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Článek 1 

Správní rada 
1. Statut Správní rady Ostravské univerzity (dále jen „OU“) upravuje podle § 14 

odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon“) volbu předsedy, 
místopředsedů a způsob jednání Správní rady OU (dále jen „Správní rada“). 

2. Počet členů Správní rady určí Statut OU. 
 

Článek 2 
Předseda, místopředsedové a tajemník Správní rady 

1. Předseda 
a) svolává jednání Správní rady, 
b) řídí jednání Správní rady, 
c) navrhuje program jednání Správní rady, připravuje usnesení,  
d) podepisuje dokumenty Správní rady, zvláště předchozí písemný souhlas Správní 

rady podle § 15 odst. 1 zákona, 
e) je oprávněn vyžadovat podklady a posudky nutné pro činnost Správní rady podle 

§ 15 zákona, 
f) z pověření Správní rady jedná jejím jménem, 
g) může přizvat na jednání Správní rady hosty, 
h) řídí činnost tajemníka Správní rady, 
i) na žádost rektora podle § 14 odst. 4 zákona svolá mimořádné zasedání Správní 

rady do dvou týdnů ode dne podání žádosti. 
 
2.  Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený místopředseda.  
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3.  Správní rada má dva místopředsedy. Místopředsedové 
a) spolupodepisují písemný souhlas Správní rady podle § 15 odst. 1 zákona, 
b) z pověření Správní rady mohou jednat jejím jménem. 

 
3.  Tajemník 

a) vykonává administrativní a technické činnosti nutné pro činnost Správní rady. 
Tajemníka jmenuje rektor po projednání s předsedou Správní rady. Tajemník není 
členem Správní rady. 

 
Článek 3 

Volba předsedy a místopředsedů 
 
1. Návrhy na kandidáty na předsedu a místopředsedy Správní rady podává kterýkoliv 

člen Správní rady. Navržený kandidát musí vyslovit s volbou souhlas. Volba se 
provádí tajným hlasováním. Ke zvolení předsedy nebo místopředsedy je zapotřebí 
souhlas nadpoloviční většiny všech členů Správní rady. 
 

2. Délka funkčního období předsedy a místopředsedů Správní rady je omezena délkou 
jejich členství ve Správní radě. Každý člen Správní rady má právo navrhnout konání 
mimořádných voleb předsedy a místopředsedů Správní rady. 

 
Článek 4 

Jednání Správní rady 
 
1. Správní rada se schází zpravidla čtyřikrát ročně, nejméně však dvakrát ročně. 
 
2. Účast člena Správní rady na zasedání je nezastupitelná. 
 
3. Požádají-li o to rektor nebo nejméně tři členové Správní rady, svolá předseda bez 

zbytečného odkladu nejpozději do dvou týdnů od podání žádosti zasedání Správní 
rady. 

 
4. Správní rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů 

Správní rady. 
 
5. Program jednání navrhuje předseda Správní rady a o návrhu jsou členové 

informování předem, nejpozději pozvánkou na jednání Správní rady. Program 
jednání je schvalován při zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. 
Návrhy na změny jsou oprávněni předkládat všichni členové Správní rady, 
doporučení na změny a doplnění programu mohou vznést tajemník Správní rady 
a přizvaní hosté. 

 
6. Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor, kvestor, předseda akademického senátu 

OU nebo v jeho zastoupení jím pověřený člen akademického senátu OU, jakož i 
předsedou rady pro vnitřní hodnocení OU pověřený člen rady pro vnitřní hodnocení 
OU, mají právo se zúčastnit zasedání Správní rady a mají právo vystoupit na 
zasedání, kdykoliv o to požádají. Předsedající uděluje členům Správní rady a 
účastníkům zasedání podle věty první slovo v pořadí, ve kterém se přihlásili. V časové 
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tísni má právo stanovit řečnickou lhůtu. Ostatním přizvaným hostům uděluje 
předsedající slovo podle svého uvážení.  

 
7. O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje Správní rada hlasováním. Ke 

schválení předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 
Správní rady. O pozměňujících návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než ve kterém 
byly předloženy.  

 
8. Předseda na návrh rektora může navrhnout členům Správní rady korespondenční 

hlasování o přijetí usnesení. Toto hlasování se uskuteční, pokud do stanoveného 
termínu nenavrhnou tři členové svolání Správní rady k tomuto problému. 
Korespondenční hlasování se uskuteční elektronickou formou na emailovou adresu 
tajemníka Správní rady, který z něj vyhotoví zápis ve formě usnesení 
z korespondenčního hlasování Správní rady. K přijetí usnesení je třeba souhlasu 
dvoutřetinové většiny všech členů Správní rady. O výsledku korespondenčního 
hlasování informuje tajemník Správní radu nejpozději do sedmi dnů od stanoveného 
termínu hlasování. 

 
9. Pokud se Správní rada nevyjádří do dvou týdnů od postoupení návrhu rozpočtu OU 

nebo strategického záměru OU členům Správní rady, má se za to, že Správní rada 
k těmto návrhům nemá žádné připomínky a platí, že návrh schválila. V případě, že 
Správní rada návrh neschválí, vrátí jej s uvedením důvodů k novému projednání 
akademickému senátu OU; původní návrh je v takovém případě schválen bez potřeby 
dalšího následného schválení Správní radou, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři 
pětiny všech členů akademického senátu OU.  Ztotožní-li se akademický senát OU s 
připomínkami Správní rady, schválí návrh v jejich znění prostou většinou. Den 
postoupení, uvedený ve větě první, určuje Statut OU. 

 
10. Zasedání Správní rady jsou neveřejná. Pokud se na tom Správní rada usnese 

hlasováním, mohou být některé části nebo celé jednání veřejné. 
 
11. Jsou-li některé podklady pro jednání Správní rady označeny jejich původcem jako 

důvěrné, jsou členové Správní rady, tajemník i hosté vázáni povinností mlčenlivosti 
podle obecně závazných právních předpisů. 

 
Článek 5 

 
1. Správní rada má právo si vyžádat ke svému rozhodnutí odborné posudky. 

Posuzovatelé nesmějí být v žádném vztahu k posuzovanému subjektu a ani nesmí 
být zainteresováni na dané věci. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na 
vypracování posudků hradí OU. 

 
2. Usnesení Správní rady bude zveřejněno v souladu s § 15 odst. 3 zákona do sedmi 

dnů ode dne hlasování. V zákoně uvedených případech je povinna Správní rada 
oznámit své stanovisko do sedmi dnů od jeho vydání Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy (§ 15 odst. 6 zákona).  

 
3. Administrativní náklady spojené s činností Správní rady hradí OU. 
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Článek 6 
 

1. Zrušuje se Statut Správní rady Ostravské univerzity schválený ministrem školství, 
mládeže a tělovýchovy dne 30. června 2014 pod č.j.: MŠMT-2599/20144. 

2. Tento statut Správní rady byl projednán s rektorem OU. 
3. Tento statut Správní rady nabývá platnosti dnem schválení ministrem školství, 

mládeže a tělovýchovy a účinnosti dnem 1. září 2016. 
 

 
Ing. Ilja Skaunic, Ph.D., MBA, v. r.  

předseda Správní rady 


