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ZÁPIS  Z  JEDNÁNÍ  AS  FS  č. 14 

 
Pracoviště Akademický senát Fakulty strojní VŠB-TUO 

Zaznamenal doc. Ing. et Ing. Mgr. Jana Petrů, Ph.D. 

Funkce tajemnice AS FS 

Spojení Telefon: +420 597 324 397 

Fax: -  

E-mail: jana.petru@vsb.cz 

Ověřil doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. 

Funkce předseda AS FS 

Spojení Telefon: +420 597 323 495 

Fax: - 

E-mail: karel.frydrysek@vsb.cz 

Místo jednání VŠB-TUO, Ostrava-Poruba, místnost E320 

Datum jednání 10. ledna 2017 

 
 

Přítomno: 12 členů akademické komory AS FS (omluveni doc. Ing. Marian Bojko, Ph.D., 
doc. Ing. Aleš Slíva, Ph.D., Ing. et Ing. Michal Richtář), 

5 členů studentské komory (omluveni Ing. Šárka Malotová, Ing. Radim Dittrich, 
Ing. Martin Jurek), 

hosté: prorektor pro studium, pověřený zastupováním rektora prof. Ing. Petr 

Noskievič, CSc., děkan FS doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D., proděkan pro personální rozvoj, 
doktorské studium a externí pracoviště FS doc. Ing. Robert Čep, Ph.D., proděkan 

pro bakalářské a magisterské studium doc. Ing. Zdeněk Folta, Ph.D., proděkan pro zahraniční 
a vnější vztahy Ing. Zdeněk Poruba, Ph.D. 

Jednání senátu zahájil a řídil předseda AS FS doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. 

Program jednání byl členy senátu schválen všemi hlasy v níže uvedeném znění. Počet 
přítomných senátorů v době hlasování o programu byl 17. 

 

Program: 

1) Projednání situace týkající se pana rektora, který pověřil vedením prorektora 

prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc. 

2) Různé 

 

Ad 1 Projednání situace týkající se pana rektora, který pověřil vedením 

prorektora prof. Ing. Petra Noskieviče, CSc.  
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Předseda AS FS doc. Ing. Karel Frydrýšek, Ph.D. přivítal pozvané hosty a všechny 
zúčastněné senátory. Pozvaní hosté Ing. Josef Kašík, Ph.D. (člen AS VŠB-TUO) a Ing. Petr 

Kozel, Ph.D. (člen AS VŠB-TUO) byli z jednání omluveni.  

V úvodním slovu předseda senátu představil možné varianty řešení situace jmenování 

rektora prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. hejtmanem Moravskoslezského kraje. Blíže viz zápis 
č. 5/2016 z jednání AS VŠB-TUO ze dne 18.10.2016, bod č. 8 Různé. Pan rektor prof. Ing. 
Ivo Vondrák, CSc. nabídl na jednání 2 možné postupy řešení. V případě první možnosti by do 
konce kalendářního roku dočerpal dovolenou a od 1. 1. 2017 nabídl svou funkci k dispozici. V rámci 
druhé alternativy informoval, že zákon umožňuje, aby byl uvolněn pro práci na hejtmanství 
a rektorský mandát tak vypršel k 31. 1. 2018. 

Následně předseda senátu seznámil zúčastněné s usnesením AS EkF VŠB-TUO. 

Akademický senát Ekonomické fakulta VŠB-TUO tajným hlasováním podpořil variantu 
příprav předčasných voleb kandidáta na rektora viz zápis č. 12 z řádného jednání AS EkF 

VŠB-TUO ze dne 22.11.2016. Konkrétně uvedeno v zápisu: „AS EkF VŠB-TUO se vyjádřil 
k zápisu a doporučuje první variantu, aby rektor do konce kalendářního roku dočerpal dovolenou a od 
1. 1. 2017 odstoupil z funkce rektora“. 

 

Diskuze: 

 Prorektor prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. – vyjádřil své otevřené stanovisko k návrhu 
přípravy předčasných voleb kandidáta na rektora. 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – uvedla, že v podstatě se jedná o dva návrhy, a to 

realizovat předčasné volby nebo volby řádné po zvolení nových senátorů. 

 Děkan doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. – informoval senátory o vyhlášených volbách do 

AS HGF a současně vyjádřil své obavy o možnosti zpochybnění mandátů senátorů 
z HGF. 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – objasnila, že platnost mandátů senátorů HGF 
v AS VŠB-TUO trvá do konání řádných voleb po předání pravomocí na nově 

ustaveném AS VŠB-TUO. Přiklonila se k řešení situace předčasnými volbami, aby 
nedošlo k destabilizaci celé univerzity. 

 Doc. Ing. Jiří Podešva, Ph.D. – současný AS VŠB-TUO považuje za věrohodný. 

 Prorektor prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. – uvedl, že zpochybnění AS VŠB-TUO by 

vedlo k narušení platnosti řady schválených dokumentů. Dále provedl rozklad průběhu 
voleb a převzetí mandátů podle Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 
VŠB-TU Ostrava, účinného od 30.6.2006 viz čl. 1 odst. 6 a 7 uvádí: 

„Členy akademického senátu se stávají první tři zástupci akademické komory a první dva 
zástupci studentské komory z každé fakulty a první tři zástupci vysokoškolských ústavů a 

celoškolských pracovišť podle dosaženého počtu hlasů ve volbách. Náhradníky 

akademického senátu se stávají členové akademické obce, kteří byli zvoleni na dalších 
místech v pořadí dosaženého počtu hlasů.  

 Funkční období členů akademického senátu je tříleté. Datum předání pravomocí novému 

akademickému senátu je určeno na společném zasedání odstupujícího a nového 
akademického senátu, a to nejpozději na následující den, kdy skončí tříleté funkční období 

odstupujícího akademického senátu, zpravidla na 1. září.“ 
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 Bc. Ondřej Mizera – dotázal se na důležité úkony, které je třeba vykonat do konce roku 
mandátu rektora prof. Ing. Ivo Vondráka, CSc. 

 Doc. Ing. Lenka Landryová, CSc. – uvedla potřebu schválit nový statut univerzity 
a jednotlivé statuty fakult aj. 

 Prorektor prof. Ing. Petr Noskievič, CSc. – zodpověděl dotaz výčtem nejdůležitějších 
činností, které bude třeba vykonat v nadcházejícím období (např. příprava a schválení 

rozpočtu univerzity, příprava statutu univerzity v návaznosti na implementaci nového 
zákona o VŠ aj.). 

 

Předseda navrhl usnesení AS FS VŠB-TUO: „Členové senátu AS FS VŠB-TUO 
podporují variantu konání předčasných voleb kandidáta na rektora“. 

 

O návrhu na usnesení AS FS VŠB-TUO pro podporu organizace předčasných voleb 

kandidáta na rektora bylo hlasováno s tímto výsledkem: 

 Pro hlasovalo  16 

 Proti  0 

 Zdrželi se  1 

Návrh na usnesení AS FS VŠB-TUO byl schválen většinou hlasů. Hlasování bylo 

přítomno 17 senátorů. 

 

Ad 2  Různé 

Nebyly vzneseny náměty na projednání. 


