
Zápis z 240. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity  
konaného dne 21. 10. 2014 v Opavě 

 

Přítomni:  Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Holzäpfl, 
Kamrádová, Skácelík, Oborná, Šperka, Burda, Franěk, Řihák, Čermák, Kuric, 
Pilát, Verner, Polok, Siostrzonek, Tomanová 

Omluveni:   

Neomluveni:  

Hosté:  Jirásek, Stavárek 

 
 

PROGRAM: 
 

1. Volba kandidáta na rektora – 3. kolo 

2. Různé 

 

 

 
Předseda AS SU Mgr. Slováček, Ph.D.  přivítal přítomné hosty a členy senátu. Prohlásil senát  
za usnášeníschopný. Přivítal kandidáty na rektora prof. Jiráska a prof. Stavárka. Seznámil 
senátory s programem jednání. Všichni senátoři s programem souhlasili. 
 
 

1. Volba kandidáta na rektora – 3. kolo 

 

Sedlář: Informoval o způsobu úpravy volebních lístků a přiblížil pravidla volby.  

Sedlář: Informoval o výsledcích 3. kola voleb. 

Počet vydaných hlasovacích lístků: 22 

Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 22 

Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků: 21 

Počet neplatných hlasovacích lístků: 1 

Počet hlasů pro kandidáty: 

prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.: 10 

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.: 11 

 

Žádný z kandidátů neobdržel požadovaný počet hlasů (většinový podíl, tj. min. 12), tudíž nikdo 
nebyl zvolen. Dle volebního a jednacího řádu Akademického senátu Slezské univerzity budou 
vyhlášeny nové volby kandidáta na rektora.  

Sedlář: Požádal senát o zvolení nové volební komise. 



 

Slováček: Navrhl zvolit novou volební komisi ve stejném složení, jako při předchozí volbě, a to: 

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 

Mgr. Alexandr Burda 

Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. 

Ing. Tomáš Verner 

Martin Curylo 

Návrh usnesení: 

Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje volební komisi ve složení 

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 

Mgr. Alexandr Burda 

Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. 

Ing. Tomáš Verner 

Martin Curylo 

Pro:      Proti:     Zdrželi se: 

17      0    5 

Členové komise zvolili jako předsedu volební komise RNDr. Vladimíra Sedláře, CSc. 

Sedlář: Informoval o tom, jak bude stanoven harmonogram nových voleb a požádal volební 
komisi o schůzku po skončení zasedání Akademického senátu SU. 

Šperka: Navrhl, aby se volby kandidáta na rektora tentokrát konaly v Karviné. 

Všichni senátoři akceptovali, aby volba proběhla v Karviné a nechali vše na zvážení volební 
komise.  

 
2. Různé 

a. 

Slováček: Informoval o zaslané stížnosti k průběhu a výsledkům voleb do Akademického senátu 
Fakulty veřejných politik. 

Vojtal: Konstatoval, že jsou informováni o této skutečnosti a ohradil se proti tomu, že 
Akademickému senátu Slezské univerzity nepřísluší se do této záležitosti vměšovat. 

Slováček: Konstatoval, že tímto pouze Akademický senát Slezské univerzity informuje o této 
skutečnosti. 

Řihák: Se výrazně vymezil a ohradil proti konstatování Dr. Vojtala s tím, že zejména Akademický 
senát SU a vedení univerzity by o těchto (a nejen těchto) záležitostech týkajících se 
univerzitního dění mělo být řádně informováno a s vyvstalými skutečnostmi průběžně 
seznamováno. Dále uvedl, že v případě opodstatněných pochybností k organizaci a průběhu 
voleb očekává a věří v kvalifikované rozhodnutí volební komise, která má možnost vyhlásit 
kompletně nové volby.  

Sedlář: Konstatoval, že se jedná o záležitost Fakulty veřejných politik. 



Slováček: Přečetl pasáž z volebního a jednacího řádu AS SU: „Senát dbá na uplatňování 
demokratických principů v řízení univerzity a na dodržování akademických svobod všech členů 
akademické obce univerzity tak, aby na tomto základě mohla být rozvíjena vzdělávací, vědecká, 
umělecká a odborná činnost univerzity.“ (č. 1, odst. 3.) 

 

Kolibová: Sdělila, že se domnívá, že by velký senát měl být informován. 

Verner: Přiklonil se ke konstatování, že je dobře, že je velký senát o těchto skutečnostech 
informován. V zásadě se nejedná o žádné rozhodnutí pouze o diskusi. 

Podporu slovům senátora Vernera vyjádřil také předseda AS SU OPF Bernatík.   

Vojtal: Konstatoval, že jeho vystoupení nebylo proti diskusi. 

 

b. 

Skácelík: Informoval, že se zúčastnil s kolegy z SK AS SU (Holzäpflem a Řihákem) konference 
studentských akademických senátorů českých vysokých škol, konané v polovině října na půdě 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Akci hodnotil jako velmi zajímavou a co do 
prezentovaných informací značně přínosnou, zejména pak v oblasti vysokoškolské samosprávy, 
legislativy a odborné panelové diskuze, jež proběhla s významnými osobnostmi českého 
vysokého školství, nevyjímaje rektorem hostitelské univerzity a předsedy RVŠ.  

Řihák: V návaznosti na informaci J. Skácelíka poděkoval z pozice delegáta SU v SK RVŠ za 
jejich účast na konferenci. Následně podotkl, že konference se zúčastnilo na 50 účastníků z více 
jak 20 českých vysokých škol, mezi nimiž opět nechyběla SU, zastoupená třemi účastníky.   

c. 

Burda: Informoval, že minulý týden proběhl veletrh Gaudeamus v Nitře a  konstatoval, že stánek 
Slezské univerzity byl velmi dobře ztvárněn, a že byl bezesporu nejvýraznějším. Byl podpořen 
ukázkou míchaných nealkoholických nápojů a mělo to velký úspěch. 

Vojtal: Informoval o reakci pracovníků, kteří se veletrhu zúčastnili a hovořili o výborné prezentaci 
SU. 
  
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat  18. 11. 2014 ve 13 hodin v Karviné. 
 
 
 
Zapsala:  
Zuzana Moravcová, 21. 10. 2014 
Za správnost:  
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Slezská univerzita v Opavě 
Akademický senát 
 
 

U S N E S E N Í 
 

z 240. zasedání AS SU konaného dne 21. 10 2014  
 
 

1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje volební komisi ve složení 
 RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
 Doc. PhDr. Helena Kolibová, CSc. 

 Mgr. Alexandr Burda 
 Ing. Tomáš Verner 
 Martin Curylo 

 
 
 
 

Mgr. Petr Slováček, Ph.D. 
         předseda AS SU 

 
 
 


