
Zápis z 242. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity  
konaného dne 18. 11. 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:  Engliš, Tuleja, Dluhošová, Koliba, Kania 

 
 

PROGRAM: 
 

1. Volba kandidáta na rektora – 1. kolo 

2. Legislativní záležitosti 

a. II. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty  
v Opavě 

3. Ekonomické záležitosti 

a. Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity  
v Opavě pro rok 2014 

4. Různé 

 

 

 
Předseda AS SU Mgr. Slováček přivítal přítomné hosty a členy senátu a také kandidáty  
na rektora prof. Engliše a doc. Tuleju. Prohlásil senát za usnášeníschopný. Seznámil senátory 
s programem jednání. Všichni senátoři s programem souhlasili. 
 

1. Volba kandidáta na rektora 

Sedlář: Přivítal kandidáty na rektora a informoval členy senátu o možnosti dotazů na kandidáty. 
Upozornil, že dotazovat se mohou pouze členové AS SU. 

Kolibová: Vznesla dotaz na oba kandidáty týkající se benefitů pro zaměstnance, kteří odcházejí 
z SU. Který z námětů by byl pro ně přijatelný, který by podpořili? Prvním námětem je ponechání 
emailové adresy, druhým námětem je možnost použití či přístupu k vysokorychlostnímu 
internetu zdarma, třetím námětem je volný přístup do knihovny SU a čtvrtým námětem je 
zdarma univerzita třetího věku. 

Siostrzonek: Konstatoval, že by měl přání, aby, ať už volby dopadnou jakkoli, výsledek neměl 
žádný negativní dopad na fungování SU a vztahy mezi součástmi. 

Řihák: Informoval, že studentští senátoři byli v předvolebním týdnu osloveni jedním z kandidátů, 
a to doc. Tulejou, přičemž následně proběhlo setkání s kandidátem, na němž debatovali  
o různých oblastech vysokoškolského působení ve vztahu k dalšímu funkčnímu období rektora 
SU. Také mu písemně poskytli záměry spolupráce, kterými by rádi navázali v dalším období  



ve spolupráci s novým rektorem SU. Předseda SK AS SU poděkoval oběma kandidátům  
za férové kandidátské klání a přítomné senátory informoval, že aktuálně předkládaný dokument 
doc. Tulejovi (s ručně uvedeným datem 18. 11. 2014) je téměř totožný s tím, který byl předložen 
v první volbě rektora SU v říjnu 2014.  

1. kolo voleb 

 Sedlář: Informoval o úpravě volebních lístků a průběhu volby. 

 Sedlář: Informoval o výsledcích volby kandidáta na rektora. 

 Počet vydaných hlasovacích lístků: 22 

 Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 22 

 Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků: 22 

 Počet neplatných hlasovacích lístků: 0 

 Počet hlasů pro kandidáty: 

 prof. RNDr. Miroslav Engliš, DrSc.: 10 

 doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.: 12 

 Kandidátem na rektora byl zvolen Doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D. 

 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil za kandidáta na funkci rektora Doc. 
Ing. Pavla Tuleju, Ph.D. 

Sedlář: Požádal předsedu AS SU o zajištění potřebných kroků ke jmenování kandidáta. 
Poděkoval volební komisi a všem členům senátu. 

 

2. Legislativní záležitosti 
 

a. II. Změny Statutu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-
přírodovědecké fakulty v Opavě 

 
Vojtal: Informoval, že se jedná o standardní materiál, který byl schválen a projednán 
Akademickým senátem FVP 7. 10. 2014. Jeho obsahem je vznik nového „Centra 
multimediální tvorby“.  
 
Siostrzonek: Konstatoval, že vše bude řešeno stávajícími pracovníky fakulty. 

 
Vojtal: Doplnil, že organizační schéma se zapracovanými změnami je také přiloženo. 
 
Místnost opustil Mgr. Burda. 
  
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje II. Změnu Statutu Slezské 
univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
21    0    0 



 
 
 
 

3.Ekonomické záležitosti 
 

a. Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské 
univerzity v Opavě 

 
Koliba: Požádal pana kvestora o předložení materiálu. 
 
Kania: Informoval, že Dodatkem č. 3 rozepisujeme jak prostředky na Erasmus, Fond vzdělávací 
politiky, FRVŠ, prostředky na ubytovací i sociální stipendia, ale také čerpání fondu na rozvoj, 
kdy tyto prostředky jsou uloženy ve fondu provozních prostředků rektorátu. Na základě výsledků 
jednání Rady rozvoje byly panu rektorovi předloženy projekty jednotlivých součástí, a proto 
žádáme o převod těchto peněz na tyto projekty.  
 
Diskuze: 
 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení: 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku  
a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2014 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
21     0    0 
  
4. Různé 
 
a. 
Slováček: Požádal o představení strategického plánu, kde je vyžadována součinnost 
Akademického senátu. 
 
Kvestor:  Informoval, že je jistě známo, že v rámci KREDO pracuje tým expertů a v souvislosti 
s tím se zpracovávají výstupy. Jedním z takových výstupů je strategický plán SU na léta 2015 – 
2020. Tento dokument byl odeslán do 15. 10. 2014 na řídící orgán a následně nás tento orgán 
požádal do 15. 12. 2014 zaslat tento materiál opětovně, a to po vnitřním a vnějším 
připomínkovém řízení. Porada vedení dospěla k závěru, že vnitřní připomínkové řízení by mohlo 
mít několik fází. První fáze připomínkování KR již proběhla. Jejich náměty byly zapracovány. 
Dále bylo na poradě vedení dohodnuto, že další fází by bylo požádat členy AS SU o vyjádření 
se k tomuto dokumentu a případně podat náměty k tvoření strategického plánu v termínu  
do 8. 12. 2014. Z toho vycházejí dva až tři strategické cíle, které jsou dále kontrolovatelnými 
výstupy. Dále budou osloveni členové SR SU a rovněž členové VR SU.  
 
Slováček: Konstatoval, že se rozhodl vyjít panu kvestorovi vstříc a pokud by členové AS SU 
neměli námitek, bude jim tento materiál rozeslán k vyjádření a s prosbou zaslání zpět panu 
kvestorovi. 
 
Kvestor: Doplnil, že tento materiál bude definován, že byl prokonzultován s členy AS SU. 



  
b. 
Slováček: Informoval o výsledcích voleb delegátů do RVŠ na období 2015 - 2017.  
Zvoleni byli: 

 Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., delegát do Sněmu RVŠ a Předsednictva RVŠ za SU 

 Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D., delegát do Sněmu RVŠ za SU 

 Prof. PhDr. Vladimír Birgus, delegát do Sněmu RVŠ za SU FPF 

 Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D., delegát do Sněmu RVŠ za SU FVP 

 Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., delegát do Sněmu RVŠ za SU OPF 

 Ing. Radim Řihák, delegát do Studentské komory RVŠ 

 Pavel Polok, náhradník delegáta do Studentské komory RVŠ 
Delegační lístky byly zaslány dle požadavku na Radu vysokých škol. 
 

Kolibová: Vznesla dotaz, že dle jejího názoru máme v pravidlech, že personální záležitosti 
mají být řešeny tajnou volbou. Zda-li hlasování per rollam v této záležitosti je v pořádku? 
 
Slováček: Konstatoval, že k hlasování per rollam bylo přistoupeno z důvodu krátkého 
termínu pro zaslání delegačních lístků na RVŠ. Nicméně výsledky hlasování nejsou veřejně 
přístupné. Pokud by ovšem členové senátu považovali za nesprávné toto hlasování, je 
možné výsledky potvrdit opakovaně tajnou volbou. 
 
Vojtal: Podpořil názor předsedy AS SU. 
 
Sedlář: Konstatoval, že nesouhlasí. Takto by mohla každá volba probíhat obdobně. 
  
Vojtal: Doplnil, že jde o výjimečný případ, a že by se nic takového netýkalo samozřejmě 
např. volby rektora. 
  
Slováček: Konstatoval, že o tyto funkce není velký zájem a opět nabídl potvrdit výsledky 
tajnou volbou. 

 
Pilát: Navrhl, zda-li není možné upravit nějakými vnitřními předpisy, co zahrnují personální 
záležitosti. 
  
Höflerová: Přiklonila se k upřesnění, co zahrnují personální záležitosti, aby nedocházelo 
k rozporům. 
 
Bernatík: Informoval, že v AS SU OPF byly řešeny podobné záležitosti, a že by měl existovat 
přehled, co se schvaluje tajně a neveřejně apod. Připomněl, že na minulém zasedání AS SU 
bylo navrženo, že se o této záležitosti bude hlasovat per rollam, a nikdo připomínku 
nevznesl. 

 
Slováček: Připomněl, že o celém procesu kontinuálně senátory informoval, stejně tak  
o důvodech přistoupení k volbě per rollam. Připomněl, že k navrženému procesu nikdo nic 
nenamítal ani během přípravy a nakonec ani během samotného hlasování.   

  
c. 
Kvestor: Informoval, že v pátek zemřel doc. Jiří Urbanec, dlouhodobý pracovník SU  
a bývalý prorektor SU. Pohřeb bude v pátek a parte bude vyvěšeno na rektorátě. 
 



Kolibová: Informovala, že by bylo vhodné odeslat kondolenční dopis a požádala předsedu 
AS SU o zajištění. 

 
Höflerová: Doplnila, že to byl její blízký spolupracovník a zakládající člen první opavské 
části SU. Byl to člověk velice houževnatý a splnilo se mu přání pracovat do poslední chvíle. 
 
d. 
Řihák: Informoval o dvou akcích, které se budou konat – 20. 11. 2014, kdy se uskuteční 
jednání  Sněmu RVŠ, tudíž mj. záležitost týkající se všech delegátů SU. Dále uvedl, že ve 
dnech 24. 11. – 25. 11. budou v rámci výjezdního jednání na SU přítomni delegáti z řad 
širšího vedení SK RVŠ. Delegát SU v SK RVŠ konstatoval, že se univerzitě dostalo 
ojedinělé možnosti, přivítat činovníky v Opavě a Karviné, přičemž účast potvrdilo 8 zástupců 
z českých vysokých škol (Univerzita obrany, Mendelova univerzita v Brně, Univerzita 
Palackého v Olomouci, Západočeská univerzita v Plzni, Vysoká škola finanční a správní , 
o.p.s, Policejní akademie, Ostravská univerzita v Ostravě, Vysoká škola báňská - Technická 
univerzita Ostrava. Ing. Řihák také poznamenal, že je to výjimečná příležitost pro SU více 
vstoupit do povědomí v „nad“ univerzitním dění a věří, že Slezská univerzita se této 
příležitosti důstojně chopí. Současně uvedl, že figuruje v předběžném harmonogramu 
dvoudenní akce také pracovní setkání se zástupci studentské komory AS SU a 
studentských senátorů fakultních senátů, kteří budou přizváni průběžně. Pozvánka  
v e-mailové podobě bude zaslána vedení SU, vedení jednotlivých součástí SU, stejně tak 
delegátům SU v RVŠ a studentským senátorům. 
 
e. 
Vojtal: Požádal o uveřejnění chybějících zápisů z předchozích zasedání AS SU. 
 
Slováček: Ke zdržení bohužel došlo, zápisy budou v nejkratší možné době zveřejněny a 
mechanismy jejich přípravy přenastaveny (jasně nastaveny) tak, aby k zdržení nedocházelo 
v žádné fázi jejich přípravy. 

  
 
  
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat  9. 12. 2014 ve 13 hodin v Opavě. 
 
   
 
Zapsala:  
Zuzana Moravcová, 18. 11. 2014 
Za správnost:  
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Slezská univerzita v Opavě 
Akademický senát 
 
 

U S N E S E N Í 
 

z 242. zasedání AS SU konaného dne 18. 11. 2014  
 
 

1. Akademický senát Slezské univerzity zvolil za kandidáta na funkci rektora Doc. Ing. Pavla 
Tuleju, Ph.D. 

2. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje II. Změnu Statutu Slezské 
univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě 

3. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 3 rozpisu příspěvku  
a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2014 

 
 
 
 

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


