
Zápis z 243. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity  
konaného dne 9. 12. 2014 v Opavě 

 

Přítomni:  Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Kamrádová, 
Skácelík, Šperka, Franěk, Řihák, Čermák, Verner  

Omluveni:  Oborná, Burda, Kuric, Polok, Tomanová, Siostrzonek, Holzäpfl, Pilát 

Neomluveni:  

Hosté: Koliba, Kania, Janiš (předseda AS SU FVP), Pospíšilová (předsedkyně SK AS SU 
FVP) 

 
 

PROGRAM: 
 

1. Legislativní záležitosti 

a. Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací Slezské univerzity v Opavě 

b. X. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě 

c. Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě 

2. Různé 

 

 

 
Předseda AS SU Mgr. Petr Slováček, Ph.D. přivítal členy senátu, přítomné členy vedení  
a přizvané hosty z předsednictva AS FVP. Prohlásil senát za usnášeníschopný.  
 
Předseda AS FVP Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. se krátce představil. Informoval, že byl zvolen 
předsedou na prvním ustavujícím zasedání AS FVP, konaného dne 1. 12. 2014. Také 
předsedkyně studentské komory AS FVP se krátce představila. 
 
Slováček: Představil program zasedání. Požádal v rámci bodu „Různé“ o zařazení opakované 
volby delegátů do RVŠ pro funkční období 2015-2017. Informoval o dopisu bývalého předsedy 
AS SU Dr. Vaňka týkající se volby delegátů formou per rollam, která není legitimní, i když nebyla 
veřejná, jelikož by měla být tajná. Proto je nutné dostát volebnímu a jednacímu řádu, přičemž 
volba bude opakována. Nikdo neměl k zařazení tohoto bodu do programu připomínky. 

1. Legislativní záležitosti 

a. Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací Slezské univerzity v Opavě 
 
Slováček: Požádal prorektora Kolibu o předložení materiálu. 
 
Koliba: Konstatoval, že se jedná o vnitřní předpis, který je nutné zaregistrovat na MŠMT. Jedná 
se o pravidla, která musíme naplňovat v souladu se zákonem. V platnost může tento předpis 
vstoupit až po registraci na MŠMT. O způsobu zveřejňování se diskutovalo na různých úrovních 
a vyjadřovala se k tomuto celá řada odborníků i právníků a nebylo úplně jasné, jak má 
zveřejňování probíhat. Materiál byl projednán s vedoucími součástí, bylo projednáno na KR  
a všichni s materiálem souhlasili. 



 
Diskuze: 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Pravidla o způsobu zveřejňování 
závěrečných prací Slezské univerzity v Opavě 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
14     0    0 
 

b. X. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě 

Slováček: Požádal prorektora Kolibu o předložení materiálu. 

Koliba: Informoval, že účinnost dokumentů se předpokládá od 1. 1. 2015. Konstatoval, že tato 
změna byla projednána i s kandidátem na rektora (doc. Tulejou), který s uvedenou změnou 
souhlasí. Změna je jednoduchá a týká se článku, kde se hovoří o součástech univerzity jako 
pracovištích. Jedná se o zrušení pracoviště vztahů s veřejností. Důvodem je, že toto pracoviště 
má 4 pracovníky a část pracovníků je hrazena z projektu. Projekty končí koncem tohoto roku  
a není známo, zda financování bude možné i dále. Snižuje se tedy stav ze 4 pracovníků  
na 2. Ve své předvolební řeči kandidát na rektora hovořil o tom, že by chtěl tuto oblast mít pod 
svou kontrolou. To souvisí s druhým materiálem. Doposud byly vztahy s veřejností univerzitním 
pracovištěm, od 1. 1. 2015 bude oddělením vztahů s veřejností a bude pod vedením rektora SU. 
Domníváme se, že pro dva pracovníky není nutné mít samostatné pracoviště a řízení rektorem 
bude daleko operativnější. 

Kvestor: Doplnil, že od 1. 1. 2015 zaniká oddělení veřejných zakázek a smluvních vztahů. Toto 
oddělení se ruší bez náhrady a dochází k redukci zaměstnanců rektorátu. Toto oddělení 
pracovalo na výběrových řízeních pro OPVK, tato výběrová řízení už byla ukončena  
a v meziobdobí, které očekáváme, bude trvat asi 1,5 roku s po tuto dobu bude jedna pracovnice 
zastupovat po dobu rodičovské dovolené na odd. pro rozvoj, po návratu příslušné 
zaměstnankyně zůstane na odd. pro rozvoj a bude koordinovat výběrová řízení pro nové období. 
Nicméně výběrová řízení v novém období budou zajištěna externí firmou, protože externí firma 
je pojištěna proti případným chybám. S těmito podrobnostmi byl seznámen i kandidát na rektora 
a s tímto postupem souhlasí. 

 
Diskuze: 
 
Höflerová: Vznesla dotaz, jestliže se snižuje počet pracovníků vztahů s veřejností ze 4 na 2, jak 
je to s objemem jejich činností, zda-li budou plnohodnotně zastávat tuto práci? 
 
Kvestor: Konstatoval, že v současné době je pověřen řízením tohoto oddělení a důvodem, proč 
redukujeme počet zaměstnanců na tomto oddělení je to, že OPF a FPF si začala tyto aktivity 
zajišťovat sama. Tudíž pracovníci na úrovni rektorátu budou pouze koordinovat práci na těchto 
fakultách a měli by práci zvládat. Budou v podstatě zajišťovat pouze veletrhy a i-noviny.   
Od 1. 3. 2015 přejde toto oddělení pod vedení rektora SU. 
 
Höflerová: Vznesla dotaz, kde se podějí pracovníci zrušeného oddělení veřejných zakázek? 
 
Kvestor: Konstatoval, že tam byli 3 pracovníci – Bc. David, který přechází na investiční oddělení, 
které je nutné posílit vzhledem k objemu práce. V okamžiku, kdy se rozjede „rekonstrukce 



Hauerova“ a velká akce dokončení rekonstrukce areálu Na Vyhlídce, nebude toto oddělení  
ve dvou lidech schopno práci zvládnout. Dále Mgr. Krpcová, která zajišťuje smluvní vztahy. 
Zásadní problémy však konzultujeme s JUDr. Hulvou a směrnice, metodické pokyny apod., 
které připomínkovala, jsou schopni zajistit vedoucí oddělení, kteří jsou k tomu kompetentní. 
Třetím pracovníkem je Ing. Žídková, která nahradí pracovnici, která odchází na vlastní žádost  
a pracuje na oddělení pro rozvoj.   
 
Vojtal: Vznesl dotaz, kolik lidí od 1. 1. 2015 odejde a kolik z nich je doposud hrazeno z projektů? 
 
Kvestor:  Informoval, že celkem odcházejí 4 pracovníci, z toho dva byli financováni z projektu  
a dva pracovníci byli hrazeni z prostředků rektorátu. 
 
Höflerová: Vznesla dotaz, kdo se bude na FPF zabývat PR? 
  
Kvestor: Konstatoval, že na FPF tyto aktivity zajištuje pí. Urbánková, která byla na tuto pozici 
přijata. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje X. Změnu Statutu Slezské univerzity  
v Opavě 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
12     1    1 
 
Změna statutu nebyla schválena. 

 

c. Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě 

 

Vzhledem k návaznosti tohoto materiálu na X. Změnu Statutu Slezské univerzity, který AS SU 
neschválil, nebylo o tomto materiálu dále hlasováno. 

 

2. Různé 

a. 

Volby delegátů do Rady vysokých škol  

 
Slováček: Požádal o návrhy členů volební komise a navrhl jako člena volební komise RNDr. 
Vladimíra Sedláře, CSc. 
 
Polok: Navrhl jako člena volební komise Jiřího Skácelíka. 
 
Kolibová: Navrhla jako členku volební komise Ing. Lucii Kamrádovou. 
 
Všichni navržení souhlasili s návrhem na člena volební komise. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schválil pro volby delegátů do Rady vysokých 
škol volební komisi ve složení: 



RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Jiří Skácelík 
Ing. Lucie Kamrádová 
 
Za předsedu volební komise byl zvolen RNDr. Sedlář. 
Sedlář: Seznámil senátory s hlasovacími lístky, jejich úpravou a s průběhem volby. 
 
Kolibová: Vznesla dotaz, jaký bude postup, pokud výsledky opakované volby budou jiné, než 
bylo původně odhlasováno? 
 
Slováček: Konstatoval, že by se tato skutečnost musela projednat s Radou vysokých škol. 
  
Sedlář: Seznámil senátory s výsledky voleb: 
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. 
Pro:       Proti:   Zdrželi se:  Neplatný lístek:  
12   1   0   1 
 
Doc. Ing. Marian Lebiedzik, Ph.D. 
Pro:       Proti:   Zdrželi se:  Neplatný lístek:  
12   0   1   1 
 
Prof. PhDr. Vladimír Birgus 
Pro:       Proti:   Zdrželi se:  Neplatný lístek:  
14   0   0   0 
 
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D. 
Pro:       Proti:   Zdrželi se:  Neplatný lístek:  
12   1   0   1 
 
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc, 
Pro:       Proti:   Zdrželi se:  Neplatný lístek:  
12   0   1   1 
 
Ing. Radim Řihák 
Pro:       Proti:   Zdrželi se:  Neplatný lístek:  
11   2   1   0 
 
Pavel Polok 
Pro:       Proti:   Zdrželi se:  Neplatný lístek:  
13   0   0   1 
 
Návrh usnesení: 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil jako delegáty do Rady vysokých škol  
na období 2015 - 2017 
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., delegát do Sněmu 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 FPF 
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D., delegát do Sněmu RVŠ za FVP 
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., delegát do Sněmu RVŠ za OPF 
Ing. Radim Řihák, delegát do Studentské komory RVŠ za SU 
Pavel Polok, náhradník delegáta do Studentské komory RVŠ za SU 



   
b. 
Kvestor: Informoval o financování studentů a rozpisu finančních prostředků pro rok 2015. 17.12. 
2014 bude zasedat Reprekomise, která obdržela návrhy pro změnu pravidel pro všechny VŠ. 
Změny se týkají jednak poměru, jaká váha z objemu finančních prostředků bude dána na počty 
financovaných studentů a kolik bude váha na ukazatel K, což je kvalita pro jednotlivé oblasti. 
Prozatím se zdá, že bude posílena váha kvality, pro rok 2014 to bylo 77,5 % financovaní 
studenti a 22,5 % kvalita. Nyní jsou návrhy na zvýšení, sníží se procenta v počtu 
nezaměstnaných a posílí se oblast RUVu tzn. tvůrčí činnost. To, že nemáme ještě vyjasněná 
celorepubliková pravidla pro financování má pro nás konkrétní dopad, a to ten, že v listopadu 
měla být předložena pravidla financování součástí pro rok 2015. Materiál bude rozeslán 
prostřednictvím emailu.  Kvestor požádal o stanovisko AS SU k tomuto materiálu, a sice - zda-li 
je vhodné materiál tvořit již nyní nebo je vhodné počkat na stanovení pravidel celorepublikových. 
 
Slováček: Vyslovil souhlas s tím, že je zbytečné materiál tvořit, pokud nejsou stanovena 
celorepubliková pravidla. 
 
Řihák: Požádal senátory Dr. Bernatíka a Dr. Vojtala zejména o jejich vyjádření z pozic předsedů 
fakultních senátů. 
  
Bernatík: Souhlasil s předsedou AS SU a konstatoval, že bude vhodnější počkat na termín  
17. 12. 2014, kdy pan kvestor bude informovat. 
 
Kvestor: Informoval, že se nejedná o veřejný materiál.  
  
Vojtal: Se přiklonil k vyjádření předsedy AS SU OPF Dr. Bernatíka. 
 
Návrh usnesení: 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě bere na vědomí, že Pravidla pro rozpis 
financovaných prostředků pro součásti SU na rok 2015 budou AS SU předložena po oficiálním 
vydání pravidel pro rozdělování finančních prostředků veřejným VŠ. 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
14     0    0 
 
c. 
Koliba: Informoval, že na minulém zasedání pan kvestor informoval o řešení projektu KREDO, 
což je individuální projekt koordinovaný MŠMT a v rámci tohoto projektu jsou zapojeni  
i pracovníci jednotlivých VŠ. Tento projekt dospěl do stádia, kdy jednotlivé VŠ předkládají 
návrhy strategického plánu pro využití vedení VŠ pro následující období. Celá aktivita je 
koordinována řídicím orgánem. Nejedná se o oficiální dokument SU. Byli jsme vyzváni 
k vyjádření se k tomuto dokumentu. Pokyn zněl, že by bylo dobré zaslat tyto materiály k jakýmsi 
oponenturám externím i interním a my jsme se obrátili na orgány, které mají souvislost se SU,  
a to na členy KR, VR a také na členy AS SU. Byly stanoveny termíny na odevzdání připomínek. 
Konstatoval, že obdržel připomínky od jednotlivých členů SR, jednotlivých členů VR, od členů 
AS SU žádné připomínky nedorazily. Považuje tento materiál za vhodný. Materiály budou dále 
upřesňovány tak, abychom mohli do konce února 2015 materiály předat. V minulých dnech jsme 
byli také vyzváni k vyjádření, zda-li budeme v tomto projektu pokračovat v dalším období. 
Konzultováno toto bylo s kandidátem na rektora (doc. Tulejou) a bylo dohodnuto, že pokračovat 
SU v tomto projektu bude. Kteří lidé se však budou podílet na těchto výstupech, určeno není.  
To určí kandidát na rektora v nejbližších dnech. 



Dlouhodobý záměr jednotlivých VŠ končí v roce 2015 a bude se připravovat na rok 2016 – 2020. 
Jsou stanovena pravidla, co bude tento záměr obsahovat. MŠMT by mělo do konce února 
zpracovat dlouhodobý záměr v oblasti vysokých škol, aby mohl být zaslán materiál na jednotlivé 
VŠ. 
 
d. 
Řihák: Poděkoval za důvěru při jeho nominaci jako delegáta za SU do (SK) RVŠ pro nové 
funkční období a informoval o své účasti na Sněmu RVŠ, konaném dne 20. 11. a jednání SK 
RVŠ dne 4. 12. 2014, poslední ve funkčním období 2012 - 2014.  
 
Řihák: Podal informaci o proběhnuvším výjezdním zasedání představitelů širšího vedení SK 
RVŠ na půdě Slezské univerzity, které proběhlo 24. 11. na rektorátu v Opavě a 25. 11. na SU 
OPF v Karviné. Poděkoval vedení SU za participaci na této akci naduniverzitního charakteru  
a poznamenal, že PR Slezské univerzity a její povědomí je vhodné do budoucna podporovat 
participováním také na dalších takovýchto či jim obdobných akcích, přičemž ohlasy ze strany 
zúčastněných delegátů českých vysokých škol byly skrze pozitivní. Dvoudenní zasedání bylo 
prezentováno v I-novinách SU, na facebooku SU, SU OPF, stejně tak na webových stránkách 
SK RVŠ.     
 
Řihák: Dále pak informoval o Setkání studentských organizací VŠB-TUO a Ostravské univerzity 
v Ostravě, jehož se dne 8. 12. 2014 na půdě rektorátu VŠB-TUO zúčastnil jako host s kolegou 
P. Polokem, Podotkl, že by bylo inspirativní a zajisté přínosné, pokud by se vzájemné kontakty 
zainteresovaných osob / studentů působících v jednotlivých studentských organizacích 
partnerských univerzit více prohlubovaly a vzájemně se tak zkvalitňovalo zájmové  
a volnočasové působení a vyžití studentů. Současně poznamenal, že považuje za vhodné  
a prospěšné (a to nejen z pohledu PR Slezské univerzity) pozitivně reagovat na případná další 
oslovení a pozvání na podobná oficiální setkání.  
 
Skácelík: Informoval o proběhnuvším jednání zástupců SU a zástupců Magistrátu města Opavy, 
kdy byla předjednána budoucí spolupráce, např. zejména v podobě podpory studentů SU  
ze strany města v mnoha směrech (např. podpora majálesu, řešení otázky parkovacích míst 
v Opavě apod.). 
 
Koliba: V návaznosti na komentář senátora Skácelíka informoval, že úterní schůzka (2. 12.) 
proběhla za přítomnosti primátora města Opavy, náměstků primátora a členů rady města, kdy se 
vzájemně informovali o možnostech spolupráce. Obě dvě strany vyjádřily přesvědčení, že je 
dobré spolupracovat, a že je zde spousta oblastí, ve kterých je to možné. Jednalo se také  
o studentských aktivitách. Po Novém roce dojde k jednání se zástupci města Karviná - dne 6. 1. 
2015.  
 
Höflerová: Vznesla dotaz, kdo je v Opavě pověřený jednáním s magistrátem. Na koho se 
v případě dotazů může obracet? 
 
Kvestor: Konstatoval, že výsledkem jednání je to, že bude připraveno memorandum, kde budou 
deklarovány oblasti spolupráce. Budou sestaveny pracovní skupiny pro jednotlivé oblasti. 
Z jednání je pořízen záznam a kvestor bude tvořit návrh memoranda. Čekáme nyní  
na ustanovení komisí a stanovení konkrétních vedoucích. 
 
Höflerová: Vznesla dotaz, zda-li se jednalo také o financích? 
 
Kvestor: Konstatoval, že je ze strany města vyčleněno na podporu aktivit 300 tis. Kč. 



 
e. 
Kvestor: Informoval, že jsou pro všechny členy AS SU připraveny dárky v podobě kravat, šátků, 
odznaků. 
 
Bernatík: Poděkoval za dárky a požádal o zamyšlení, zda-li by si také dárek nezasloužili členové 
senátů jednotlivých fakult. Poznamenal, že reprezentativní zastupování je předpokládáno bez 
pochyb také právě od senátorů, ať už na univerzitní či fakultní úrovni.  
 
Kvestor: Konstatoval, že přednese požadavek panu rektorovi.  
 
f. 
Bernatík: Informoval, že v minulém týdnu proběhly řádné volby do AS SU OPF na další období. 
 
g. 
Sedlář: Informoval, že kandidátem na děkana FPF byl zvolen Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc. 
 
 
   
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 13. 1. 2015 ve 13 hodin v Opavě.   
 
Zapsala:  
Zuzana Moravcová, 9. 12. 2014 
Za správnost:  
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Slezská univerzita v Opavě 
Akademický senát 
 
 

U S N E S E N Í 
 

z 243. zasedání AS SU konaného dne 9. 12. 2014  
 
 

1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Pravidla o způsobu zveřejňování 
závěrečných prací Slezské univerzity v Opavě 

2. Akademický senát Slezské univerzity neschvaluje X. Změnu Statutu Slezské univerzity v 
Opavě 

3. Akademický senát Slezské univerzity neschvaluje Organizační schéma Slezské univerzity 
v Opavě 

4. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil pro volby delegátů do Rady vysokých 
škol volební komisi ve složení: 
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Jiří Skácelík 
Ing. Lucie Kamrádová 

5. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil jako delegáty do Rady vysokých škol 
na období 2015 - 2017 
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., delegát do Sněmu 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 FPF 
Ing. Magdalena Chmelařová, Ph.D., delegát do Sněmu RVŠ za FVP 
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc., delegát do Sněmu RVŠ za OPF 
Ing. Radim Řihák, delegát do Studentské komory RVŠ za SU 
Pavel Polok, náhradník delegáta do Studentské komory RVŠ za SU 

 
 
 
 
 

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


