
Zápis z 245. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity  
konaného dne 17. 2. 2015 v Opavě 

 

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

Omluveni:  Slováček, Tomanová, Skácelík, Hölzapfl 

Neomluveni:  

Hosté: Rektor, Kania, Tuleja,  

 
 

PROGRAM: 
 

1. Ekonomické záležitosti 

a. Pravidla rozpisu finančních prostředků na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok 
2015 

2. Různé 

 

 

 
Předseda pedagogické komory AS SU Mgr. Siostrzonek, Ph.D.  přivítal přítomné hosty a členy 
senátu. Prohlásil senát za usnášeníschopný. Seznámil senátory s programem jednání. Všichni 
senátoři s programem souhlasili. Omluvil předsedu senátu Mgr. Slováčka, Ph.D. z rodinných 
důvodů. 
 
Sedlář: Připomněl projednání bodu Volební a jednací řád AS SU z minulého zasedání AS SU a 
požádal o zařazení jako samostatný bod. 
 
Siostrzonek: Potvrdil zařazení samostatného bodu. 
 

1. Ekonomické záležitosti 

a. Pravidla rozpisu finančních prostředků na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok 
2015 

 
Siostrzonek: Požádal rektora o předložení materiálu. 
 
Rektor: Požádal kvestora jako zpracovatele materiálu o seznámení. 
 
Kvestor: Informoval, že tento dokument by měl být projednáván už v listopadu minulého roku, 
ale teprve 17. 12. 2014 zasedala reprekomise a zápis z tohoto zasedání byl doručen teprve 
minulý týden a nebylo tedy možné tento materiál předložit AS SU dříve. Na základě pravidel 
platných pro veřejné VŚ a na základě rozpisu prostředků na rok 2015, která jsou k dispozici na 
stránkách MŠMT jsme zpracovali tento materiál. Rovněž došlo ke konci roku ke změně 
kvalitativních ukazatelů a jejich jednotlivých vah, kdy byl vyřazen kvalitativní ukazatel 
„mezinárodní granty“ a byla změněna váha ukazatele „zaměstnatelnost absolventů“. Na úkor 
zrušených ukazatelů byly navýšeny ukazatele týkající se RIVových bodů. Tato změna pro nás 



znamenala negativní dopad, jelikož v kritériu zaměstnatelnosti jsme vykazovali velmi dobré 
výsledky. Tento dokument byl projednán na setkání s představiteli vedoucích součástí a vedoucí 
součásti vyslovili s textem souhlas. 
 
Diskuze: 
 
Franěk: Konstatoval, že v ministerských pravidlech rozpisu dotace je obsaženo pravidlo, že 
jedna vysoká škola nemůže klesnout meziročně víc než o 5%. Požádal vedení SU o zvážení, 
zda by 5% hranice poklesu neměla být zapracována i do Pravidel rozpisu finančních prostředků 
na součásti Slezské univerzity. Není únosné, aby se jedna součást podílela na poklesu rozpočtu 
SU více než 75% a na financování rozpočtu rektorátu cca 50%. 
 
Kvestor: Konstatoval, že je na rozhodnutí senátu, zda tento článek do materiálu zapracovat. 
 
Řihák: Vznesl dotaz, proč je tento materiál předkládán s předstihem oproti předchozímu roku 
téměř o měsíc a dotázal se do jaké míry je tento materiál v konzistenci budoucího vedení SU a 
vedoucích součástí SU. 
 
Tuleja: Konstatoval, že tento materiál projednával jako děkan OPF. Jedná se o rozdělení, které 
respektuje ministerská pravidla.  Je pravdou, že negativní dopad na OPF je výrazně vyšší, ale 
už proběhla nějaká jednání, že pokud se v minulém rozpočtu najdou prostředky, bude posílen 
rozpočet OPF.  
 
Kvestor: Upřesnil, že tento dokument je předkládán dle směrnice vždy v listopadu 
předcházejícího roku, ale letos je bohužel předložen až nyní z důvodů již výše zmiňovaných. 
 
Řihák: Vznesl dotaz, zda není koncepční přizvat do případných dalších jednání také děkana, 
který vzejde z voleb kandidáta na funkci děkana SU OPF, datované na termín 25. 2. 2015 a 
konstatoval, že z pozice senátora považuje za koncepční posunout projednání tohoto materiálu 
na následující zasedání AS SU (dle uvážení, např. za 3 týdny). Obecně tomuto materiálu je 
přikládána bezesporu velká váha a má za to, že by mělo být v zájmu současného vedení SU, 
aby se k materiálu vyjádřilo nové vedení OPF, i když budoucí rektor doc. Tuleja tento materiál 
projednával jako děkan OPF. 
 
Sedlář: Konstatoval, že se domnívá, že děkan byl zodpovědný za tento materiál, a že nový 
děkan se od jeho koncepce neodchýlí. 
 
Řihák: Upřesnil, že požadavek na hlasování senátorů o přesunu projednávání předkládaného 
materiálu inciuje zejména proto, že je již zcela přesně znám harmonogram voleb kandidáta na 
funkci děkana SU OPF, a ty proběhnou již za několik dnů. Tudíž nespatřuje problém co do 
případného výrazného odsunu projednávání  materiálu s novým vedením SU OPF. 
  
Verner: Doplnil, že opravdu je známo, že volby děkana OPF proběhnou již za 8 dnů, a připojil se 
názorově k již řečenému, že by nový děkan měl být s tímto dokumentem seznámen a měl by mít 
možnost se k němu vyjádřit, jelikož s ním bude dalších 10 měsíců pracovat. 
 
Kvestor: Informoval, že bylo dohodnuto, že pravidla budou existovat ještě dřív, než budou 
známa čísla, aby se jednotlivé součásti nesnažily dosáhnout právě těch výhodnějších čísel. Na 
setkání se zástupci součástí bylo upozorněno, že se jedná o pracovní verzi s daty pro rok 2014. 
Na základě těchto čísel bylo dohodnuto, že veškeré úspory, které vzniknou v roce 2014 součásti 



nedostanou, ale zapojí se do rozpisu prostředků na rok 2015. U OPF se objeví kolonka „posílení 
rozpočtu o úspory roku 2014“.  
 
Pilát: Konstatoval, že v senátu funguje nějaký schvalovací proces. Vždy se přebírají závazky 
starého vedení na vedení nové.  
 
Siostrzonek: Přiklonil se k tomuto názoru. 
 
Šperka:  Vznesl dotaz, zda by byl problém, kdyby byl materiál schvalován o měsíc později. 
 
Kvestor: Informoval, že pokud pravidla nebudou schválena, má to dopad na pozdní předložení 
rozpočtu. A záleží na novém panu rektorovi, jak se s tímto vyrovná.   
 
Sedlář: Domnívá se, že by senát měl vycházet z toho, že materiál projednali děkani, kteří mají 
k tomu svůj aparát. Informoval, že s materiálem byl na konzultaci u ředitele MÚ, který podal 
vysvětlení k materiálu a konstatoval, že materiál je v pořádku. Všichni mají stejné možnosti tento 
materiál projednat se svými děkany. 
 
Siostrzonek: Informoval, že na FPF byl také materiál projednán s vedením fakulty, zda je vše 
v pořádku, nebo mají připomínky. Požádal přítomné senátory o hlasování, zda přesunout 
schválení materiálu na další zasedání. 
 
Pro: 6 
Proti: 12 
Bod tedy zůstává na programu jednání. 
 
Franěk: Vznesl dotaz, že v pravidlech se píše, že na rozdíl od roku 2014 se na nezaměstnanost 
bude brát pohled jako na absolutní číslo. Např. my máme 400 studentů, FPF 200 studentů, 
Takže na nás to bude mít 2x větší dopad? I přesto, v jakém regionu se Karviná nachází. 
 
Kvestor: Konstatoval, že znevýhodněné regiony jsou dorovnávány na celorepublikový průměr. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o procenta, tak ten konečný dopad je minimální, protože toto 
kritérium má minimální váhu.  
 
Tuleja: Doplnil, že spíše mělo zaznít, že se váha tohoto kritéria výrazně snížila z 32% na 16%. 
 
Šperka: Vysvětlil, proč je zde toto téma probíráno. V minulosti došlo kvůli rozpočtu 
k propouštění. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Pravidla rozpisu finančních prostředků 
na součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2015 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
11     0    7 
 

2. Náhradníci v AS SU, Volební a jednací řád AS SU, čl. 10 
 
Vojtal: Informoval, že ve Statutu se hovoří také o AS SU, kde je psáno, kolik osob tvoří komora 
studentská a kolik komora akademických pracovníků, tudíž je toto jednání zbytečné. 



 
Polok: Potvrdil, že ve volebním a jednacím řádě je opravdu stanoveno, kolika členy je 
zastoupena každá komora AS SU, každá součást SU. 
 
Siostrzonek: Domnívá se, že tam chybí upřesňující slovní spojení „dané součásti“. 
 
Sedlář: Citoval článek 10 Volebního a jednacího řádu AS SU. 
 
Řihák: Vznesl dotaz na Dr. Sedláře, zda byly z jeho strany učiněny nějaké kroky jako např. 
konzultace s univerzitním právníkem apod. ve vztahu k diskutované problematice. 
 
Sedlář: Konstatoval, že tuto diskusi vyvolal kvůli možnosti, že by někdo položil mandát. Je nutné 
si ujasnit výklad. 
  
Siostrzonek: Domnívá se, že je to vymezeno tak, že není možné, aby k takové situace došlo. 
 
Franěk: Přiklonil se k názoru, aby byl aktuální výklad této části dán k posouzení právníkovi. 
V praxi k problémům s obsazováním mandátů nedošlo. 
 
Sedlář: Konstatoval, že se jedná o registrovaný předpis a jakákoli změna je složitá. 
 
Siostrzonek: Navrhnul, aby bylo posouzeno předsedou AS SU, aby posoudil společně 
s právníkem. Bude podána informace na některém z dalších zasedání AS SU. 
 

2. Různé 
 
a. 
Siostrzonek: Poděkoval za spolupráci s AS SU rektorovi prof. Žáčkovi a přivítal nového rektora 
doc. Tuleju. 
   
Rektor: Poděkoval senátu. 
 
Tuleja: Poděkoval rektorovi a senátu. 
 
b. 
Sedlář: Požádal o schválení úkonu stažení z webu banneru „volba rektora“. Senátoři požádali o 
uložení do nějakého úložiště čí archivu. 
 
c. 
Burda:  Připomněl, že na minulém zasedání upozorňoval na to, že se mu nelíbí, že se nechává 
studentům veliká kompetence v organizování akcí, které nesou jméno SU, což může mít 
negativní dopad na image SU. Jeho poslední zprávy jsou takové, že kulturní komise schvalovala 
požadavky na kulturní akce, při čemž požadavky SU zde nebyly zařazeny, jelikož studenti 
nedodali řádně vyúčtované akce. Prosí o zvážení, zda by měly součásti vystupovat zvlášť nebo 
budeme vystupovat jako celek.  
 
Siostrzonek: Informoval, že na fakultě FPF byl stejný problém a stejný dotaz, jakým způsobem 
funguje asociace a koho zastupuje. SU OPF se vyjádřila, že asociace ji nezastupuje. Vznesl 
dotaz, kdo tedy garantuje kvalitu akce, její úroveň. 
 



Kvestor: Na minulém zasedání jsme vás informovali, že na městě byla schválena podpora SU 
ve výši 300 tis. korun. Částka je zapracována do rozpočtu SU. Na schůzce s paní náměstkyní 
primátora Opavy jsme dospěli k názoru, že je potřeba tuto situaci řešit a vysvětlit zastupitelům 
význam spolupráce SU. Bylo dohodnuto, že na dalším zastupitelstvu 9. 3. 2015 bude zařazen 
bod „vystoupení nového pana rektora SU“. Plánovaná schůzka s panem primátorem byla 
bohužel z důvodu jeho služební cesty zrušena a přeložena na 6. 3.  Existuje také USK a je to 
rovněž spolek, který s SU nemá nic společného, ale kroky, které tato organizace koná, spíše 
vyzdvihuje SU. 
 
Siostronek: Byly zde zmíněny dvě věci - a to příspěvek 300 tis. Kč pro SU a kulturní grant,  
o který bylo žádáno. Přiklonil se, aby na některé z dalších zasedání byli pozváni zástupci těchto 
organizací a aby nám řekli, jak jejich organizace fungují.  
 
Pilát: Konstatoval, že celý jeho život je spojen s Univerzitou Palackého v Olomouci.  Vždy měli 
dvě povinné akce  -  městský ples a univerzitní ples. Zastupitelstvo se mění co 4 roky, renomé 
univerzity vzniká po desetiletí a SU zde není dlouho, proto se musíme o to více snažit.  
 
Rektor: Konstatoval, že se nedomnívá, že je to vina pouze studentů. Ale je nutné změnit 
atmosféru města a městského zastupitelstva. Instituce, které město nespravuje, nebere za své  
a má pocit, že se z něho snaží dostat pouze nějaké peníze. Opava měla o SU zájem v době, 
kdy vznikala, protože to bylo něco, co tady nebylo, pak jak už se trošku stabilizovala, tak už 
zájem klesl.  
 
Tuleja: Informoval, že pokud jeho vystoupení na Zastupitelstvu města Opavy povede aspoň 
k malé změně, co se do přístupu k SU týče, bude to dobře. 
 
Polok: Vznesl dotaz, pokud se mají studenti touto záležitostí řídit, co mají udělat, když se blíží 
konání této akce? 
 
Siostrzonek: Konstatoval, že pro letošní rok je už pozdě. 
  
Burda: Konstatoval, že neobviňuje studenty, jen si myslí, že mají přehnané kompetence. Jiným 
univerzitám takovéto akce pořádá najatá firma, na což nemáme prostředky, nicméně se 
domnívá, že by měla probíhat jakási kontrola. A nabízí za ústav lázeňství spolupráci.  
 
d. 
Řihák: Informoval o poskytnuté nabídce účasti na odborných vzdělávacích seminářích pro 
studentské senátory SU (realizované brněnskou akreditovanou studentskou agenturou ACSA), 
iniciované do Ostravy Ostravskou univerzitou, a to ve dnech 27. 2.  a 17. 4. 2015. Současně 
připojil informaci, že dne 29. 1. 2015 proběhl první ustavující Sněm RVŠ, staronovým a jediným 
kandidátem na post předsedy RVŠ je doc. Jakub Fischer, Ph.D. (VŠE v Praze). Dále podal 
informaci, že se v předchozích dnech (3. 2. a 16. 2.) zúčastnil jednání legislativní komise RVŠ 
ve věci projednávání a připomínkování podzákonných předpisů k novele zákona o VŠ. Taktéž 
podal informaci, že na schůzi SK RVŠ (12. 2.), které se účastnil společně s náhradníkem 
delegáta – Pavlem Polokem, byl zvolen předseda S RVŠ – Bc. Hynek Roubík (ČZU v Praze)- 
 
   
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 17. března  2015 ve 13 hodin 
v Karviné. 
 
Zapsala:  



Zuzana Moravcová, 17. 2. 2015 
Za správnost:  
Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. 
 
Slezská univerzita v Opavě 
Akademický senát 
 
 

U S N E S E N Í 
 

z 245. zasedání AS SU konaného dne 17. 2. 2015  
 
 

1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Pravidla rozpisu finančních prostředků na 
součásti Slezské univerzity v Opavě pro rok 2015 

 
 
 
 

Mgr. Jiří Siostrzonek, Ph.D. 
     místopředseda AS SU 


