
. 

Zápis z 250. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity  
konaného dne 22. 9. 2015 v Karviné 

 

Přítomni:  Sedlář, Vojtal, Kolibová, Höflerová, Šperka, Franěk, Verner, Kuric, Polok, 
Slováček, Burda, Oborná, Čermák, Pilát, Curylo, Skácelík, Tomanová, Turečková 

Omluveni:  Bernatík, Kamrádová, Siostrzonek, Holzäpfl 

Neomluveni:  

Hosté: Tuleja, Kania, Pupík, Janiš, Kůs, Janiš, Hendrych 

  
 

PROGRAM: 
 

1. Ekonomické záležitosti 

a. Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě  
pro rok 2015 

2. Personální záležitosti 

a. Návrh AS FVP na jmenování člena Rady vysokých škol 

3. Různé 

a. Vystoupení předsedy ASPSU Bc. Ondřeje Pupíka 

 

 
Předseda AS SU Slováček přivítal přítomné hosty a členy senátu. Prohlásil senát  
za usnášeníschopný. Seznámil senátory s programem jednání. Všichni senátoři s programem 
souhlasili.   
 
V tuto chvíli je přítomno 17 členů Akademického senátu. 
 

1. Ekonomické záležitosti 

a. Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro 
rok 2015 

 
Rektor: Sdělil, že se jedná o tradiční dokument, který pravidelně předkládáme AS SU a požádal 
kvestora o shrnutí tohoto materiálu. 
 
Diskuze: 
 
Kvestor: Konstatoval, že v dodatku č. 1 rozepisujeme prostředky na vzdělávací činnost, 
provádíme převody mezi jednotlivými fondy, kdy z rezervního fondu rektorátu převádím peníze 
na OPF, jsou to prostředky, které byly splaceny předcházejícím vedením, zde došlo ke 
kompletnímu vyrovnání. Rozepisujeme také prostředky z fondu rozvoje, kdy rektor schválil 
projekt na modernizaci přednáškového sálu na OPF. Dále jsou to prostředky na stipendia, 
podpora Erasmu, fond vzdělávací politiky, RUV, U3V, podpora vzdělávání pedagogických 
pracovníků, FRVŠ, příspěvky na stipendia, doktorandy, příspěvky na stravování, na specifický 
výzkum, pak je to podpora od součástí, kdy je vytvořen tzv. fond na podporu článků 
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v impaktovaných časopisech. Co se týče investičních prostředků – jedná se o rekonstrukci 
fasády B13, vytápění sálů na OPF, rekonstrukce B13. Dále také prostředky z GAČRu, TAČRu, 
prostředky z měst a obcí. Všechny peníze jsou již rozepsány a nyní provádíme jen rozpisy  
na jednotlivé součásti a jednotlivé řešitele. 
 
Höflerová: Vznesla dotaz, jak se projevuje dotace na pedagogické vzdělávání ve skutečnosti. 
 
Kvestor: Konstatoval, že se jedná o spolupráci FVP a FPF v rámci fondu rozvoje, kdy MŠMT 
vypisuje cílené podpory a oslovuje ty VŠ, které se vzdělávání cizích pedagogických pracovníků 
věnuje.  
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku  
a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2015 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
17     0    0 
 

2. Personální záležitosti 
 

a. Návrh na jmenování člena Rady vysokých škol 

Na jednání dorazil Mgr. Burda. Nyní je přítomno 18 členů Akademického senátu. 

Hendrych:  Krátce se představil. Informoval, že pracuje na FVP jako asistent. A je členem 
Akademického senátu FVP. 

Slováček: Požádal o návrhy na členy volební komise.  
 
Navrženi byli: 
Doc. PhDr. Helena Kolibová 
CSc., RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. 
Pavel Polok 

 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil volební komisi pro volbu delegáta RVŠ ve 
složení: 
Doc. PhDr. Helena Kolibová 
CSc., RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. 
Pavel Polok 
 
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
18     0    0 

Komise si zvolila za předsedu RNDr. Zdeňka Fraňka, Ph.D. 

Franěk: Sdělil senátorům průběh volby a způsob označení volebního lístku. 

Bylo rozdáno 18 volebních lístků. 

Franěk: Sdělil výsledky voleb. 
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Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil jako delegáta do Rady vysokých škol PhDr. 
Igora Hendrycha 
  
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
16     1    1 
 

3. Různé 
 
a. 
Slováček: Informoval o dopise Dr. Janiše. Sdělil, že ho velice mrzí skutečnost, že postup při 
jmenování Ing. Chmelařové, Ph.D., byl brán a vnímán jako zásah do práv FVP. Nebylo to takto 
míněno a nebyl k tomu nejmenší důvod. K samotnému postupu uznává, že z jeho strany byl 
postup příliš technický a po přečtení dopisu uvážil, že mělo dojít ke konzultacím ne pouze na 
úrovni předsednictva. Omluvil se za nestandartní postup, který však odrážel stav ne zcela 
standardního „nefunkčního“ senátu FVP.  Informoval, že zvažuje setkání s předsedou RVŠ 
s žádostí o stanovisko k vzniklé situaci, jelikož se tato může opakovat. 
 
Janiš:  Poděkoval za omluvu. 
 
Vojtal:  V reakci na obdržený dokument Dr. Janiše, který obsahuje podrobný popis celé situace a 
osobní dopis FVP také citoval z jednoho z dokumentů proti výsledkům voleb do Akademického 
senátu FVP, pod kterým byl podepsán Dr. Slováček a uplatnil právo senátora a podal návrh na 
odvolání předsedy Akademického senátu SU.  
 
Slováček: Vysvětlil, že výtka k volbám na FVP se vztahovala především na jednání a proces, 
kdy jeden z kandidátů měl mimo jiné neurčitou dobu ve svém vlastnictví urnu s hlasovacími 
lístky, tudíž srovnávat tyto dvě události není úplně možné. 
 
Vojtal: Vysvětlil, že pouze citoval z dokumentů, na kterých se předseda AS SU podílel. 
 
Diskuze: 
 
Curylo: Vznesl dotaz, zda chápe správně, že důvodem k výzvě na odvolání předsedy AS SU je, 
že paní Ing. Chmelařová nebyla nominována senátem FVP a byla dosazena nestandardním 
způsobem, protože senát  nebyl funkční? Proto proces probíhal jinak?  
 
Slováček: Konstatoval, že celý postup byl konzultován s tehdejším předsedou studentské 
komory Ing. Řihákem i panem Dr. Siostrzonkem, předsedou komory akademických pracovníků. 
Rovněž připomněl, že časově žádost o odvolání Ing. Chmelařové předcházela výtce 
z procesního nedostatku. 
 
Kolibová: Konstatovala, že postup nominace byl projednáván až na zasedání senátu, hlavním 
důvodem návrhu na odvolání Ing. Chmelařové bylo, že nezprostředkovává a nereprodukuje 
informace, které získává na RVŠ. 
 
Janiš: Upřesnil, že bylo řečeno, že neplnila povinnosti vyplývající z povinností delegáta RVŠ. 
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Kolibová: Konstatovala, že se domnívá, že bylo řečeno, že nezprostředkovávala informace, ale 
ona osobně byla přítomna diskusi v rámci ÚVSRP, kde byl informace předávány. Fakulta byla 
řádně informována, že Ing. Chmelařová vyjíždí na zasedání RVŠ a měla zde 100% účast- 
 
Sedlář: Upřesnil, že dotaz zněl, co je důvodem k návrhu na odvolání předsedy AS SU. 
  
Vojtal: Přiklonil se k názoru Dr. Sedláře, že by bylo vhodné držet se tématu. 
  
Polok: Vznesl dotaz na Dr. Vojtala, aby vysvětlil, jak by postupoval v případě nefunkčního 
senátu on. Kdo by měl delegáta správně navrhnout. 
 
Vojtal: Sdělil, že je to věc volebních a jednacích řádů fakult, byť je podle obsazení senát 
nefunkční, stále existuje a funguje stávající předseda senátu. O nominaci je tento předseda 
požádán a také tuto záležitost musí vyřídit, i když nemá funkční senát. Cesta byla jednoduchá, 
jelikož fakulta má své vedení a má svou akademickou obec.  
 
Burda: Konstatoval, že zde byl vznesen návrh a požádal, aby tento návrh byl realizován. 
 
Vojtal: Doplnil a citoval ze zápisu AS SU, že předseda požádal předsedy fakultních senátů  
o návrhy delegátů do RVŠ. Takto se však v případě FVP nestalo. 
 
Slováček: Konstatoval, že ve chvíli, kdy toto bylo řečeno, si neuvědomil, že senát FVP není 
funkční, což se pak ukázalo jako komplikace. V tuto dobu byl PhDr. Sedláček ještě jeho 
tajemníkem (tajemníkem ÚSES) a byli v každodenním kontaktu, tudíž se domnívá, že je 
nepravděpodobné, že by tuto záležitost spolu nekonzultovali, nicméně doložit to nemůže. 
 
Slováček: Požádal o zvolení volební komise pro hlasování o odvolání předsedy AS SU. 
  
Kolibová: Navrhla, aby byla komise zvolena ve stejném složení, jako pro volbu delegáta do RVŠ. 
 
Navrženi byli: 
Doc. PhDr. Helena Kolibová 
CSc., RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. 
Pavel Polok 

 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil volební komisi pro hlasování o Návrhu na 
odvolání předsedy AS SU ve složení: 
Doc. PhDr. Helena Kolibová 
CSc., RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. 
Pavel Polok 
 
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
18     0    0 
 
Komise si zvolila za předsedu RNDr. Zdeňka Fraňka, Ph.D. 
 
Franěk: Sdělil senátorům průběh volby a způsob označení volebního lístku. 

Bylo rozdáno 18 volebních lístků. 



. 

Franěk: Sdělil výsledky voleb. 

 
Pro: 6 
Proti: 10 
Zdrželi se: 2 
 
Akademický senát Slezské univerzity rozhodl, že Mgr. Petr Slováček, Ph.D. zůstává ve své 
funkci. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě rozhodl, že Mgr. Petr Slováček, Ph.D. zůstává ve 
své funkci. 
 
 
b. 
Asociace studentů a přátel Slezské univerzity 
Pupík: Poděkoval za možnost krátce vystoupit na AS SU. Sdělil, že je  předseda ASPSU, která 
má v gesci takové akce jako je Majáles, ples a jiné akce pro studenty. Konstatoval, že když před 
rokem do funkce nastupoval, zjistil, že vlivem bývalého předsedy nebyly vztahy příliš dobré. 
Považoval to za chybné a chtěl toto zlepšit. Byla vytvořena koncepce akcí. Komunikoval se 
zástupci FVP, FPF, aj. a velký senát je jediná instituce, kde ještě nesdělil, že se bude ASPSU  
i nadále snažit zlepšovat komunikaci se zástupci obcí a považuje to za velmi důležité.  
 
Sedlář: Vznesl dotaz, zda existuje nějaký program akcí, které budou pořádány? 
 
Pupík: Sdělil, že již proběhl adaptační pobyt pro studenty prvních ročníků, který byl myšlen 
primárně pro opavské studenty. Účastnili se ho studenti FPF, FVP i MÚ.  Ohlasy byly velmi 
kladné, protože proběhlo vyplňování dotazníků, tudíž máme zpětnou vazbu. 95% studentů dalo 
ta nejvyšší čísla. Poděkoval FPF za poskytnutí prostor pro ubytování studentů a také SU za 
upomínkové předměty. Dále informoval, že v prosinci proběhne potravinová sbírka ve spolupráci 
s Charitou Opava, dále další ročník darování krve, ve kterém spolupracujeme s SU. Bylo 
zavedeno také stipendium pro tuto příležitost. Je již stanoven termín plesu, který ovšem letos 
nebude reprezentační, ale jelikož je 25. výročí SU, uskuteční tento ples lidé z SU. Termín je 
stanoven na 17. března 2016. Druhý týden v květnu proběhne opět opavský majáles. A 
proběhne taktéž divadelní den a filmový den, open air festival pod záštitou primátora, který 
proběhne v městských sadech. Menších akcí bude mnoho, ale toto jsou ty největší, na kterých 
chceme stavět. 
 
Sedlář: Vznesl dotaz na sponzory akcí. 
 
Pupík: Konstatoval, že jeden ze sponzorů je SubWay, která každý měsíc přispívá 2000 Kč. 
 
c. 
Polok: Sdělil, že na minulém zasedání informoval, že bude zpracovávat zprávu z workshopu 
vzdělávání, který se konal v Praze. Tuto však nemá dokončenu.  
 
d. 
Burda: Informoval, že 30. a 31. října 2015 proběhne II. ročník Opavského vinného trhu. 
Informoval, že zde vystoupí zřejmě i Komorní pěvecký sbor SU. Následně 11. 11. 2015, kdy jsou 
svatomartinské slavnosti, bude projíždět Opavou Martin na bílém koni a potřebují do průvodu 
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nějaké dobrovolníky (žebráky, rytíře). Dále informoval, že zahájil jednání z důvodu záměru SU 
odprodat některé z nemovitostí, a to s firmou Taneco, která by měla zájem o pronájem budovy 
v Krnově jako školicí. Ve čtvrtek proběhne obhlídka objektu. Tato firma má zájem s námi 
spolupracovat a bude vytvářet 170 pracovních míst pro studenty v oblasti potravinářství, 
gastronomie, obchodu, ekonomiky. 
 
 
 
e. 
Skácelík: Informoval, že ho kontaktoval Ing. Řihák, že ze zdravotních důvodů odstupuje ze 
studentské komory RVŠ, tudíž na příštím zasedání bude nutné zvolit dalšího 
delegáta\náhradníka.  
 
 
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 13. 10. 2015 ve 13 hodin v Opavě. 
 
 
 
 
Zapsala:  
Zuzana Moravcová, 22. 9. 2015 
Za správnost: 
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. 
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Slezská univerzita v Opavě 
Akademický senát 
 
 

U S N E S E N Í 
 

z 250. zasedání AS SU konaného dne 22. 9. 2015  
 
 

1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 1 k rozpisu příspěvku 
a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2015 

2. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil volební komisi pro volbu delegáta 
RVŠ ve složení: 
Doc. PhDr. Helena Kolibová 
CSc., RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. 
Pavel Polok 

3. Akademický senát Slezské univerzity zvolil jako delegáta do Rady vysokých škol PhDr. 
Igora Hendrycha 

4. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil volební komisi pro hlasování  
o návrhu na odvolání předsedy AS SU ve složení: 
Doc. PhDr. Helena Kolibová 
CSc., RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. 
Pavel Polok 
 

5. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě rozhodl, že Mgr. Petr Slováček, Ph.D. 
zůstává ve své funkci. 

 
 
 
 
 

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


