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Zápis z 256. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě  
konaného dne 14. 6. 2016 v Opavě 

 

Přítomni:  Sedlář, Kolibová, Verner, Polok, Čermák, Skácelík, Bernatík, Kamrádová, Siostrzonek, 
Franěk, Holzäpfl, Kuric, Macura, Slováček 

Omluveni:  Vojtal, Tomanová, Turečková, Höflerová, Pilát 

Neomluveni: Burda 

Hosté: Tuleja, Košťuříková, Tvrdoň, Engliš, Chmielová, Curylo, Martínková 

  
 
PROGRAM: 
 

1. Výroční zprávy 

a. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2015 

b. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2015 
 

2. Ekonomické záležitosti 

a. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě za rok 2015 – vyhodnocení 
 

3. Legislativní záležitosti 

a. Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů Slezské univerzity v Opavě, 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 

b. X. Změna Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské 
fakulty v Karviné 

c. XI. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty  
v Karviné 

 
4. Majetkové záležitosti 

a. Zřízení věcného břemene - služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Slezské univerzity 
v Opavě v souvislosti s realizací stavby: „Rekonstrukce a přístavba objektu Bezručovo 
náměstí 14, Opava“. 

 
5. Personální záležitosti 

a. Volba náhradníka delegáta do studentské komory Rady vysokých škol 

6. Různé 

a. Usnesení AS UK k situaci ohledně informačního systému VaVaI a k návrhu rozpočtu 
Ministerstva financí ČR 

b. Výzkumná centra – přehled financování 
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Předseda AS SU Mgr. Slováček, Ph.D. přivítal přítomné hosty a členy senátu. Seznámil senátory 
s programem jednání. Všichni senátoři s programem souhlasili.  Informoval členy senátu o ukončení 
studia M. Curyla, G. Oborné a Mgr. Burdy a s tím spojeným o jejich ukončení členství v AS SU. Také 
informoval, že G. Oborná požádala o zařazení mezi náhradníky, tudíž po jejím zapsání na navazující 
magisterské studium se stane opět členkou AS SU. Na FVP byla požádána náhradnice o vyslovení 
souhlasu se svým povoláním do funkce člena AS SU. Zatím nereagovala. Požádal o zařazení bodu “Volba 
náhradníka delegáta do Studentské komory RVŠ“. 
Informoval, že je přítomno 14 členů senátu, prohlásil senát za usnášeníschopný. 
  

1. Výroční zprávy 

a. Výroční zpráva o hospodaření Slezské univerzity v Opavě za rok 2015 

b. Výroční zpráva o činnosti Slezské univerzity v Opavě za rok 2015 

 
 

Rektor: Konstatoval, že proti loňskému roku jsou výroční zprávy napsány podobně, jako jsou publikovány 
výroční zprávy jiných veřejných vysokých škol. Byla přiblížena i grafická forma. Materiály byly 
projednány v Kolegiu rektora, i s vedoucími jednotlivých součástí. Také prošly jazykovou korekturou. 
 
Diskuze: 
 
Sedlář: Vznesl dotaz k rozdílnému uspořádání sloupců. Rektorát by měl stát vždy na prvním místě. 
Požádal o přeskupení sloupců (např. str. 16). Dále upozornil, že dle jeho názoru koláčové grafy nemají 
vypovídající hodnotu. 
 
Rektor: Konstatoval, že tabulky, ze kterých koláčové grafy vznikly, musí být a také jsou součástí výroční 
zprávy, tudíž je zřejmé z čeho grafy vycházejí. 
  
Bernatík: Vznesl dotaz – str. 57 VZ o činnosti, druhá věta – „přepočtené počty akad. pracovníků“ – 
uveden úvazek 9,420 – zda-li se počítají úvazky na tisíciny? Dále str. 58 – sloupcový graf – položka 187  
u obou fakult. 
 
Rektor: Konstatoval, že došlo k chybě při zápisu, správně má být 1,87 a bude v dokumentu opraveno. 
 
Engliš: Doplnil k úvazkům – u vědeckých pracovníků, kdy jsou přijati např. jen na konkrétní grant, může 
dojít k tomu, že úvazek se počítá na tisíciny. Nevidí však problém opravit úvazek na desetiny. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Slezské univerzity 
v Opavě za rok 2015 s připomínkami 

 
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
14    0    0 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Výroční zprávu o činnosti Slezské univerzity 
v Opavě za rok 2015 s připomínkami 

   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
14    0    0 
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2. Ekonomické záležitosti 

a. Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě za rok 2015 - vyhodnocení 
 
Rektor: Konstatoval, že se jedná o materiál, který předkládáme AS SU pravidelně každý rok. Většina věcí, 
které byly v IP na rok 2015 stanoveny byly splněny v plné výši.  Pokud došlo k nějakým nedostatkům či 
úpravám došlo k vyjádření v rámci vlastního IP.  
 
Diskuze:  
 
Sedlář: Vznesl dotaz, proč byl dokument rozeslán v korekčním režimu? 
 
Rektor: Konstatoval, že verze pro tisk bude ještě graficky upravena. 
  
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě 
za rok 2015 – vyhodnocení s připomínkami 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
12    0    2 
 

Rektor: Požádal předsedu AS SU, aby byly materiály před rozesláním členům senátu přeposlány rektorovi 
ke kontrole. 
 

3. Legislativní záležitosti 

a. Studijní a zkušební řád doktorských studijních programů Slezské univerzity v Opavě, 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 

b. X. Změna Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské 
fakulty v Karviné 

c. XI. Zm ěna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 
v Karviné 

 

Koštuříková: Informovala, že klesá počet studentů doktorského studia, tudíž ústav doktorských studií se 
ruší. Co se týče podmínek pro absolvování studia, nedošlo ke změně podmínek absolvování doktorského 
studia ani podmínek odborové rady. Ale veškerá agenda doktorských studií přechází pod proděkana pro 
vědu a výzkum. 

 
Diskuze:  
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Studijní a zkušební řád doktorských studijních 
programů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
14    0    0 
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Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje X. Změnu Organizačního řádu Slezské univerzity 
v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
14    0    0 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje XI. Změnu Statutu Slezské univerzity v Opavě, 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
14   0    0 

4. Majetkové záležitosti 

a. Zřízení věcného břemene – služebnosti na pozemcích ve vlastnictví Slezské univerzity 
v Opavě v souvislosti s realizací stavby: “Rekonstrukce a přístavba objektu Bezručovo 
náměstí 14, Opava“ 

Kvestor: Informoval, že se jedná se o standartní záležitost, ke které se AS SU vyjadřuje. Vzhledem 
k tomu, že nemůžeme spravovat kabely, které dle energetického zákona spravuje příslušná organizace, což 
je v tuto chvíli ČEZ, je nutné zřídit na tyto kabely věcné břemeno. 
 
Diskuze:  
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě bere na vědomí Zřízení věcného břemene – služebnosti  
na pozemcích ve vlastnictví Slezské univerzity v Opavě v souvislosti s realizací stavby „Rekonstrukce  
a přístavba objektu Bezručovo náměstí 14, Opava“ 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
14    0    0 
 

5. Personální záležitosti 

a. Volba náhradníka delegáta do Studentské komory Rady vysokých škol 

Slováček: Sdělil, že je nutné zvolit volební komisi. 

Navrženi byli – RNDr. Sedlář, CSc., Mgr. Slováček, Ph.D., RNDr. Franěk, Ph.D. 

Všichni navržení souhlasili. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil volební komisi ve složení: 
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. 
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
11    0    3 

Komise si zvolila za předsedu RNDr. Vladimíra Sedláře, CSc. 
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Sedlář: Rozdal hlasovací lístky a seznámil senátory s průběhem volby. 
 
Rozdáno bylo 14 hlasovacích lístků. 
Odevzdáno bylo 14 hlasovacích lístků. 
Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil jako náhradníka delegáta do Studentské komory 
Rady vysokých škol Bohuslava Holzäpfla 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
13    0    1 

6.Různé 

 

a. Usnesení AS UK k situaci ohledně informačního systému VaVaI a k návrhu rozpočtu 
Ministerstva financí ČR 

Slováček: Informoval, že toto usnesení podpořila řada jiných univerzit jako Univerzita Palackého, 
Jihočeská univerzita, Univerzita Hradec Králové apod. AS SU by měl zaujmout k tomuto nějaké 
stanovisko. Požádal pana prorektora Engliše, jako člena ČKR o nějaké informace k této záležitosti. 

Engliš: Sdělil, že to že systém RIV nefunguje dobře znamená, že zde nejde zveřejnovat výzvy o nově 
zveřejněné soutěži tzn. registr VES, a tím pádem je paralyzována činnost k výzvám do evropských fondů. 
Což není ideální situace. 

Rektor: Doplnil k vypnutí systému RIV, že smlouva byla podepsána do 30. 5. a MŠMT dlouhodobě 
vědělo, že smlouva končí, nicméně začalo se společností jednat až na konci května. Firma požadavky 
MŠMT neakceptovala, a po termínu systém vypla. V tuto chvíli k databázi nemáme přístup a ani nevíme, 
zda-li tam dochází k nějakým změnám, či zůstala ve stejné fázi. Informoval, že na ČKR byla tato 
problematika projednávána. Co se týče systému financování VŠ, připomněl, že je členem komise 
metodiky, která se sešla před dvěma měsíci poprvé, a byla zde představena nová metodika. Sdělil, že 
požádal o zdrojová data a po seznámení se s nimi zjistil, že je tam několik zásadních chyb. Své propočty 
zaslal na MŠMT a chyby byly uznány a systém byl upraven. Peníze budou rozděleny na základě kritérií 
kvality, kterých je 8. Informoval o počtu přijatých studentů a o důležitosti nabírat na obory s vysokým 
koeficientem ekonomické náročnosti, který by neměl klesnout pod 1,3. Také informoval o tom, že 
proběhla jednání s ministryní školství Valachovou a také s ministrem Babišem. Na příštím AS SU slíbil 
předložit podrobnou analýzu.  

Návrh usnesení: 

1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě považuje za nepřijatelné odstavení IS VaVaI  
a zcela podporuje stanovisko České konference rektorů ze dne 2. 6. 2016 (viz usnesení ČKR 136, 
čl. 5). Akademický senát Slezské univerzity v Opavě rovněž žádá Úřad vlády ČR o bezodkladnou 
nápravu spolu s vyvozením důsledků pro osoby zodpovědné za tento stav. 

2. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě sdílí rozhořčení České konference rektorů (viz 
usnesení ČKR 136, čl. 2) a zásadně nesouhlasí s návrhem rozpočtu Ministerstva financí ČR  
ve střednědobém výhledu pro subkapitolu vysokého školství. Akademický senát Slezské 
univerzity v Opavě žádá o reálné naplňování deklarované finanční podpory vysokého školství 
jako jedné z priorit vládní politiky. 
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3. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě se připojuje k veřejnému projevu nesouhlasu 
s přístupem vlády k oblasti financování vysokého školství. 

4. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě se připojuje k výzvě SK RVŠ ze dne 9. 6. 2016. 

 
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
14    0    0 

Slováček: Sdělil, že bude informovat zúčastněné univerzity. 

Skácelík: Informoval o přijatém usnesení k dané problematice z 9. 6. 2016 na 17. schůzi pléna SK RVŠ 
v Praze: 
Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) upozorňuje na dlouhodobé podfinancování českého 
vysokého školství. Kvalitní vzdělání je jedním ze základních pilířů vyspělé demokratické společnosti a 
stagnaci či dokonce pokles ve financování této oblasti, navíc v době ekonomického růstu, považuje SK 
RVŠ za nepřijatelné. 
S ohledem na tuto skutečnost SK RVŠ vyjadřuje nesouhlas s výchozím návrhem Ministerstva financí 
týkajícího se rozpočtu ve střednědobém výhledu pro celou kapitolu školství a podporuje usnesení 
Předsednictva SK RVŠ k financování VŠ v této otázce. 
SK RVŠ důrazně vyzývá Vládu České republiky, aby zajistila adekvátní navýšení finančních prostředků 
pro vysoké školy, které umožní nejen stabilizaci, ale i rozvoj a zvyšování kvality celého systému 
terciárního vzdělávání v České republice, zejména pak na: 
- adekvátní ohodnocení pedagogické činnosti stávajících vyučujících 
- zabránění rozpouštění stipendijních fondů, které jsou často jediným nástrojem k motivaci a udržení 
kvalitních studentů, do fondů provozních prostředků 
- zajištění významných domácích a zahraničních odborníků a udržení konkurenceschopnosti absolventů 
- zřízení nových pracovních míst pro vyučující v zájmu snížení počtu studentů připadajících na jednoho 
vyučujícího, tak jako je tomu v průměru v rámci států OECD 
- naplnění potřeb trhu práce dostatečným počtem kvalitních absolventů 
- navýšení stipendií pro studující v prezenční formě doktorských studijních programů 
- posílení investičních prostředků k rozvoji zázemí pro studující SK RVŠ vítá snahy ministryně školství 
Kateřiny Valachové o navýšení rozpočtu pro kapitolu vysokého školství na rok 2017, přičemž jí 
prosazované navýšení ve výši 1 mld. Kč považuje SK RVŠ za nedostatečné a to s ohledem na 
kumulovanou ztrátu za minulé roky. Dle analýzy SK RVŠ je pro udržitelnost systému vysokého školství 
třeba částka v minimální výši 1,5 mld. Kč. Dále pak podporuje stabilizaci střednědobých výhledů tak, aby 
v roce 2019 dosáhl podíl rozpočtu VŠ v rámci MŠMT alespoň 18%. 
SK RVŠ připomíná Vládě ČR, že vzdělání je jednou z jejich hlavních programových priorit, a je 
přesvědčena, že snižování finančních prostředků na vysoké školství je v přímém rozporu s touto 
skutečností. 
SK RVŠ deklaruje, že pokud se nepodaří do doby předložení návrhu zákona o rozpočtu do Poslanecké 
sněmovny finanční prostředky nalézt, je připravena učinit kroky vedoucí k zahájení protestních akcí 
studentstva po celé republice. 

b. Hodnocení Výzkumných center 

Rektor: Informoval, že tento materiál je výrazně jiný, než ten co byl předložen na minulém zasedání. 
Finální podobu navrhl profesor Engliš ve spolupráci s oddělením rozvoje. Naším cílem je, aby všechna 
centra, která by postupně vznikala, byla samofinacovatelná.  

Diskuze: 

Kolibová: Poděkovala Mgr. Kaniové, která soustředila data do tohoto materiálu. Cílem této aktivity bylo 
dát podnět. Věří, že tento materiál je podnětný, a že je to užitečná akce. 
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Rektor: Konstatoval, že neřekl, že se jedná o materiál podnětný Určitě kroky ve vztahu k financování 
učiněny budou. 

Engliš: Sdělil, že SGS je veřejná soutěž a zavádět nějaká omezení v současné době, na to není schopen 
nyní reagovat. 

Kolibová: Sdělila, že pouze reaguje na to, že děkani řekli, že hodlají centra udržet. 

c.  

Slováček: Požádal kvestora o informaci k hlasování per rollam. 

Kvestor: Informoval, že jelikož další zasedání bude až v září, bylo by dobré projednat Dodatek č. 1 
k rozpisu příspěvku a dotace součástem SU, protože již uplynula od schválení delší doba a došlo 
k nějakým změnám, kdy rektor pověřil děkana OPF vedením karvinské části univerzitní knihovny a 
prostředky byly převedeny na OPF. Je nutné tento převod předložit ke schválení. 

Rektor: Doplnil, že v minulosti byl tento systém nastaven tak, že OPF odváděla prostředky na rektorát a 
my jsme je pak převáděly zase zpět. Tento krok jsme chtěli odstranit, proto jsme převedli provozní 
záležitosti na děkana OPF. Jednalo se o částku cca 5 milionů.  

Slováček: Konstatoval, že tento materiál bude předložen k hlasování per rollam. 

 
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 13. září v 10 hodin v Karviné. 
 
 
Zapsala:  
Zuzana Moravcová, 14. 6. 2016 
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. 
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Slezská univerzita v Opavě 
Akademický senát 
 

U S N E S E N Í 
 

z 256. zasedání AS SU konaného dne 14. 6. 2016  
 

1. Akademické senát Slezské univerzity schvaluje Výroční zprávu o hospodaření Slezské univerzity 
v Opavě za rok 2015 s připomínkami 

2. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Výroční zprávu o činnosti Slezské univerzity 
v Opavě za rok 2015 s připomínkami 

3. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Institucionální plán Slezské univerzity v Opavě  
za rok 2015 – vyhodnocení s připomínkami 

4. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Studijní a zkušební řád doktorských studijních 
programů Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 

5. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje X. Změnu Organizačního řádu Slezské univerzity 
v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 

6. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje XI. Změnu Statutu Slezské univerzity v Opavě, 
Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 

7. Akademický senát Slezské univerzity bere na vědomí Zřízení věcného břemene - služebnosti  
na pozemcích ve vlastnictví Slezské univerzity v Opavě v souvislosti s realizací stavby: 
„Rekonstrukce a přístavba objektu Bezručovo náměstí 14, Opava“. 

8. Akademický senát Slezské univerzity zvolil volební komisi pro volbu náhradníka delegáta  
do Studentské komory RVŠ ve složení: 
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. 
RNDr. Zdeněk Franěk, Ph.D. 

9. Akademický senát Slezské univerzity zvolil jako náhradníka delegáta do Studentské komory Rady 
vysokých škol Bohuslava Holzäpfla 

10. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě považuje za nepřijatelné odstavení IS VaVaI  
a zcela podporuje stanovisko České konference rektorů ze dne 2. 6. 2016 (viz usnesení ČKR 136, 
čl. 5). Akademický senát Slezské univerzity v Opavě rovněž žádá Úřad vlády ČR o bezodkladnou 
nápravu spolu s vyvozením důsledků pro osoby zodpovědné za tento stav. 

11. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě sdílí rozhořčení České konference rektorů (viz 
usnesení ČKR 136, čl. 2) a zásadně nesouhlasí s návrhem rozpočtu Ministerstva financí ČR  
ve střednědobém výhledu pro subkapitolu vysokého školství. Akademický senát Slezské univerzity 
v Opavě žádá o reálné naplňování deklarované finanční podpory vysokého školství jako jedné 
z priorit vládní politiky. 

12. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě se připojuje k veřejnému projevu nesouhlasu 
s přístupem vlády k oblasti financování vysokého školství. 

13. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě se připojuje k výzvě SK RVŠ ze dne 9. 6. 2016. 
 
 
 
 

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


