
 

  

Zápis z 261. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě  
konaného dne 6. 12. 2016 v Opavě 

 

Přítomni:  Sedlář, Verner, Skácelík, Bernatík, Höflerová, Macura, Pilát, Vojtal, Žáčková, Janiš, 
Franěk, Hosáková, Turečková 

Omluveni:  Kuric, Oborná, Čermák, Polok, Holzäpfl, Siostrzonek 

Neomluveni:  

Hosté: Tuleja, Gongol, Poloková, Engliš 

  
 
PROGRAM: 
 

1. Legislativní záležitosti 

a. Statut Slezské univerzity v Opavě 

b. Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě 

c. Pravidla čerpání sociálního fondu Slezské univerzity v Opavě 

d. Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě 

e. Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů 
Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě 

2. Personální záležitosti 

a. Návrh na jmenování člena Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 

b. Návrh na složení Vědecké rady Matematického ústavu 

c. Předchozí souhlas ke jmenování členů disciplinární komise Slezské univerzity  
v Opavě 

3. Příprava voleb do Akademického senátu Slezské univerzity pro období 2017 – 2020 

4. Různé 
 
 
 
 
Předseda AS SU Ing. Bernatík, Ph.D. přivítal přítomné hosty a členy senátu. Prohlásil senát  
za usnášeníschopný. Je přítomno 13 členů senátu. Představil Ing. Janu Polokovou, pověřenou zastupováním 
funkce kvestora. 
 

1. Legislativní záležitosti 

a. Statut Slezské univerzity v Opavě 

Rektor: Konstatoval, že předložený materiál je odrazem dopadů novely vysokoškolského zákona a bylo také 
čerpáno ze Statutu Masarykovy univerzity, coby příkladného vzoru, jenž byl již MŠMT předložen a 
registrován. Informoval, že materiál byl projednán na vedení univerzity, následně diskutován s jednotlivými 
součástmi. Vedoucí součástí s tímto zněním souhlasili. Materiál také prošel připomínkovým řízením 
právního oddělení SU. Od tohoto předpisu se budou odvíjet i normy ostatní.  



 

  

Engliš: Informoval, že nedůležitější změnou je zavedení rady pro vnitřní hodnocení. Pak byly upraveny 
části týkající se doručování podle správního řádu.  

Gongol: Doplnil, že bylo možné podle novely zákona změnit část týkající se akreditačního řízení, bylo to 
však ponecháno rozhodnutí na radách součástí. 

Rektor: Informoval, že byla vydána jednotná šablona pro vzhled vnitřních předpisů a nově předložené 
dokumenty této šabloně již odpovídají. 

Diskuze: 

Verner: vznesl dotaz ke Statutu - str. 11, bod 25 doručování studentům prostřednictvím veřejné datové sítě 
– co se tímto ve vztahu ke studentům rozumí? 

Gongol: Upřesnil, že tento článek bylo nutné upravit, jelikož došlo ke změně u doručování jak ze strany 
zákona, tak ze strany správního řádu. Zákon o VŠ dává možnost studentům doručovat žádost 
prostřednictvím elektronického systému, což je v našem případě STAG a celá posloupnost vychází ze 
správního řádu. V opačném případě, pokud nám student nahlásí datovou schránku, je naší povinností 
nejprve zasílat do datové schránky, pokud neznáme datovou schránku tak poštou atd. jedná se  
o posloupnost, která je tímto stanovena. 

Verner: Vznesl dotaz k části IV., která byla z předpisu vypuštěna. 

Engliš: Informoval, že k této záležitosti bude zpracován nový předpis, kde bude tato kapitola rozpracována. 

Pilát: Vznesl dotaz k čl. I prorektoři – zda-li musí být konkrétně uvedeno, kolik prorektorů máme a jejich 
působnost. 

Engliš: Odvětil, že ze zákona vyplývá, že počet prorektorů určuje rektor a vymezí jim oblasti. V původním 
statutu byl stanoven počet prorektorů i jejich působnost, rozhodli jsme se tuto část neměnit. Pokud by došlo 
ke změně, muselo by dojít ke změně statutu a prošlo by projednáním AS SU.  

Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Statut Slezské univerzity v Opavě 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
13     0     0 

b. Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity v Opavě 

Rektor: Požádal zastupující kvestorku o přiblížení materiálu. 

Poloková: Konstatovala, že tento materiál byl zpracován kvestorem, byly zapracovány všechny připomínky 
a bylo projednáno ve všech potřebných grémiích.  

Diskuze: 

Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 

Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity 
v Opavě 

 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
13     0     0 

 

 

 



 

  

c. Pravidla čerpání sociálního fondu Slezské univerzity v Opavě 

Rektor: Konstatoval, že tento materiál byl řešen dlouhodobě a jsou to pravidla, jakým způsobem čerpat 
sociální fond, aby nedocházelo ke ztrátám.  

Höflerová: Vznesla dotaz, jak je tvořen sociální fond. 

Poloková: Konstatovala, že je tvořen z dotačních titulů. Sociální fond se netvořil, ale byl čerpán. 

Rektor: Doplnil, že sociální fond nebyl tvořen po dohodě mezi součástmi. Informoval, že ke změně v tomto 
materiálu dochází ke změně u penzijního připojištění, došlo k upřesnění – nyní je zde doplňkové penzijní 
připojištění. 

Diskuze:  

Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Pravidla čerpání sociálního fondu Slezské 
univerzity v Opavě 

 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
13     0     0 

 

d. Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě 

Rektor: Podotknul, že se jedná o jeden z nejdůležitějších vnitřních předpisů a požádal prorektora Gongola 
o představení materiálu. 

Gongol: Informoval, že ke změně bylo nutné přistoupit vzhledem k novele VŠ zákona. Jedna ze změn, která 
se týká terminologické úpravy je otázka oborů a programů, již se zde neobjevují pojmy obory a nahrazují 
ho pojmy programy. Dále jsou to záležitosti, které se týkají práv a povinností studentů,  
např. § 68 VŠ zákona. Studijní a zkušební řád byl spojen do jednoho předpisu, jelikož jsou spolu úzce 
provázány. Nový článek, který je zde doplněn se týká zákonné povinnosti sjednat způsob zneplatňování 
státních závěrečných zkoušek. Je zde také druhá skupina změn, která je vyvolána potřebami praxe, např. 
otázka kontroly studia po prvním semestru, další změna je v mimořádném termínu zkoušky, byl doplněn 
ještě jeden opravný termín, tudíž nyní mají studenti dva termíny. Změn je zde celá řada např. hodnocení 
studia, počítání kreditů. 

Rektor: Doplnil, že tento předpis prošel nejvýraznější diskusí. Byl 4x projednán v Kolegiu rektora, 
několikrát byl diskutován s vedoucími součástí, proběhla diskuse se studenty. 

Diskuze: 

Höflerová: Vznesla dotaz k odhlašování se ze zkoušky – zda je stanoven nějaký limit. 

Skácelík: Doplnil, že v čl. 10 odst. 6 je stanovena možnost odhlásit se 24 hodin před zkouškou. 

Bernatík: Konstatoval, že by přivítal také možnost se na zkoušky v kratším časovém horizontu přihlásit, 
jelikož když dojde k odhlášení studenta, zůstává volné místo. 

Hosáková: Informovala, že tento požadavek vznesli ve vztahu k externistům, jelikož byla běžná praxe, že 
z 12 přihlášených nakonec zůstali jen dva.  

Sedlář: Konstatoval, že je to na osobní dohodě, že vyučující může na uvolněné místo studenta dopsat. 

Gongol: Doplnil, že tento řád řeší odhlašování, ale ve STAGu je možné dopsat i hodinu před zkouškou 
studenta. 

Janiš: Upozornil na čl. 10 odst. 3 – „zkoušející stanoví nejpozději 2 týdny před zkouškou termíny…..“, to 
je formulace, která tam zůstala ze starého řádu. Konstatoval, že ze strany pedagogů není toto dodržováno a 



 

  

pokud chceme dodržování po studentech, musíme dodržovat pravidla i my. Vznesl dotaz, zda nelze tuto 
formulaci upravit např. dostatečně předem. 

Rektor: Konstatoval, že souhlasí, nicméně by formulaci neupravoval, jelikož „dostatečně předem“ si lze 
vyložit různě. Vedoucí kateder by měli pohlídat, aby jejich podřízení vypisovali termíny včas. Spíše by měla 
na toto téma proběhnout diskuse na fakultních AS. 

Sedlář: Vznesl dotaz, zda byly předpisy srovnány s vysokoškolským zákonem. 

Rektor: Konstatoval, že všechny předložené předpisy prošly právním oddělením rektorátu. I fakultní 
předpisy, než budou schvalovány, projdou právním oddělením. 

Turečková? Vznesla dotaz, že průběh a výsledky státní závěrečné zkoušky jsou veřejné, zda je to tak 
v pořádku?  

Rektor: Odvětil, že je to v souladu se zákonem. 

Turečková: Vznesla dotaz, když má student podruhé zapsaný předmět a zapíše se na opravný termín ke 
konci akademického roku? 

Gongol: Konstatoval, že student musí sám zvážit jaké má možnosti.  

Rektor: Konstatoval, že naším partnerem jsou dospělí studenti, a proto by měli zodpovídat za své výsledky. 

Rektor: Informoval, že 6. termín je již komisionální termín, nebude schvalován děkanem. Tudíž tento 
poslední termín může být stanoven již na začátku akademického roku. 

Janiš: Vznesl dotaz k řádným a opravným termínům. 

Rektor: Konstatoval, že je nutné hned na začátku upřesnit pravidla a sdělit řádné a opravné termíny. 

Sedlář: Konstatoval, že pravidla musí dodržovat pedagogové, tak pravidla musí dodržovat i studenti. 

Bernatík: Informoval k původnímu dotazu a následné diskusi, že operativní kontrolou ve Stagu zjistil 
možnost odepsání ze zkoušky 24 hodin před termínem a přihlášení až do doby 12 hodin před samotným 
termínem (dříve byla možnost úpravy odepsání studenta až do doby 1 hodiny před termínem, nicméně 
možnost zápisu byla stále 24 hodin, což bylo kontraproduktivní – viz výše). Nyní je časový limit stanoven 
automaticky bez možnosti úpravy této hodnoty ze strany vyučujícího, i přesto je tento stav pozitivní změnou 
oproti dřívějšímu stavu. Je také vzít v úvahu fakt, že studenta lze do daného termínu zkoušky dopsat na 
seznam přihlášených v průběhu zkoušky (je-li taková potřeba, např. na základě předchozí dohody se 
studentem, apod.).  

Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě 

 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
13     0     0 

 

e. Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských studijních programů Matematického 
ústavu Slezské univerzity v Opavě 

Rektor: Požádal prorektora Engliše o představení materiálu. 

Engliš: Informoval, že k tomuto řádu byla připojena část o doktorských studijních programech. Vzhledem 
k tomu že MÚ nemá svůj akademický senát, schvaluje tento studijní a zkušební řád AS SU. Přibylo zde 
ustanovení o vyslovení neplatnosti státní závěrečné doktorské zkoušky. V podstatě se jedná o stejný studijní 
a zkušební řád s minimálními úpravami. 

 



 

  

Diskuze: 

Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 

Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských 
studijních programů Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě 

 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
13     0     0 
 

2. Personální záležitosti 

a. Návrh na jmenování člena Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě 

Rektor: Oznámil, že z Vědecké rady SU odstoupil ze zdravotních důvodů prof. Skokan, a proto rozhodl  
doplnit VR. Navrhl prof. Báču, který je v současné době rektorem Vysoké školy polytechnické v Jihlavě.  
Přednesl krátce jeho životopis.  

Bernatík: Požádal o návrhy na členy volební komise. 

Navrženi byli:  
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Ing. Kamila Turečková 
Ing Lukáš Macura 

Všichni navržení s kandidaturou souhlasili.  
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil volební komisi pro vyslovení souhlasu s návrhem na 
jmenování člena Vědecké rady SU ve složení: 
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Ing. Kamila Turečková 
Ing Lukáš Macura 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
10     0     3 

Předsedkyní volební komise byla zvolena Ing. Kamila Turečková. 

Turečková: Sdělila průběh volby. Hlasování je tajné. Sdělila postup úpravy hlasovacího lístku. 

Bylo vydáno 13 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno bylo 13 hlasovacích lístků. 

Neplatných hlasovacích lístků 1. 

Prof. Báča 12 hlasů. 

Diskuze: 

Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 

 

 

 



 

  

Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě souhlasí s návrhem na jmenování člena Vědecké rady 
Slezské univerzity v Opavě 

 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
12     0     1 

b. Návrh na složení Vědecké rady Matematického ústavu 

Engliš: Konstatoval, že nedochází k žádným personálním změnám, pouze se změnou ředitele 
Matematického ústavu je nutné, aby AS SU vyslovil souhlas se složením Vědecké rady Matematického 
ústavu. Vědecká rada MÚ pracuje ve stejném složení již od roku 2007, znovu byla jmenována v roce 2011. 

Bernatík: Požádal o návrhy členů volební komise. 

Navrženi byli:  
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Ing. Kamila Turečková 
Ing Lukáš Macura 

Všichni navržení s kandidaturou souhlasili.  
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil volební komisi pro vyslovení souhlasu s návrhem na 
jmenování členů Vědecké rady Matematického ústavu ve složení: 
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Ing. Kamila Turečková 
Ing Lukáš Macura 
 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
10     0     3 

Komise si zvolila za předsedkyni Ing. Kamilu Turečkovou. 

Turečková: Sdělila průběh volby. Hlasování je tajné. Sdělila postup úpravy hlasovacího lístku. 

Vydáno 13 hlasovacích lístků. 

Odevzdáno 12 hlasovacích lístků. 

Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě souhlasí s návrhem na složení Vědecké rady Matematického 
ústavu Slezské univerzity v Opavě 

 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
12     0     1 

 

c. Předchozí souhlas ke jmenování členů disciplinární komise Slezské univerzity  
v Opavě 

Rektor: Konstatoval, že se jedná o reakci na novelu VŠ zákona. Naše disciplinární komise nebyla kompletní. 
Změna spočívá také v tom, že předsedu nevolí rektor, ale sama komise. Podle novely VŠ zákona se 
vyslovuje „přechozí souhlas ke jmenování“, což je termín v souladu s touto novelou. 

Sedlář: Doplnil, že se jedná o disciplinární komisi Matematického ústavu. Dva studenti ukončili studium, 
tudíž komise nebyla kompletní. 



 

  

Navrženi byli: 
Mgr. Tomáš Gongol, Ph.D. 
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Mgr. Vojtěch Pravec 
Mgr. Jan Tesarčík 

Diskuze: 

Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 

Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě uděluje předchozí souhlas ke jmenování členů disciplinární 
komise Slezské univerzity v Opavě 

 
Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
13     0     0 

 

3. Příprava voleb do Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě pro období 2017 – 2020 

Bernatík: Informoval, že obdržel emailovou zprávu od předsedy ÚVK, ve kterém byl informován,  
o novém termínu voleb od 20 – 24. 2. 2017 (1. kolo), popř. . 27. 2. – 3. 3. 2017 (2. kolo) s tím, že přesný 
harmonogram jednotlivých kroků bude k dispozici do konci tohoto týdne. Dovolil si informovat, že by tento 
bod byl následně po zaslání schváleného harmonogramu schvalován per rollam. 

Sedlář: Podotknul, že si myslí, že do konce volebního období nebude nový senát zvolen. Volby byly 
zpravidla závislé na účasti studentů, kdy se vyžaduje účast minimálně 10%, téměř vždy bylo nutné 2. kolo. 

Skácelík: Poznamenal, že poslední volby, které byly do senátu FPF, byla účast studentů nad 10%.  Sdělil, 
že se znovu pokusí zajistit účast studentů hned v 1. kole. 

Bernatík: Poznamenal, že proces voleb musí proběhnout v době řádné výuky – jedná se tedy o nejdříve 
možný termín s ohledem na změny harmonogramu vyvolané požadavky jedné ze součástí na konci 2016. 

 

4. Různé 

a. 

Bernatík: Připomněl, že je nutné ustavit radu pro vnitřní hodnocení. Informoval, že v průběhu přípravy na 
dnešní jednání byly senátory AS SU podány návrhy, za které poděkoval. Nominováni byli: 
Mgr. Petr Rataj – za studenty 
Za OPF – proděkan Doc Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. 
Za FPF Mgr. Martin Tichý 
Za FVP Doc. Dr. Juraj Kalnický, dr.h.c. 

Všichni navržení s kandidaturou souhlasili. 

Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě souhlasí s předloženou nominací členů a navrhuje rektorovi 
jmenovat komisi pro vnitřní hodnocení ve složení: 
Mgr. Petr Rataj  
Doc Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. 
Mgr. Martin Tichý 
Doc. Dr. Juraj Kalnický, dr.h.c. 
 
 



 

  

Pro:     Proti:     Zdrželi se: 
13     0     0 

 

b. 
Skácelík: Informoval, že s delegátkou RVŠ Naďou Glincovou absolvovali pietní akt k výročí 17. listopadu 
a položili věnec za SU. 
 
c. 
Janiš: Pozval členy AS SU na inauguraci děkana Fakulty veřejných politik, která se koná dne 7. 12. 2016 
v 10 hodin na Bezručově náměstí 14. 
 
d. 
Vojtal: Informoval, že již proběhlo první kolo doplňovacích voleb pro do AS SU za FPF. V současné době 
probíhá sčítání hlasů. 
 
e. 
Rektor: Informoval o návrhu na otvírací dobu Univerzitní knihovny SU. Připomněl, že byly vzneseny 
požadavky studentů na prodloužení otevírací doby. Představil členům AS SU materiál – statistiku 
návštěvnosti Univerzitní knihovny. Po krátkém rozboru bylo zjištěno, že není nutné otevírací dobu 
prodlužovat, avšak s ohledem na krátkou dobu sledování bude tento monitoring ještě pokračovat pro 
konečné rozhodnutí v zájmu potřeb studentů. 
 
f. 
Rektor: Představil data ze SIM-u. Jednalo se o vzrůst zapsaných studentů na SU. Provedl rozbor, kolik 
studentů se zapsalo do prvních ročníků. Konstatoval, že největší podíl má Fakulta veřejných politik. Za 
krizové obory můžeme považovat systémové inženýrství na OPF, sociální práci a politiku na FVP, 
historické vědy a filologie na FPF. Konstatoval, že materiál má k dispozici předseda AS SU a je možné ho 
senátorům poskytnout.  

 
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 24. 1. 2017 v 10 hodin v Karviné. 
 
Zapsala:  
Zuzana Moravcová, 6. 12. 2016 
Za správnost: 
Ing. Werner Bernatík, Ph.D. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  

Slezská univerzita v Opavě 
Akademický senát 
 
 

U S N E S E N Í 
 

z 261. zasedání AS SU konaného dne 6. 12. 2016  
 
 

1. Akademické senát Slezské univerzity schvaluje Statut Slezské univerzity v Opavě 

2. Akademické senát Slezské univerzity schvaluje Pravidla hospodaření a účtování Slezské univerzity 
v Opavě 

3. Akademické senát Slezské univerzity schvaluje Pravidla čerpání sociálního fondu Slezské univerzity 
v Opavě 

4. Akademické senát Slezské univerzity schvaluje Studijní a zkušební řád Slezské univerzity v Opavě 

5. Akademické senát Slezské univerzity schvaluje Studijní a zkušební řád pro studenty doktorských 
studijních programů Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě 

6. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě zvolil volební komisi pro vyslovení souhlasu 
s návrhem na jmenování člena Vědecké rady SU ve složení: 
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Ing. Kamila Turečková 
Ing Lukáš Macura 

7. Akademické senát Slezské univerzity souhlasí s návrhem na jmenování člena Vědecké rady Slezské 
univerzity v Opavě 

8. Akademický senát Slezské univerzity zvolil volební komisi pro vyslovení souhlasu s návrhem na 
jmenování členů Vědecké rady Matematického ústavu ve složení: 
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. 
Ing. Kamila Turečková 
Ing Lukáš Macura 

9. Akademický senát Slezské univerzity souhlasí s návrhem na složení Vědecké rady Matematického 
ústavu 

10. Akademické senát Slezské univerzity vyslovuje předchozí souhlas ke jmenování členů disciplinární 
komise Slezské univerzity v Opavě 

11. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě souhlasí s předloženou nominací členů a navrhuje 
rektorovi jmenovat komisi pro vnitřní hodnocení ve složení: 
Petr Rataj  
Doc Mgr. Ing. Michal Tvrdoň, Ph.D. 
Mgr. Martin Tichý 
Doc. Dr. Juraj Kalnický, dr.h.c. 

 
 
 

Ing. Werner Bernatík, Ph.D. 
           předseda AS SU 


