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Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě,  Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 

  

  

  

  

  

  

  

  

III. 

ZMĚNY 

ORGANIZAČNÍHO ŘÁDU 

SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ 

OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ 

  

  
 

Čl.  1  

 

1 V Organizačním řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné v čl. 4 odstavec 4 zní: 

„(4)  Na fakultě působí ústavy: 

a) Ústav doktorských studií, 

b) Ústav malého a středního podnikání, 

c) Ústav informačních technologií.“ 

 

2 V Organizačním řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné v čl. 6 odstavec 2 zní: 

„(2) Děkan řídí proděkany, tajemníka, vedoucí kateder, sekretáře děkana, vedoucí ústavů, 

vedoucího oddělení personalistiky a práce a mzdy.“ 

 

3 V Organizačním řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné v čl. 7 odstavec 5 zní: 

 „(5) Proděkan pro studijní a sociální záležitosti zastupuje děkana na úseku výchovné, 

vzdělávací a sociální činnosti. Přímo řídí oddělení studijních a sociálních záležitostí, 

oddělení celoživotního vzdělávání a činnost komisí jemu děkanem přidělených. 

Metodicky řídí práci kateder a dalších pracovišť na úseku výchovné, vzdělávací 

a sociální činnosti. 

 



2 

 

 

4 V Organizačním řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné v čl. 8 odstavec 3 zní: 

„(3) Tajemník metodicky řídí v záležitostech ekonomické povahy oddělení studijních 

a sociálních záležitostí, oddělení celoživotního vzdělávání, oddělení vědy 

a výzkumu, oddělení rozvoje a vnějších vztahů, oddělení zahraničních styků, 

odbornou fakultní knihovnu a studovnu a referentky kateder. 

 

5 V Organizačním řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné v čl. 10 odstavec 2 zní: 

 

„(2) Činnost jednotlivých ústavů: 

a) Ústav doktorských studií (dále jen „ÚDS“) zajišťuje organizaci doktorského 

studia a vede administrativní a studijní agendu doktorských studijních 

programů. ÚDS zajišťuje také koordinaci veškerých obsahových 

a administrativních aktivit s jinými pracovišti, především se školícími 

pracovišti a s partnerskými institucemi, na kterých jsou realizovány aktivity 

doktorských studijních programů.  

b) Ústav malého a středního podnikání (dále jen „ÚMSP“) je vědecko-

výzkumným pracovištěm fakulty. Organizačně je začleněn do útvaru 

proděkana pro vědu a výzkum. ÚMSP koordinuje vědecko-výzkumné činnosti 

pedagogických pracovníků fakulty i externích organizací v oblasti malého 

a středního podnikání, provádí vlastní výzkumnou činnost. Koordinuje 

a provádí poradenské, konzultační, vzdělávací a projekční činnosti pro 

podnikatelskou praxi. 

c) Ústav informačních technologií (dále jen „ÚIT“) zajišťuje využití informačních 

technologií jak v procesu výuky, tak i při provozu studijních, ekonomicko-

správních a administrativních agend. ÚIT spravuje počítačovou síť fakulty, 

provozuje komplexní informační systém fakulty. ÚIT se podílí na výuce 

informatických předmětů a je zapojen do fakultního výzkumu.  

 

6 V Organizačním řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné v čl. 11  zní:  

„(1) Děkanát je výkonným orgánem fakulty, který zabezpečuje personální, materiální, 

finanční a správní činnost fakulty.  

(2) Sekretariát děkana je přímo podřízen děkanovi. 

(3) Oddělení personalistiky a práce a mezd je přímo podřízeno děkanovi, záležitosti 

oddělení podléhají rovněž metodickému řízení tajemníkovi fakulty. Vede osobní 

spisy zaměstnanců a zabezpečuje řešení pracovně-právních záležitostí 

zaměstnanců a jejich odměňování.  

(4) Sekretariát tajemníka je přímo podřízen tajemníkovi. Kromě administrativní 

činnosti zabezpečující chod sekretariátu zabezpečuje i evidenci smluv, agendu 

spisové služby a autoprovoz na fakultě. Součástí sekretariátu tajemníka je 

podatelna a pracoviště pro investice a neinvestiční opravy a údržbu většího 

rozsahu. 
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(5) Ekonomické oddělení je přímo podřízeno tajemníkovi, vedoucí oddělení řídí 

jednotlivé referáty, kterými jsou: 

a) všeobecná účtárna, 

b) mzdová účtárna, 

c) pokladna, 

d) účtárna kolejí a menz, 

e) správa majetku. 

(6) Oddělení technicko-provozní je přímo podřízeno tajemníkovi, zabezpečuje 

údržbu, opravy budov a zařízení, správu a ostrahu objektu, energetické 

hospodářství a služby v objektech fakulty. 

(7) Oddělení studijních a sociálních záležitostí je přímo podřízeno proděkanovi pro 

studijní a sociální záležitosti, ve věcech ekonomické povahy je metodicky 

podřízeno tajemníkovi. Oddělení studijních a sociálních záležitostí zabezpečuje 

vedení agendy studentů bakalářské a navazující magisterské formy studia 

v prezenční i kombinované formě studia, studijních výsledků a organizaci studia 

podle studijních plánů, administruje agendu sociálních, ubytovacích, 

prospěchových a mimořádných stipendií. 

(8) Oddělení celoživotního vzdělávání je přímo podřízeno proděkanovi pro studijní 

a sociální záležitosti, ve věcech ekonomické povahy je metodicky podřízeno 

tajemníkovi. Oddělení celoživotního vzdělávání zabezpečuje vedení agendy 

účastníků celoživotního vzdělávání, studijních výsledků a organizaci studia podle 

studijních plánů. 

(9) Oddělení vědy a výzkumu je přímo podřízeno proděkanovi pro vědu a výzkum, 

v otázkách ekonomické povahy je metodicky podřízeno tajemníkovi. Zpracovává 

veškeré podklady pro řídící, koordinační a kontrolní činnost v oblasti vědecko-

výzkumné činnosti a její organizaci na fakultě, zabezpečuje ediční činnost fakulty. 

(10) Oddělení pro rozvoj a vnější vztahy je přímo podřízeno proděkanovi pro rozvoj 

a vnější vztahy, v otázkách ekonomické povahy je metodicky podřízené 

tajemníkovi. Zajišťuje agendu rozvojových projektů. Administruje rozvoj nových 

studijních oborů. Zajišťuje propagaci SU OPF s důrazem na informační 

technologie. 

(11) Oddělení zahraničních styků je přímo podřízeno proděkanovi pro zahraniční 

styky, v otázkách ekonomické povahy je metodicky podřízeno tajemníkovi. 

Organizuje zahraniční styky fakulty se zahraničními vysokými školami 

i pracovišti a zabezpečuje organizaci zahraničních cest. 

(12) Oddělení kolejí a menz je přímo podřízeno tajemníkovi a zabezpečuje 

administrativní a ekonomickou činnost související se zajištěním ubytovacích 

a stravovacích služeb pro studenty, příp. zaměstnance nebo hosty školy. Vede 

agendu žádostí studentů o ubytování na kolejích a evidenci ubytovaných.“ 

 

7 V Organizačním řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty 

v Karviné Příloha č. 1  Organizační schéma SU OPF je následující: 
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Příloha č. 1: Organizační schéma SU OPF 
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Čl. 2 

 

(1) Návrh změn Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské 

fakulty v Karviné byl schválen dle § 27 odst. (1) písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě, 

Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné dne 29. 10. 2008. 

(2) Tyto změny Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské 

fakulty v Karviné byly schváleny dle § 9 odst. (1) písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Slezské univerzity v Opavě dne 

4. 11. 2008 a tímto dnem nabývají platnosti. 

(3) Tyto změny Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské 

fakulty v Karviné nabývají účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Slezské 

univerzity v Opavě. 

 

 

 

 

 

 

PhDr. Bohumil Fiala, Ph.D. 

děkan  

 

 

 

 

 

 


