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

  

  
  

  

  

IV. 
ZMĚNY 

S T A T U TU 
SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ 

OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ 

 
 
 

Čl. 1 
 

1 Ve Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 
v čl. 15 odstavec 1 zní: 

„Na fakultě působí ústavy: 

a) Ústav doktorských studií, 
b) Ústav informačních technologií.“ 

 

2 Ve Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 
v čl. 17 odstavec 4 zní: 

 „Děkanát se člení na: 

a) sekretariát děkana, 
b) sekretariát tajemníka, 
c) oddělení personalistiky a práce a mezd, 
d) oddělení studijních a sociálních záležitostí, 
e) oddělení vědy a výzkumu,  
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f) oddělení rozvoje a vnějších vztahů, 
g) oddělení zahraničních styků, 
h) ekonomické oddělení, 
i) technicko-provozní oddělení, 
j) oddělení kolejí a menz.“ 

 
 

3 Ve Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné 
v čl. 22 odstavec 2 zní: 

„(2) Vnitřními předpisy fakulty jsou: 

a) Statut, 
b) Volební a jednací řád akademického senátu, 
c) Jednací řád vědecké rady, 
d) Disciplinární řád pro studenty, 
e) Organizační řád, 
f) Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech, 
g) Řád ubytovacích a stravovacích služeb.“ 

 

4 Ve Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné se ruší 
Příloha č. 1  „Znak fakulty“. 

 
Čl. 2 

 
(1) Návrh změn Statutu 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 21. 4. 2010. 

(2) Tyto změny Statutu 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 19. 5. 
2010 a tímto dnem nabývají platnosti. 

(3) Tyto změny Statutu 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  

 
 


