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Zápis z 253. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity  
konaného dne 26. 1. 2016 v Opavě 

 

Přítomni:  Sedlář, Kolibová, Verner, Čermák, Curylo, Skácelík, Bernatík, Kamrádová, 
Siostrzonek, Franěk, Vojtal, Tomanová, Slováček, Holzäpfl 

Omluveni:  Höflerová, Pilát, Šperka, Kuric, Oborná, Turečková, Burda, Polok 

Neomluveni:  

Hosté: Tuleja, Kania 

  
 

PROGRAM: 
 

1. Legislativní záležitosti 

a. XI. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě 

b. Změna Organizačního schématu Slezské univerzity v Opavě 

2. Ekonomické záležitosti 

a. Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě 
pro rok 2015 

3. Různé 

 

 
Předseda AS SU Mgr. Slováček, Ph.D. přivítal přítomné hosty a členy senátu. Prohlásil senát  
za usnášeníschopný. Seznámil senátory s programem jednání. Všichni senátoři s programem 
souhlasili.   

1. Legislativní záležitosti 

a. XI. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě 
 
Rektor: Konstatoval, že se jedná o dílčí úpravu části III. čl. 23 bodu 7, kde bychom chtěli doplnit 
nebo rozšířit informace. Citoval celý bod 7 včetně doplnění, že je možné získat potvrzení nejen 
od praktického lékaře, ale také od odborného lékaře specialisty. 
  
Diskuze:  
 
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje XI. Změnu Statutu Slezské univerzity 
v Opavě 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
14     0    0 
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b. Změna Organizačního schématu Slezské univerzity v Opavě 

 
Rektor: Konstatoval, že se jedná pouze o dílčí úpravu. V původním schématu máme tzv. 
akademickou poradnu, ale do činnosti této poradny nespadá pouze čisté poradenství, ale také 
činnosti jako práce s absolventy a kariérní poradenství. Proto tento název nedefinuje úlohu, 
kterou toto centrum má a bylo navrženo přejmenovat Akademickou poradnu na Kariérní a 
poradenské centrum. Bude zařazeno stejně, a to pod prorektora pro studijní a sociální 
záležitosti.  
 
Diskuze:  
 
Kamrádová: Vznesla dotaz, koho změna názvu napadla? 
 
Rektor: Konstatoval, že změna byla navržena na poradě vedení panem prorektorem Gongolem, 
který ví, jaká je činnost Akademické poradny. 
 
Kolibová: Vznesla dotaz, zda-li máme přehled, jak se podobné instituce jmenují na jiných 
vysokých školách? 
 
Rektor: Konstatoval, že toto nebylo zjišťováno. Zdůvodnil, že původní název nevystihuje plně 
činnost, kterou Akademická poradna realizuje. Chceme klást důraz i na oblast kariérního 
poradenství a snažíme se zde realizovat také další činnosti ve vztahu k absolventům. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Změnu Organizačního schématu 
Slezské univerzity v Opavě 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
12     1    1 
 
 

2. Legislativní záležitosti 

a. Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity 
v Opavě pro rok 2015 

 

 Rektor: Konstatoval, že se jedná o materiál, který je na počátku roku předkládán pravidelně  
a požádal pana kvestora o přiblížení změn. 

 Kvestor: Konstatoval, že je známo, že poslední rozpis prostředků není možné předložit dřív, než 
po 31. 12., jelikož MŠMT rozepisuje všechny zůstatky a rezervy, které jim v daném roce 
zůstávají až v samém závěru roku a tudíž následně my předkládáme závěrečný rozpis 
prostředků pro ten rok uplynulý až v tomto roce. Konstatoval, že o zásadnějších věcech byli 
senátoři informováni na předchozích zasedáních AS SU. Informoval, že ke konci roku probíhají 
závěrečné rozpisy ve stipendiích doktorandů, v zahraničních stipendiích Erasmus, sociálních 
stipendiích, jsou také uvolněny prostředky na úhradu stavebních investic, které jsme v loňském 
roce prováděli. Jsou zde promítnuty také úspory v projektech IGS, kde pokud zde nejsou 
prostředky vyčerpány, jsou převáděny zpět na rektorát. Také jsou zde promítnuty prostředky, 
které jsme získali mimo státní rozpočet např. podpory ze Statutárních měst Opava a Karviná 
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podle podepsaných smluv o dotacích. Rovněž jsou zde uvolněny peníze na dobíhající nebo 
existující projekty v rámci IT4 Innovation nebo OPVK. 

 
Diskuze:  
 
Rektor: Informoval, že všechny převody, ke kterým došlo, byly provedeny se souhlasem 
vedoucích součástí. 
 
Návrh usnesení 
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku  
a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2015 
   
Pro:         Proti:    Zdrželi se: 
14     0    0 
 

3.Různé 

 
a. 
Rektor: Informoval, že ve veřejné dražbě byl prodán objekt Vzdělávacího centra, Za Drahou 1, 
Krnov. Vyvolávací cena byla 7,5 mil. Kč, vydražena byla za 10,4 mil. Kč. Po dohodě s děkany 
bylo rozhodnuto o rozdělení této částky tak, že 7,5 mil. Kč bude převedeno do fondu solidarity, 
který bychom chtěli vytvořit (což bude předloženo AS SU ke schválení) a zbývající částka po 
odečtení nákladů spojených s dražbou bude určena na rozvojové projekty. Nejsme schopni říci 
finální výši, jelikož zjišťujeme všechny náklady s dražbou spojené – stěhování, zpracování 
posudků apod. 
 
b. 
Siostrzonek : Vznesl dotaz, kdo je autorem materiálu grantového systému, zda-li je to materiál 
vytvořen MŠMT? Zda by nebylo možné tento materiál zjednodušit. 
 
Rektor: Konstatoval, že grantový systém se řídí vnitřními předpisy a normami SU. AS SU může 
dát podnět, aby došlo ke změnám těchto předpisů. Není to však jednoduchá záležitost a je 
nutné se řídit nějakými pravidly. Nelze prostředky, které obdržíme účelově, rozdělit a použít dle 
vlastního uvážení. Sdělil, že na poradě vedení požádá prorektora Engliše, aby zvážil, zda nelze 
tyto předpisy nějakým způsobem zjednodušit. 

 
Kolibová: Dovolila si připomenout diskusi z října, kdy se hovořio o tom, zda-li je zpracována 
metodika, která odliší nutnou podporu center v okamžiku startu od stálého toku prostředků. 
Tudíž, jestli je zde nějaký úhel nadhledu „ano, ta podpora je tady správná a nezvýhodňuje jednu 
skupinu akad. pracovníků od druhé skupiny“. Jde o to, zda-li byla zpracována efektivita 
vynakládání těchto prostředků. 
 
Rektor: Odpověděl, že pokud jsou jeho informace správné, tak při rozjíždění centra jsou 
prostředky určeny vždy na první dva roky, ve třetím roce se musí stát centrum soběstačným. 
Takové bylo nepsané pravidlo, že takto bude fungovat. Zpracovaná metodika opravdu není. 
Pokud ovšem projekt či institut děkan schválí, tak za něho přebírá odpovědnost. 

 
Kolibová: Vznesla dotaz, zdali můžou senátoři obdržet informaci, kolik let centra prostředky 

čerpala a následně zpětnou vazbu, jaká byla úspěšnost? 
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Rektor: Přislíbil výstup dodat na příštím zasedání AS SU. 
 
c. 
Sedlář: Vznesl dotaz na úpravu formulace v zápise z AS SU č. 250, zda-li byla provedena.  
 
Slováček: Odpověděl, že je připravena oprava, která bude v korekčním režimu zaslána dr. 
Sedlářovi k odsouhlasení a následně po opravě zápis v novém znění rozeslán na všechny členy 
AS SU. 

 
 
 
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 23. února ve 13 hodin v Karviné. 
 
 
Zapsala:  
Zuzana Moravcová, 26. 1. 2016 
Za správnost: 
Mgr. Petr Slováček, Ph.D. 
 
 
 
 
Slezská univerzita v Opavě 
Akademický senát 
 
 

U S N E S E N Í 
 

z 253. zasedání AS SU konaného dne 26. 1. 2016  
 
 

1. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje XI. Změnu Statutu Slezské 
univerzity v Opavě 

2. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě neschvaluje změnu Organizačního 
schématu Slezské univerzity v Opavě 

3. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku 
a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2015 

 
 

 

 
 

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


