Zápis Akademického senátu Slezské univerzity
ze 148. zasedání dne 19. 9. 2006
Přítomni:

Janák, Vojtal, Siostrzonek, Kratochvílová, Vaněk, Botlík, Franěk, Veselý, Sedlář,
Bednařík, Vacková,

Nepřítomni:

Růžička

Omluveni:

Smysl, Petránek

Hosté:

Jirásek, Kania, Fuchsig

Program:
1. Legislativní záležitosti
-

Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací s doporučenými návrhy MŠMT

-

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě s doporučenými
návrhy MŠMT

-

II. změny Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě s doporučenými návrhy MŠMT

2. Ekonomické záležitosti
-

Dodatek č. 2. k rozpisu dotace a příspěvku součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok
2006

3. Příprava voleb rektora
4. Různé

Předseda RNDr. Vaněk přivítal přítomné senátorky, senátory a hosty a zahájil 148. zasedání
Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě.
Informoval, že senátor Berger úspěšně dokončil magisterské studium a proto mu zaniklo členství v AS
SU. Předseda AS FPF bude požádán o zabezpečení doplňujících voleb.
Seznámil přítomné s programem. K programu nebyly vzneseny žádné připomínky.

1. Legislativní záležitosti
Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných prací s doporučenými návrhy MŠMT
Tento materiál předkládá rektor. Materiál obsahuje doporučené návrhy MŠMT, proto uznává za
vhodné materiál znovu projednat.
Diskuse:
Vojtal: připomínky k interpunkci, dále vznesl dotaz na obrazovou přílohu k závěrečné práci, kterou
není někdy možné zpracovat elektronicky, je to i finanční otázkou (není skener aj.).
Sedlář: obrazové přílohy lze neskenovat.
Rektor: nezaregistroval takový problém, možný problém u oboru muzeologie, kdy předmětem jsou i
preparáty.
Bednařík: závěrečná práce musí obsahovat fotodokumentaci i těchto preparátů.
Vaněk: toto řeší jiná pravidla, vydává se předpis o závěrečných prací. Jedná se o obecný materiál.
Vojtal: vznesl dotaz, zda student může odevzdat práci psanou na psacím stroji.

Rektor: odpovídá, že ne, nemůže ani ručně psanou.
Botlík: dotaz ke čl. 1 a – slovo nevýdělečně.
Rektor: konstatuje, že součást si může účtovat náklady.
Botlík:dotaz ke čl. 1 b – nahlížení v místě pracoviště univerzity, tzn. práce budou na intranetu?
Vaněk: zveřejnění na internetu, možno i fyzické nahlédnutí
Botlík: musí být zveřejněno v místě univerzity, na internetu mohu prohlížet odkudkoli.
Rektor: na internet se práce dostane až po obhájení.
Vaněk: v místě může být i na serveru příslušné fakulty
Rektor: mělo by být na intranetu.
Sedlář: upozorňuje, že v materiálu jsou i korekce v čl. 1, 2, 3.
Vaněk: vyškrtnout závorky, které obsahují vysvětlivky MŠMT.
Sedlář: zákon o vysokých školách je uveden dvakrát ve stejné větě.
Rektor: je převzato ze sbírky zákonů, takto se zákon jmenuje.
Vaněk: upozorňuje na čl. 1 bod 1 - uvozovka navíc, opravit.
Návrh usnesení:
AS SU:
a) ruší své usnesení č. 2 ze 147. zasedání AS SU ze dne 21. 6. 2006,
b) schvaluje „Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných Slezské univerzity v Opavě“ s
doporučenými návrhy MŠMT s připomínkami.
pro:

11

proti:

0

zdržení se:

0

Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě s doporučenými návrhy
MŠMT
Materiál předkládá rektor, který předal slovo předsedovi Vaňkovi.
Vaněk: MŠMT nám zaslalo materiál s doporučenými návrhy, jedná se především o změny
v interpunkci a formátování. Materiál obsahuje opět vysvětlivky v závorkách, bude upraveno.
Diskuse:
Vaněk: chyby v odkazech na odstavce ve čl. 21, upravit.
Botlík: poukazuje na pojem komora - je zmatečný.
Franěk: složení senátu se dělí na 2 komory a akademická obec se dělí na komory.
Vaněk: budeme používat pouze jeden název - komora senátu.
Janák: vznesl dotaz ke čl. 2 od. 3 - člen Akademické obce univerzity si zvolí jednu komoru, ve které
bude mít právo volit a být volen.
Vaněk: poznámka narušuje strukturu čl. 2, bude jen 1 komora, a to komora senátu
Janák: materiál obsahuje jen akademické pracovníky a studenty součásti univerzity
Bednařík: navrhuje doplnit MÚ
Vaněk: souhlasí s doplněním MÚ
Franěk: čl. 3 od. 6, čl. 5 od. 2, čl. 6. od. 2 obsahují pojem komora ve smyslu ne senátním.
Vaněk: je třeba změnit.
Vaněk: čl. 3 od. 5 – příslušné fakulty změnit na příslušné součásti.
Botlík: vznesl dotaz na hlasování.
Vaněk: odpovídá, že nemáme pravidla pro usnášení schopnost komor, od. 6 zůstane jen senát
Bednařík: čl. 3 od. 5 – navrhuje konkrétní číslo pro opakovanou neúčast neomluvenou.
Botlík: nekonkretizoval by.
Vaněk: konstatuje, že rektor musí rozpustit senát, pokud je půl roku nefunkční. Navrhuje tedy 3x
neúčast bez omluvy.
Janák: poukazuje na formulaci zda za sebou nebo během období.
Vaněk: navrhuje vložit jen 3x
Fuchsig: diskuse je zbytečná, nekonkretizoval by
Vaněk: pozměňovací návrh:
AS SU schvaluje pozměňovací návrh: čl. 3 od. 5 „-Volebního a jednacího řádu Akademického senátu
Slezské univerzity v Opavě“ ve znění: „Pokud se člen senátu nezúčastní 3x bez řádné omluvy zasedání

senátu, bude navrženo jeho odvolání. Návrh je postoupen akademickému senátu příslušné fakulty k
vyjádření“.
Návrh přijat.
Návrh usnesení:
AS SU :
a) ruší své usnesení č. 4 ze 147. zasedání AS SU ze dne 21. 6. 2006,
b) AS SU schvaluje „Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě“ s
doporučenými návrhy MŠMT a ve smyslu pozměňovacího návrhu s připomínkami.
pro:

11

proti:

0

zdržení se:

0

II. změny Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě s doporučenými návrhy MŠMT
Materiál předkládá rektor. Obsahuje částečně připomínky MŠMT. Novinky jsou v čl. 1 od. 2 za třetí –
nárok na stipendium, v od. 5 je doplněna poslední věta ohledně zániku práva na stipendium v případě
nekomunikace studenta.
Diskuse:
Bednařík: ptá se, zda toto doplnění není v rozporu s pravidly MŠMT.
Kania: jedná se o případ, kdy studenti jsou vyzívání k uvedení správných údajů, ale nereagují.
Janák: poukazuje na nedoručitelnost.
Kania: formulace je opřena o nesprávné nebo neúplné údaje.
Janák: ptá se, zda je v souladu s právem.
Kania: bylo konzultováno s MŠMT, navrhli zahrnutí do Stipendijního řádu.
Rektor: poukazuje na problém, že o stipendia se může žádat 3 roky po skončení, peníze jsou však
nepřevoditelné z roku na rok.
Návrh usnesení:
AS SU
a) ruší své usnesení č. 3 ze 147. zasedání AS SU ze dne 21. 6. 2006.
b) SU schvaluje „II. změny Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě“ s doporučenými návrhy
MŠMT.
pro:

9

proti:

0

1 nepřítomen

2. Ekonomické záležitosti
Dodatek č. 2. k rozpisu dotace a příspěvku součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2006
Tento materiál předkládá rektor. Jedná se o finance, které jsou přerozdělovány pro jednotlivé součásti.
Materiál je v souladu s předpisy.
Diskuse:
Franěk: vznesl dotaz, zda dotace chodí postupně.
Kania: odpovídá ano.
Botlík: chce vysvětlit tabulky.
Kania: v tabulkách jsou zaznamenány změny, které zatím proběhly. Změny jsou zmíněny i v textu.
Nejvýraznější změna je v kapitálové dotaci a výdajích na rekonstrukci objektu Olbrichova 25 v Opavě.
Botlík: ptá se, zda byl dodatek č. 2 předložen vedení.
Kania: materiál byl rozeslán elektronicky, nebyly vzneseny žádné připomínky.

Návrh usnesení:
AS SU schvaluje „Dodatek č. 2. k rozpisu dotace a příspěvku součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2006“.
pro:

10

proti:

0

zdržení se:

0

3. Příprava voleb rektora
Předseda AS SU Vaněk obdržel dopis od náměstkyně MŠMT „Oznámení o ukončení volebního
období rektora k 28. 2. 2007“. Volební období nového rektora začíná od 1. 3 2007. Podklady k návrhu
pro jmenování nového rektora musí být odeslány na MŠMT do 15. 12. 2006. Návrh na volbu rektora
je předkládán prezidentu republiky.
Předseda byl požádán o přípravu voleb rektora.
Předseda navrhuje zvolit volební komisi, která bude složena ze 3 senátoru. Dále je třeba stanovit
časový harmonogram průběhu voleb.
Navržení členové volební komise:
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. (MÚ)
Milan Bednařík (studentská komora)
Ing. Ivo Veselý (OPF)

hlasování: pro 9
hlasování: pro 9
hlasování: pro 9

proti 0
proti 0
proti 0

zdržení se 1
zdržení se 1
zdržení se 1

hlasování: pro 9

proti 0

zdržení se 1

Předseda volební komise:
RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
Diskuse:
Botlík: navrhuje přípravu voleb až po schválení Volebního a jednacího řádu AS SU.
Vaněk: nesouhlasí, upozorňuje na časovou tíseň.
Sedlář: navrhuje vypracovat podmínky voleb do příštího zasedání AS SU, domluvit předběžný termín
voleb.
Vaněk: navrhuje dne 4. 10. 2006 vyhlásit volby. Zdůvodňuje: musíme stanovit období pro podávání
přihlášek, dále období pro představení kandidátů (od 23.10.2006)– budou dvě: 1. v Opavě, 2. v
Karviné. Volby by mohly proběhnout 7. 11. 2006, proto navrhuje řádné zasedání AS SU na
7. 11. 2006.

4. Různé
Vaněk: požádal přítomné o aktualizaci kontaktů sekretariátu kvestora.
Vaněk: obdržel dopis od RNDr. Fraňka, ve kterém informuje, že 30. 8. 2006 AS OPF schválil členy
Vědecké rady OPF.
Rektor: došlo k porušení vysokoškolského zákona děkanem OPF, když jmenoval vědeckou radu bez
schválení AS OPF. Děkan přislíbil napsat omluvný dopis a stažení dekretů.
Janák: rektor jmenoval členy komise pro novou fakultu: Janák, Němec - předseda, Kania, Stuchlík,
Birgus, Žáček, Koliba. Bude zpracován projekt, 1. zpracovaný návrh projektu bude předložen AS
SU.Cílem je vytvořit součást ekonomicky i odborně silnou k 1.1. 2008. Rektor informaci potvrdil a
doplnil (doc. Koliba již byl jmenován).

Příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity bylo stanoveno na 4. 10. 2006 v 13:00
hod v Karviné.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 148. zasedání AS SU ze dne 19. 9. 2006

1. AS SU:
a) ruší své usnesení č. 2 ze 147. zasedání AS SU ze dne 21. 6. 2006,
b) schvaluje „Pravidla o způsobu zveřejňování závěrečných Slezské univerzity v Opavě“
s doporučenými návrhy MŠMT s připomínkami.
2. AS SU schvaluje pozměňovací návrh: čl. 3 od. 5 „-Volebního a jednacího řádu Akademického
senátu Slezské univerzity v Opavě“ ve znění: „Pokud se člen senátu nezúčastní 3x bez řádné
omluvy zasedání senátu, bude navrženo jeho odvolání. Návrh je postoupen akademickému senátu
příslušné fakulty k vyjádření“
3. AS SU :
a) ruší své usnesení č. 4 ze 147. zasedání AS SU ze dne 21. 6. 2006,
b) AS SU schvaluje „Volební a jednací řád Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě“
s doporučenými návrhy MŠMT a ve smyslu pozměňovacího návrhu s připomínkami.
4. AS SU
a) ruší své usnesení č. 3 ze 147. zasedání AS SU ze dne 21. 6. 2006.
b) SU schvaluje „II. změny Stipendijního řádu Slezské univerzity v Opavě“ s doporučenými
návrhy MŠMT.
5. AS SU schvaluje „Dodatek č. 2. k rozpisu dotace a příspěvku součástem Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2006“.
6. AS SU schvaluje volební komisi pro volbu kandidáta na rektora:ve složení:
- RNDr. Vladimír Sedlář, CSc. (MÚ), předseda komise
- Milan Bednařík (FPF, studentská komora), člen komise
- Ing. Ivo Veselý (OPF), člen komise

V Opavě dne 20. 9. 2006

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

