AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY
82. řádné zasedání – 14. 12. 1999
ZÁPIS
Přítomni:
Omluveni:
Hosté:

Vaněk, Sedlář, Wagnerová, Šaur, Křivá, Kolář, Stavárek, Franěk, Truparová,
Vojtal, Horák
Godulová, Šenkypl, Janoušek
Krupka, Kania

Program:
1. Ekonomické záležitosti
1.1. Dodatek č. 4 k rozpisu neinvestiční dotace a investiční dotace Slezské
v Opavě pro rok 1999
1.2. Dodatek č. 5 k rozpisu neinvestiční dotace a investiční dotace Slezské
v Opavě pro rok 1999
1.3. Čerpání a tvorba FRIM pracovní verze 7c
1.4. Návrh na změny a doplnění Pravidel hospodaření a účtování Slezské
v Opavě
1.5. Návrh na změny a doplnění Vnitřního mzdového předpisu o platových
zaměstnanců Slezské univerzity v Opavě
1.6. Pravidla rozpisu dotace na součásti Slezské univerzity v Opavě
1.7. Komentář k organizačnímu schématu a organizační schéma Slezské
v Opavě k 1. 1. 2000
2. Legislativní záležitosti
2.1. Vnitřní předpisy OPF SU v Opavě
- Statut
3. Různé

univerzity
univerzity
univerzity
poměrech
univerzity

ad 1.1, 1.2/
Kvestor předložil a zdůvodnil Dodatek č. 4 k rozpisu neinvestiční dotace a investiční dotace
Slezské univerzity v Opavě pro rok 1999 a Dodatek č. 5 k rozpisu neinvestiční dotace a
investiční dotace Slezské univerzity v Opavě pro rok 1999.
Pro schválení obou materiálů se vyslovilo všech 12 přítomných senátorů (0 proti, 0 zdržel se
hlasování). Materiály byly schváleny.
ad 1.3/
Kvestor předložil a objasnil materiál Čerpání a tvorba FRIM, který byl projednán investiční
komisí 7. 12. 1999.
Pro schválení materiál se vyslovilo všech 12 přítomných senátorů (0 proti, 0 zdržel se
hlasování). Materiál byl schválen
ad 1.4/
Kvestor seznámil přítomné senátory se změnami materiálu - změny upřesňující použití státní
dotace, změny snižování hranice výše poplatků pro zahraniční studenty, upřesněna oblast
fondů a jejich použití.
V diskusi byly vysvětleny pojmy účtová osnova a účtový rozvrh.
Pro schválení materiál se vyslovilo všech 12 přítomných senátorů (0 proti, 0 zdržel se
hlasování). Materiál byl schválen.

ad 1.5/
Kvestor informoval o projednání materiálu na kolegiu rektora a s koordinační radou odborů –
bez připomínek.
Změny v materiálu – nový článek hodinový tarif upřesněn Směrnicí rektora č. 4/1999, práce
přesčas – nenároková složka (odměny, prémie), výplata další mzdy – formulační upřesnění,
doplnění článku – tvůrčí dovolená, navýšení min. mzdy v kategorii 01 a 02.
V diskusi byl přednesen návrh na změnu článku 22 odst. 10 bezúplatné převody, lepší sociální
politika organizace k zaměstnancům.
Pro schválení materiálu se vyslovilo 9 přítomných senátorů, 0 proti, zdrželi se 3 senátoři.
Materiál byl schválen.
ad 1.6/
Změna metodiky MŠMT (pravidel rozpisu) by neznamenala změnu rozpisu oproti roku 1995
(koeficienty studijních oborů); varianta A, B – materiál byl již zpracován a schválen.
Akademickému senátu bude předložen rozpis dotace a současně rozpočet.
Akademický senát SU projednal materiál a vzal jej na vědomí. Pro schválení materiálu se
vyslovilo všech 12 přítomných senátorů (0 proti, 0 zdržel se hlasování).
ad 1.7/
rektor
Předložený materiál odpovídá materiálu projednávanému 23. 3. 1999. Zdůvodněna potřeba
odborných pracovníků v oddělení prorektorů: zastupitelnost odborné činnosti prorektorů,
zpracovávání odborných materiálů; podklady pro přípravu odborných materiálů (dlouhodobý
záměr), zabezpečení dobrého rozvoje univerzity.
kvestor
Informoval o nástupu 2 nových pracovníků – od 1. 2. 2000 - spisovna, archiv (úsek prorektora
pro rozvoj), od 1. 3. 2000 – referent investic a správy budov (rektorát). Upozornil na změnu
v oddělení prorektor pro studijní záležitosti. Dále uvedl, že prorektoři mají podřízené
pracovníky na dobu určitou a připustil duplicitní práci na univerzitě. Nutno hledat optimum a
propojenost mezi součástmi univerzity, otázka 2 – 3 let. Nutno vytvořit funkční správní aparát
přizpůsobený podmínkám univerzity.
Diskuse
Křivá – posílit knihovnu místo vzniku nového místa prorektora pro rozvoj. Vznesen dotaz na
jednotnou metodiku evidence, výpůjček (dosud odlišné na každé součásti). Nutná diskuse a
komunikace mezi knihovníky.
Vaněk – přepočtené stavy pracovníku stejné oproti roku 1999.
Wagnerová – nevidí nutnost rozšiřování agendy prorektorů, nutno vytvořit systém, stanovit
koncepci a provádět kontrolu plnění stanovených úkolů
Šaur – upozornil na duplicitu vykonávané práce v knihovně
Připomínky AS SU k materiálu:
1. referent pro knihovnictví a ediční středisko (otázka funkčnosti - nefunkčnosti);
2. 0,5 ekonomický pracovník, 0,5 studijní pracovník – fyzický stav na rektorátě, rozpočtově
u Matematického ústavu;
3. prověření potřebnosti pracovníků podřízených prorektorům, kontrola plnění stanovených
úkolů.
AS SU bere na vědomí Komentář k organizačnímu schématu Slezské univerzity v Opavě a
organizační schéma Slezské univerzity v Opavě a doporučuje rektorovi, aby vzal do úvahy
připomínky vznesené na zasedání AS SU. Pro schválení materiálu se vyslovilo všech 12
přítomných senátorů (0 proti, 0 zdržel se hlasování).

ad 2.1/
Děkan OPF v Karviné předložil návrh vnitřního předpisů OPF SU:
- Statut Obchodně podnikatelské fakulty
Doc. Šaur – připomínka na nesprávný název fakulty.
Po diskusi byl materiál schválen, pro hlasovalo 10 senátorů, 1 hlasoval proti, žádný se
nezdržel hlasování.
ad 3/
1. V rámci jednání byla vznesena připomínka Bc. Petra k zápisu a usnesení z 81. zasedání AS
SU (jeho jmenování do komise k odsouhlasení konečné verze Dlouhodobého záměru SU bez
jeho přítomnosti).
2. Předložena žádost na změnu směrnice kvestora č. 3/1999 o zabezpečení stravování
zaměstnanců Slezské univerzity v Opavě. Návrh na možnost nákupu stravenek
GASTROTOUR.
Od 1. 1. 2000 bude zaměstnancům Slezské univerzity v Opavě umožněn nákup výše
uvedených stravenek. Bude vydán dodatek č. 2 směrnice kvestora č. 3/1999.
ad 4/
Příští zasedání AS SU proběhne 18. 1. 2000 v 10.00 hod v Karviné.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 82. řádného zasedání

1. AS SU schvaluje Dodatek č. 4 k rozpisu neinvestičních dotace a investiční dotace Slezské
univerzity v Opavě pro rok 1999.
2. AS SU schvaluje Dodatek č. 5 k rozpisu neinvestičních dotace a investiční dotace Slezské
univerzity v Opavě pro rok 1999.
3. AS SU schvaluje Čerpání a tvorba FRIM pracovní verze 7c.
4. AS SU schvaluje Návrh na změny a doplnění Pravidel hospodaření a účtování Slezské
univerzity v Opavě.
5. AS SU schvaluje Návrh na změny a doplnění Vnitřního mzdového předpisu o platových
poměrech zaměstnanců Slezské univerzity v Opavě.
6. AS SU bere na vědomí pravidla rozpisu dotace na součásti Slezské univerzity v Opavě pro
rok 2000.
7. AS SU bere na vědomí Komentář k organizačnímu schématu Slezské univerzity v Opavě
a organizační schéma Slezské univerzity v Opavě a doporučuje rektorovi, aby vzal do
úvahy připomínky vznesené na zasedání AS SU.
8. AS SU schvaluje Statut Obchodně podnikatelské fakulty s účinností od 14. 12. 1999.
9. AS SU schvaluje ověřovatele zápisů z jednání AS SU - PhDr. Pavla Koláře, CSc.
s účinností od 14. 12. 1999.

RNDr. Jindřich Vaněk v. r.
předseda
V Opavě 14. 12. 1999

