Zápis z 228. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 24. září 2013 v Opavě
Přítomni:

Vaněk, Sedlář, Vojtal, Janiš, Kolibová, Čermák, Franěk, Kopková, Bernatík,
Botlík, Ševčík, Urbanec, Žáčková,

Omluveni:

Harasimová, Fogltonová, Siostrzonek, Rojík, Řihák, Fidler

Neomluveni:
Hosté:

Žáček, Kania, Stuchlík

PROGRAM:
1. Legislativní záležitosti
a. I. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty
v Opavě
2. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2013
3. Různé
a. Příprava voleb Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě

Předseda AS SU RNDr. Vaněk přivítal přítomné hosty a členy senátu. Seznámil senátory
s programem jednání. Všichni senátoři s programem souhlasili. Prohlásil senát
za usnášeníschopný. Oznámil, že kolega Šperka úspěšně ukončil doktorské studium a tím
ukončil i své působení v AS SU. Kolegové Bc. Lucie Tomiczková a Bc. Daniel Mužný rovněž
ukončili bc. studijní programy. Přestože pokračují v navazujícím mg. studiu, nepožádali ve
stanovené lhůtě o přeřazení mezi náhradníky a neoznámili záměr pokračovat v členství v AS.
Proto rovněž jejich členství v AS SU končí. Proto má v této chvíli AS SU 19 členů.
1. Legislativní záležitosti
a. I. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty
v Opavě
Předseda AS FPF požádal děkana FPF o zdůvodnění návrhu.
Stuchlík: Stručně zdůvodnil změny v materiálu. Informoval, že první skutečností je současný
stav v prostředí VŠ a hodnocení vědeckých a výzkumných resp. tvůrčích výstupů VŠ, kdy je
evidentní, že bude kladen extrémně velký důraz na systematické sledování kvalitních vědeckých
výsledků a dosahování excelentních výsledků. Druhou skutečností je, že na FPF existovaly dva
výzkumné záměry, které byly ukončeny v roce 2011. Oba dosáhly vynikajících výsledků, které je
možné posuzovat z hlediska kritérií excelence, a my bychom měli dát jednoznačně najevo,
že tím že byla ukončena činnost výzkumných záměrů, nebyla ukončena činnost excelentního
výzkumu po formální stránce, ale přistoupili jsme k vytvoření čtyř vědeckovýzkumných center,
která by měla podléhat velice přísným kritériím při posuzování výsledků vědecké práce. Došlo
k rozdělení do dvou oblastí. V případě historie dle letopočtů na novější dějiny od roku 1800 –
2000 a starší dějiny od roku 1000 – 1800. V případě fyziky se podařilo dosáhnout toho, že došlo

k významnému posuvu k observačně a experimentálně laděné astrofyzice, k původnímu záměru
přistupuje druhý záměr, který jsme stručně nazvali Výzkumné centrum počítačové fyziky
a zpracování dat.
Diskuze:
Kolibová: Vznesla dotaz, zda budou vědeckovýzkumná pracoviště součástí ústavů?
Vaněk: Upřesnil, že budou řízeny děkanem.
Janiš: Požádal se do budoucna zamyslet nad uváděním proděkan/ka, jelikož může dojít
ve funkci ke změně.
Stuchlík: Konstatoval, že by se mělo uvádět celouniverzitně stejně ve všech dokumentech.
Sedlář: Vznesl dotaz, že vedoucí jmenují a odvolávají děkani, ale není řečeno na základě čeho
jmenují či odvolávají?
Stuchlík: Jmenování a odvolání je na rozhodnutí děkana.
Vaněk: Konstatoval, že by vše mělo probíhat podle obecných pravidel pro výběrová řízení,
kde jsou vyjmenována typy pracovišť a postup, jak by vše mělo probíhat.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změnu Statutu Slezské univerzity v Opavě,
Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

13

0

0

2. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity

pro rok 2013
Rektor požádal kvestora o zdůvodnění materiálu.
Kvestor: Informoval, že tímto dodatkem opětovně upravujeme jednotlivé rozpočty součástí. AS
SU se vyjadřuje i k převodu prostředků mezi fondy, kde převádíme dvě částky. Jedná se o
projekty, které byly radou rozvoje podpořeny panem rektorem schváleny. Jedná se o rozšíření
projektové dokumentace na rekonstrukci objektu na Hauerově a druhou záležitostí je zřízení
kartového centra. Byli jste jistě informováni, že SU si bude vydávat studentské i zaměstnanecké
karty sama. A již to funguje. Dodatek také řeší standardní věci jako stipendia doktorandů,
ubytovací stipendia, fond vzdělávací politiky, sociální stipendia, investice – poslední část
dokončení dispečinku regulace otopných soustav v Karviné, finanční prostředky uvolněné na
stavební dokumentaci Hauerova 4, Erasmus a řada položek týkajících se projektů OP VK, což
jsou účelové prostředky.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.

Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2013
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

13

0

0

3. Různé
a. Příprava voleb Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
Vaněk: Oznámil, že dnešním dnem vyhlašuje volby do akademického senátu SU v Opavě.
Volební období tohoto senátu končí 1. březnem 2014. Veškeré volební akty musí probíhat
v době výuky. Dnes je nutné se dohodnout na ústřední volební komisi, která by podle statutu
měla zahrnovat zástupce všech součástí. Informoval, že již kontaktoval předsedy senátů
součástí. Požádal o návrhy do ústřední volební komise.
Bernatík: Konstatoval že zasedání senátu OPF je zítra a jméno na člena dodá zítra po 16
hodině.
Vojtal: Navrhl Ing. Jaroslava Zemana, FPF.
Žáčková: Navrhla Dr. Haluzíkovou, Ústav ošetřovatelství, FVP.
MÚ dodá zástupce dodatečně
Vaněk: Stanovil termín sdělení návrhů členů do konce týdne do 27. září 2013. Schválení
proběhne per rollam. Komise by měla zpracovat harmonogram voleb tak, aby byl schválen na
příštím zasedání AS SU 15. října.
b.
Botlík: Přednesl námět k zamyšlení při případných změnách ve vnitřním mzdovém předpise.
Konstatoval, že v tuto chvíli máme dvousložkovou mzdu, a to tarif a výkonnostní odměnu. Při
schvalování bylo vysvětleno, že je to výkonnostní složka, a že bude udělována podle výkonu. Je
zde zahrnuta klausule, že záleží na hospodaření, i když je tam zahrnuto také podle pracovitosti.
Navrhl třísložkovou mzdu. Sleduje, že zaměstnanci pracují víc a dostávají méně. Chápe snížení
dle hospodářského výsledku. Požádal o zaslání mzdových nákladů dle kategorií za loňský rok,
dle součástí.
Kvestor: Přislíbil zaslání údajů. Při tvorbě předpisu možná byl špatně zvolen pojem výkonnostní
odměna. Možná kdyby bylo dáno pouze odměna, udělali bychom lépe. Osobní ohodnocení se
stávalo dle legislativy nárokovou složkou platu, a to dostávalo organizaci do neřešitelné situace.
Proto je tam věta, že výkonnostní odměny se odvíjejí jakou má součást finanční zdravost a co si
může dovolit. Nevím do jaké míry zasahovat do vnitřního předpisu, ale zkusíme se zamyslet.
Ševčík: Informoval o tom, že studenti projevili zájem a zúčastní se konference pořádané Radou
vysokých škol ve dnech 11. – 12. října 2013. Jmenovitě bude zasláno RNDr. Vaňkovi..
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 15. října 2013 v Karviné ve 13 hodin
(čas bude dodatečně upřesněn dle konání imatrikulací v Karviné).
Zapsala:
Zuzana Moravcová, 24. září 2013
Za správnost: RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 228. zasedání AS SU konaného dne 24. září 2013

1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změnu Statutu Slezské univerzity
v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
2. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku
a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2013

RNDr. Jindřich Vaněk, Ph.D.
předseda AS SU

