Zápis z 285. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
konaného dne 13. 11. 2018 v Opavě
Přítomni:

Bernatík, Hosáková, Sedlář, Robenek, Rykalová, Turečková, Rabasová, Majerová,
Kaleja, Verner, Durczak, Škrabal, Chmielová, Čala

Omluveni:

Urbanec, Vojtal, Kupčík, Pavlík, Pilát, Chromčáková, Siostrzonek, Skácelík

Hosté:

Tuleja, Koštuříková

PROGRAM:
1. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro
rok 2018
2. Studijní záležitosti
a. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím magisterském
a doktorských studijních programech Matematika – Informace o 1. kole přijímacího
řízení pro akademický rok 2019/2020 / Conditions for admission
to study in doctoral degree programme Mathematics.
b. Bodové hodnocení přijímacích zkoušek pro akademický rok 2019/2020
3. Různé

Předseda AS SU Dr. Bernatík přivítal přítomné hosty a členy senátu. Seznámil přítomné s programem
jednání. Všichni s programem souhlasili.
1. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2018
Kvestorka: Informovala, že se jedná o běžné záležitosti, a to o prostředky pro poskytování projektů
a všechny prostředky byly převedeny tam, kam patří. Nedochází k žádnému přerozdělování.
Diskuze:
Verner: Vznesl dotaz, zda je možné převádět mezi investiční a neinvestiční částí.
Kvestorka: Konstatovala, že toto je možné.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2018
Pro:
13

Proti:
0

Zdrželi se:
0

2. Studijní záležitosti
a. Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím magisterském
a doktorských studijních programech Matematika – Informace o 1. kole přijímacího
řízení pro akademický rok 2019/2020 / Conditions for admission
to study in doctoral degree programme Mathematics.
Sedlář: Konstatoval, že podmínky pro přijetí jsou stejné jako v loňském roce, změněn je pouze termín
odevzdávání přihlášek, který je o měsíc posunut, jelikož musí být uveřejněno 4 měsíce předem.
Diskuze:
Rykalová: Vznesla dotaz k názvu materiálu a doporučila upravit název a použít jednotné či množné číslo ve
všech výrazech stejně.
Sedlář: Konstatoval, že přednese námitku navrhovateli materiálu.
Rykalová: Konstatovala, že emailem zašle drobné gramatické úpravy textu.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském, navazujícím
magisterském a doktorských studijních programech Matematika – Informace o 1. kole přijímacího řízení
pro akademický rok 2019/2020 / Conditions for admission to study in doctoral degree programme
Mathematics
Pro:
13

Proti:
0

Zdrželi se:
0

b. Bodové hodnocení přijímacích zkoušek pro akademický rok 2019/2020
Sedlář: Konstatoval, že se jedná o materiál předkládaný každoročně a doplnil, že bakalářský stupeň studia
je bez přijímacích zkoušek.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení:
Bodové hodnocení přijímacích zkoušek pro akademický rok 2019/2020
Pro:
13

Proti:
0

Zdrželi se:
0

3. Různé
a.
Rykalová: Požádala rektora o přiblížení změn ve mzdovém předpisu.
Rektor: Konstatoval, že opravdu dochází k úpravám v tomto dokumentu a je nutné ho předložit
Akademickému senátu SU 3 týdny před jeho řádným zasedáním. Byl dán do souladu Kariérní řád a Vnitřní

mzdový předpis. Byla zde zavedena pozice pedagogického pracovníka dle kariérního řádu, další významnou
změnou bude úprava mzdových tarifů, jelikož je nutné reagovat na změny, ke kterým dochází v oblasti
zaručené mzdy. Spodní hranice bude zachována, horní hranice se bude upravovat, nedošlo k plošnému
navýšení, ale k úpravám, které respektují změnu zaručené mzdy v jednotlivých kategoriích ve veřejné
správě. Změny byly projednány s vedoucími součástí a předpokládáme platnost tohoto předpisu od 1. 1.
2019, pokud bude projednáno a schváleno ve všech potřebných instancích.
Dále by mělo dojít k navýšení dovolené u neakademických pracovníků o jeden týden a navýšení hodnoty
stravenek.
Kvestorka: Doplnila, že kromě toho, že nařízení vlády nám posunuje hranice zaručené a minimální mzdy,
tak my se pořád držíme těch spodních hranic a není to úplně motivační. Snahou bylo nastavit pevné tarify a
upravovat pouze výkonnostní odměny. Výkonnostní odměna bude přejmenována na výkonností příplatek.
Navýšení stravného je na rozhodnutí rektora, navýšení dovolené je zakotveno v Kolektivní smlouvě, tudíž
musí proběhnout jednání se zástupci Koordinační odborové rady.
Rektor: Doplnil, že se připravuje k materiálu také důvodová zpráva a vyjádření právníka.
Rykalová: Konstatovala, že doufala, že se mzdový předpis změní i z důvodu toho že je zastaralý. Např. že
někteří vyučují více jazyků a v tomto případě nepůjde mzdu zvýšit těmto kantorům.
Kvestorka: Opravila, že spodní hranice bude zvýšena o 12%.
Dále proběhla diskuse k výši mezd a k rezervám na fakultách.
Rektor: Konstatoval, že mzdy jsou v rukou děkanů. Jelikož personální politika je v jejich kompetenci.
b.
Rektor: Navázal, že již disponuje předběžnými čísly počtu studentů. K datu 5. 11. 2018 vycházel počet
studentů nad normu asi o 180 studentů proti kritériím, které máme pro tento rok (FPF 104 %, FVP 102 %,
OPF 92,5 %, MÚ 115 %. v tomto okamžiku to znamená propad jako celek 1,95%.Výsledná čísla budou AS
SU zaslána.
c.
Rektor: Informoval, že pravděpodobně v polovině dubna proběhne slavnostní inaugurace děkanky FPF,
zároveň by proběhla slavnostní inaugurace děkana OPF a inaugurace rektora. V souvislosti s touto akcí by
byl prostor pro předání případných ocenění.
d.
Rektor: Informoval, že MŠMT navýšilo o 20 milionů částku pro VŠ na rozpočtový okruh 1. SU připadne
částka 2,9 mil. Zatím není projednáno s vedoucími součástí, avšak prostředky budou převedeny do fondu a
v příštím roce rozděleny na fakulty. Bude předmětem jednání AS U v rámci dodatku č. 4.
e.
Rektor: Vznesl dotaz k podkladům pro jmenování rektora.
Bernatík: Informoval, že do pondělí vyčkáme na případné zaslání výzvy z MŠMT. Pokud nebude doručena,
budou všechny již připravené podklady kandidáta na funkci rektora odeslány na MŠMT.
f.
Bernatík: Informoval o průběhu jednání na Mendelově univerzitě např. postavení RVH v rámci procesu
schvalování pro Národní akreditační úřad. Také o postavení senátů na jiných univerzitách.

g.
Kaleja: Konstatoval ke mzdovým tarifům, že je nutné také přihlédnout k míře výkonu, jelikož je možné také
stejně dlouhý čas, ale výkony mohou být různé.
Rabasová: Vznesla dotaz, zda by nebylo vhodné zvážit jakési omezení věkem na určitých pozicích.
Bernatík: Diskutoval o verzi, kdy momentálně není důchodový věk podmínkou k ukončení pracovního
poměru.
Tuleja: Konstatoval, že je možné, že na některých VŠ toto mají historicky zakotveno v nějakém předpise,
nicméně v současné době by to mohlo mít diskriminační charakter a není takovéto kroky možné činit.
Durczak: Vznesl dotaz ohledně navýšení stravenek, zda-li dojde také k navýšení doplatku zaměstnance.
Kvestorka: Konstatovala, že dojde k navýšení doplatku zaměstnance, jelikož zaměstnavatel může
financovat pouze 55 %.
Příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě se bude konat 4. 12. 2018 ve 13 hodin
v Opavě.

Zapsala:
Zuzana Moravcová
Za správnost:
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 285. zasedání AS SU konaného dne 13. 11. 2018
1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem
Slezské univerzity v Opavě pro rok 2018
2. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu v bakalářském,
navazujícím magisterském a doktorských studijních programech Matematika – Informace o 1. kole
přijímacího řízení pro akademický rok 2019/2020 / Conditions for admission to study in doctoral degree
programme Mathematics

Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
předseda AS SU

