Zápis z 238. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 23. 9. 2014 v Opavě
Přítomni:

Slováček, Sedlář, Vojtal, Bernatík, Kolibová, Curylo, Höflerová, Holzäpfl,
Kamrádová, Skácelík, Oborná, Šperka, Franěk, Řihák, Čermák, Kuric, Pilát,
Verner, Polok

Omluveni:

Siostrzonek, Tomanová, Burda

Neomluveni:
Hosté:

Žáček, Kania, Koliba, Dluhošová

PROGRAM:
1.

Legislativní záležitosti
a. X. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě
b. IX. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty
v Karviné
c. IX. Změna Organizačního
podnikatelské fakulty v Karviné

2.

řádu

Slezské

univerzity

v Opavě,

Obchodně

Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2014

3.

Personální záležitosti
a. Příprava ustavení Rady vysokých škol pro funkční období 2015 - 2017

4.

Různé

Předseda AS SU Mgr. Slováček přivítal přítomné hosty a členy senátu a prohlásil senát
za usnášeníschopný. Přivítal také nového člena studentské komory AS SU Pavla Poloka a
požádal ho o krátké představení. Předseda informoval o změně programu. Bude stažen z
jednání 1a) X. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě. Všichni senátoři s programem
souhlasili.
1. Legislativní záležitosti
a. IX. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské
fakulty v Karviné
b. IX. Změna Organizačního řádu Slezské univerzity v Opavě, Obchodně
podnikatelské fakulty v Karviné
Slováček: Požádal Dr. Bernatíka, předsedu AS SU OPF o představení materiálu.

Bernatík: Změna navazuje na vznik nového institutu. Tato změna musí být začleněna
do organizační struktury. Změna byla projednána v Akademickém senátu OPF a byla 10 hlasy
schválena. Konstatoval, že pokud bude dnes tento materiál schválen, bude účinný od 1. 10.
2014.
Slováček: Požádal o bližší popis tohoto institutu.
Bernatík: Jedná se o samostatný institut na úrovni ústavu informačních technologií. Chceme
navázat na ústav malého a středního podnikání a budeme se zabývat podnikatelskými subjekty
v regionu, aby v horizontu dvou let byl samofinancovatelný. Bude příležitostí pro studenty, aby
se zorientovali ve vědecké práci formou analýz apod. a zároveň by měl produkovat takové
výstupy, které budou zajímavé pro podnikatelské subjekty v regionu.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje IX. Změnu Statutu Slezské univerzity
v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
Pro:
19

Proti:
0

Zdrželi se:
0

Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje IX. Změnu Organizačního řádu Slezské
univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
Pro:
19

Proti:
0

Zdrželi se:
0

2. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2014
Slováček: Požádal rektora o předložení materiálu.
Rektor: Požádal kvestora o předložení materiálu.
Kvestor: Dodatek řeší podporu projektu OPF, který převádíme z fondu provozních prostředků.
Tyto prostředky byly OPF přiděleny v rámci zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci
objektu E, D a D1 areálu Na vyhlídce. Na základě této projektové dokumentace bude zpracován
projektový záměr a poté bude MŠMT žádáno o schválení rozpočtu. Dále jsou to účelové
prostředky na stipendia doktorandů, na zahraniční studenty, na podporu institucionálních plánů,
na záležitosti U3V a sociálně postiženích studentů, ubytovací stipendia, sociální stipendia a 70
mil. nám bylo uvolněno na probíhající rekonstrukci Bezručova nám. 14. Další blok jsou evropské
peníze na jednotlivé projekty. Žádná výrazná změna v rámci podpory vzdělávací činnosti zde
není, jedná se pouze o převody v rámci fondu SU.

Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku
a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2014
Pro:
19

Proti:
0

Zdrželi se:
0

3. Personální záležitosti
a. Příprava ustavení Rady vysokých škol pro funkční období 2015 – 2017
Slováček: Informoval, že byl doručen dopis z Rady vysokých škol, abychom zaslali delegáty do
Rady vysokých škol pro další období 2015 - 2017. Dva delegáti jsou delegováni přímo senátem
a jednoho delegáta za každou fakultu by delegovali předsedové fakultních senátů, jednoho
delegáta by pak navrhla studentská komora do studentské komory Rady vysokých škol.
Informoval také o stávajících delegátech pro období 2012 – 2014. Požádal předsedy fakultních
senátů, aby do příštího zasedání AS SU navrhli delegáty za své fakulty.
4.Různé
a.
Sedlář: Konstatoval, že senát je úplný, což je potřeba pro volbu rektora. Informoval, že otevírání
obálek proběhne zítra 24. 9. 2014 v 11 hodin formou videokonference, v zasedací místnosti
rektora v Opavě a v zasedací místnosti děkana v Karviné. Výsledky budou zveřejněny dle
harmonogramu 25. 9. 2014. Po otevření obálek se dohodne předseda komise s kandidáty na
představení kandidátů na příští týden. Představení proběhne v Opavě i v Karviné. Sdělil, že
požádá kandidáty o účast na volbě, aby mohly být položeny poslední dotazy. 1. a 2. kolo
proběhne na příštím zasedání AS SU, případné 3. kolo musí proběhnout do týdne po 1. a 2.
kole.
b.
Řihák: Vznesl dotaz ohledně záměru uzavření kolejí na Vávrovické.
Kvestor: Konstatoval, že tento dotaz již padl od pana předsedy AS SU. Vedení univerzity o
ničem není informováno. Rozhodnutím rektora je tato nemovitost svěřena vedení FPF a je zde
uvedeno, jak má FPF postupovat v případě jakékoli skutečnosti se změnou s touto nemovitostí.
Neobdrželi jsme žádnou písemnou ani nepísemnou zprávu, že by fakulta uvažovala o jiném
využití této nemovitosti. Je schválen záměr zateplení oken tohoto objektu a FPF byla vyzvána,
aby předložila zpracovaný projektový záměr, který by měl být pak předložen MŚMT ke
schválení.
Slováček: Informoval, že hovořil s tajemníkem FPF a ten sdělil, že tato záležitost byla řešena na
zasedání AS SU FPF.
Vojtal: Doplnil, že situace Vávrovické a otázka jejího řešení byla projednána na posledním
Kolegiu děkana. Zatím se však jedná o vizi a na některém zasedání AS SU se k této záležitosti
jistě vrátí.

Řihák: Vznesl dotaz, zda byla projednávána či navrhována nějaká variantní řešení s tímto
objektem?
Vojtal: Konstatoval, že kapacita objektu je cca 250 ubytovaných a v současné době je zde
ubytováno asi 30 studentů. Pokud byla hledána nějaká cesta, tak šlo o zatraktivnění jednotlivých
pokojů sociálním zázemím nebo dokonce i varianta jistým způsobem proměnit toto zařízení v ať
už samostatné či kombinované centrum pro seniory. Ale opravdu se jedná pouze návrhy.
Pilát: Vznesl dotaz, že páté patro slouží pedagogům, zda-li se počítá, že toto bude zachováno.
Vojtal: Sdělil, že ve variantách se s tímto i nadále počítá.
c.
Řihák: Informoval o požadavku odeslat nominace delegátů do Rady vysokých škol do konce
října.
Požádal o vstřícný přístup k další akci organizované RVŠ, a to výjezdní zasedání studentské
komory RVŠ, kde je možnost účasti 3 – 4 delegátů. Koná se 16. – 18. října a proběhne za
participace Jihočeské univerzity. Předpokládá se účast tří členů studentské komory.
d.
Slováček: Vznesl dotaz na již dříve zmiňované komise. Je přesvědčen, že by měly přínos, ale že
se může jednat o nástroj také problematický, ať už z hlediska administrativy i jinak. Dělal
průzkum o komisích na jiných VŠ. Na VŠ, které nám jsou charakterem blízké, tyto komise běžně
fungují, jsou stanoveny jednacím řádem a jsou zřizovány automaticky. Rozsah komisí je různý.
Svůj návrh předkládá jen k zamyšlení.
Vojtal: Požádal o hlasování o těchto komisích.
Sedlář: Sdělil, že se domnívá, že senát je grémium společné, a že by komise neměly žádnou
pravomoc.
Slováček: Konstatoval, že jsou orgánem poradním, jejíž návrhy nejsou pro senát závazné.
Pokud by byli členy i ti, kdo nejsou členy akademické obce, vidí pozitivum v jejich nestrannosti a
případné odbornosti.
Sedlář: Konstatoval, že je možné se kohokoli zeptat a nikdy se nesetkal s tím, že by mu
informace nebyla poskytnuta. Domnívá se, že by práce nebyla efektivní.
Hoflerová: Konstatovala, že se také domnívá, že členové senátu jsou povinni se seznámit
s úkolem, který je potřeba řešit, a komise by mohla informace zhustit do fáze, kdy tomu
nemusíme už rozumět. Může se stát, že komise nebude mít dlouhou dobu co k řešení. Navrhla
stanovit skupinu, až to bude potřeba.
Řihák: Dodal, že se informoval na některých VŠ. Z 15 VŠ, které oslovil, mají minimálně 4 takové
komise. Zároveň se dotazoval po smysluplnosti těchto komisí. Tak všech 15 odpovědí, které
písemně obdržel, bylo pozitivních. Konstatoval, že na OPF fungují v současné době tři takové
komise a není řečeno, že se senátor musí závěry komisí řídit. Je také možné si stanovit, že tyto
komise nemohou mít externí členy.

Kamrádová: Vznesla dotaz, jak by vůbec fungovalo členství v těchto komisích?
Slováček: Konstatoval, že má představu, že by v komisích byl zástupce z fakult a zástupce
studentské a zaměstnanecké komory.
Kolibová: Konstatovala, že je dobře, že se o tom diskutuje, ale že by bylo dobré hlasování
posunout na později, aby si to každý promyslel. Případně by mohli být osloveni kandidáti na
rektora, co si o takových komisích myslí.
Bernatík: Konstatoval, že si myslí, že komise mají smysl.
Hoflerová: Vznesla dotaz, že jí chybí informace, kolik na jiných VŠ komise řešily případů. A že
pro ni komise přestavuje nadřazený orgán.
Slováček: připomněl předprázdninový požadavek na senátory promyslet si otázku komisí a
poukázal na možnost nahlédnout do zápisů těchto komisí, které jsou na některých VŠ veřejně
přístupně. V nich je možné se seznámit s problémy a způsobem fungování těchto komisí.
Franěk: Přiklonil se k názru odložit tuto záležitost na později.
Slováček: Navrhl odložit řešení této otázky na období po volbách kandidáta na rektora s tím, že
se kandidátů můžeme zeptat na jejich názor.
Kolibová: Zeptala se na názor pana rektora.
Rektor: Sdělil, že je to pouze na rozhodnutí senátu. Z vlastní zkušenosti neměl nikdy pocit, že by
někdo ze senátorů deklaroval, že by měl nedostatek informací, a že by se chtěl či potřeboval
materiály více zabývat. Navíc doporučení komise se doví až na samotném jednání senátu a
nebudou mít dostatek času na rozhodnutí. Absence komisí na SU se na chodu SU, jež je
v dobré kondici, dle jeho názoru nijak neprojevila.
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 14. 10. 2014 ve 14 hodin v Opavě.

Zapsala:
Zuzana Moravcová, 23. 9. 2014
Za správnost:
Mgr. Petr Slováček, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 238. zasedání AS SU konaného dne 23. 9 2014
1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje IX. Změnu Statutu Slezské univerzity
v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
2. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje IX. Změnu Organizačního řádu Slezské
univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné
3. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2014

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

