Zápis z 271. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
konaného dne 19. 9. 2017 v Karviné
Přítomni:

Bernatík, Hosáková, Hušek, Majerová, Pilát, Sedlář, Rykalová, Turečková,
Urbanec, Verner, Vojtal, Chromčáková, Kováč, Robenek

Omluveni:

Siostrzonek, Rabasová, Durczak, Kupčík, Kvíčala, Mučková, Pavlík, Skácelík

Neomluveni:
Hosté:

Tuleja

PROGRAM:
1.Zápis z hlasování per rollam ze dne 23. 8. 2017
2.Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity
v Opavě
pro rok 2017
3.Různé

Předseda Senátu přivítal přítomné hosty a členy senátu. Je přítomno 14 členů Senátu, proto
prohlásil Senát za usnášeníschopný. Seznámil členy Senátu s programem jednání. Všichni
s programem souhlasili.
1. Zápis z hlasování per rollam ze dne 23. 8. 2017
Bernatík: Vysvětlil, že podle nového jednacího řádu již je možné hlasování per rollam v režimu
schváleného postupu, a proto je nyní na programu jednání proces schválení v souladu s bodem 6
článku 9 jednacího řádu.
Diskuze:
Sedlář: Podotknul, že v době schvalování nebyl ještě nový jednací řád zaregistrován.
Bernatík: Vysvětlil, že bylo opakovaně diskutováno na jednáních AS U, že pokud budou materiály
předjednány a na jednání bude dohodnuto, že proběhne schvalování per rollam, je možné takto
učinit, což se také stalo. Všechny body jednání per rollam již byly řádně projednány, schváleny a
zaslány na MŠMT, následně se předpisy vrátily k úpravě dle požadavku ministerstva, kde se
jednalo o drobné změny text ryze formálního charakteru bez jakékoliv změny obsahové. Další
možností bylo svolat opětovné mimořádné zasedání Senátu v posledním týdnu prázdnin, k čemuž
podle nebyl důvod. Také doplnil, že pokud by bylo nutné některý bod podstatně změnit, nebylo by
možné takto materiály schválit. Jelikož od 1. 9. nabyl účinnosti nový Jednací řád AS SU, je nutné
podle čl. 6 schválit pouze Zápis z hlasování per rollam. Výsledky hlasování včetně hlasování

jednotlivých členů byly řádně zaslány senátorům spolu s ostatními materiály, a proto snad nic
nebrání schválení Zápisu v souladu s přijatou normou.
Vojtal: Dodal, že postup v této záležitosti byl jednak projednán, ale také odpovídá situaci, ve které
se všechny vnitřní normy připravovaly s vědomím termínu 1. září jako rozhodného dne pro
registraci na ministerstvu. Dle jeho názoru je vše v souladu s dohodnutou procedurou a není důvod
neprovést řádné hlasování o Zápise z jednání per rollam.
Předsedající Senátu ukončil diskusi a následně vyzval členy k hlasování.
Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Zápis z hlasování per rollam ze dne
23. 8. 2017
Pro:
14

Proti:
0

Zdrželi se:
0

2. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2017
Rektor: Informoval, že dodatek č. 2 řeší pouze změny formálního charakteru. SU obdržela určitý
objem finančních prostředků, jedná se o cca 9 milionů korun. Tyto prostředky se musí rozdělit
mezi jednotlivé součásti univerzity podle jejich původního určení. Rozdělení bylo tedy poměrně
jednoduché, jelikož se jedná o účelově zaměřené prostředky. Část je určena na mobility Erasmus
plus, část na podporu uměleckých oborů na neuměleckých VŠ, dále částka na Impakt fond
v souladu s dohodnutou praxí součástí, dále na projekty Inter Inform, dále pak také na OPF - což
jsou prostředky vyplývající ze smlouvy s Krajským úřadem, poslední část je částka na FVP - na
podporu pedagogických oborů resp. na přípravu pedagogických pracovníků. Jsou to peníze
jednoznačně účelově určeny, a není možné s nimi jiným způsobem naložit. Jelikož se však mění
složení rozpočtu univerzity, je proto v souladu s řádným postupem toto přerozdělení předloženo ke
schválení Senátu.
Diskuze:
Urbanec: Upozornil na překlep na str. 7 v názvu projektu – nesprávně je uvedeno FSIR, má být
uvedeno FAIR.
Předsedající Senátu ukončil diskusi a následně vyzval členy k hlasování.

Návrh usnesení
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2017

Pro:
14

Proti:
0

Zdrželi se:
0

3.Různé
a.
Rektor: Informoval, že se 6. září zúčastnil komory A České konference rektorů. Byli zde
informováni o aktuální situaci s financováním VŠ pro příští rok. Konstatoval, že členové ČKR stále
trvají na částce 4,5 miliardy korun, chtějí pro VŠ. Pokud jsou informace správné, hovoří se o částce
2 až 3 miliardy korun. Jde však hlavně o to, jak tato částka bude rozdělena. Máme informaci, že
část peněz by měla být určena na podporu pedagogických oborů, část by měla jít na doktorandy a
zbývající část by měly jít do institucionálního financování.
Na základě toho, jak vláda příští týden rozhodne, by měly pak probíhat protesty vysokých škol.
Informoval, že se připravuje „protestní týden“. Původní název byl „týden vzdělanosti“. Měl by
proběhnout v prvním říjnovém týdnu. Začne zahájením akademického roku v Liberci, pak by měla
proběhnout demonstrace v Praze, kde se předpokládá účast primárně pražských vysokých škol.
Byla diskutována možnost konání podobné akce i v ostatních univerzitních městech. Nakonec padl
návrh, že by byl vypraven vlak, který by studenty do Prahy dopravil, pokud by měli zájem
(organizace pod vedením UPOL). Dále bylo diskutováno případné konání ve čtvrtek a pátek akce
tzv. „pět minut po dvanácté“, během níž by se po dvanácté hodině přerušila výuka a proběhla
diskuse se studenty o financování VŠ. Nebrání se vyhlášení rektorského volna na jednu hodinu.
V pátek proběhne jednání rektora s děkany mj. i na toto téma, kde se projedná případný další
postup. Domnívá se, že AS SU by měl podpořit tuto aktivitu, stejně tak i jednotlivé fakultní senáty.
Razance odporu by měla odpovídat tomu, co vláda schválí vysokým školám.
b.
Bernatík: Informoval, že byl AS SU doručen dokument, který bude emailem na členy AS SU
rozeslán.
c.
Bernatík: Poděkoval dr. Huškovi za práci v senátu a informoval o ukončení jeho pracovního
poměru na SU.
d.
Bernatík: Informoval, že vzhledem k odchodu dr. Huška budou vyhlášeny doplňovací volby do AS
SU za součást FVP, nicméně jejich průběh bude realizován až po ukončení řádných voleb do AS
FVP.
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat dne 17. 10. 2017 ve 13 hodin v Opavě.
Zapsala:
Zuzana Moravcová
Za správnost:
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát
USNESENÍ
z 271. zasedání AS SU konaného dne 19. 9. 2017
1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Zápis z hlasování per rollam ze dne 23. 8.
2017
2. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2017

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

