AKADEMICKÝ SENÁT SLEZSKÉ UNIVERZITY
78. řádné zasedání – 22. 6. 1999
ZÁPIS
Přítomni:
Vaněk, Sedlář, Wagnerová, Godulová, Franěk, Šaur, Vojtal, Kolář, , Horák,
Petr, Truparová, Stavárek, Janoušek
Omluveni: Křivá, Stavárek
Hosté:
Urbanec, Svoboda, Mezuláník, Hlaváčová, Kania, Laryš
Program:
1. Legislativní záležitosti
- Statut OPF
- Studijní a zkušební řád
- Organizační řád
- Stipendijní řád
- Disciplinární řád
- Jednací řád vědecké rady
- Jednací řád akademické obec
- Volební řád děkana a způsob podávání návrhu na odvolání děkana
- Jednací řád AS
- Volební řád AS
2. Ekonomické záležitosti
- Rozpočet SU
- Zpráva o činnosti Vzdělávacího centra SU v Krnově
3. Různé
1. Ekonomické záležitosti
a) Zpráva o činnosti Vzdělávacího centra SU v Opavě
Ing. Hlaváčová podala senátorům informace o činností Vzdělávacího centra v Krnově za 1.
pololetí 1999 s požadavkem na dotazy k předloženému materiálu.
Otevřena diskuse :
Doc. Wagnerová – dotaz na vzdělávací činnost pracovníků státní správy -financování
RNDr. Sedlář – požadavek na správnou stylizaci zprávy
Doc. Godulová – přehled hospodaření neúplný, nepodstatné rozbory
PhDr. Vojtal – jaké je financování z jiných zdrojů, jak je zajištěn provoz centra na další
období
RNDr. Vaněk – chybí shrnutí nákladů
Doc. Šaur – kladné hodnocení Univerzity III. věku
Závěr – senátoři předložený materiál posoudili jako neúplný, nedostačující, přednesli
požadavek na doplnění informací ekonomického charakteru včetně výhledu do budoucna.

b) Rozpočet SU v Opavě na rok 1999
Kvestor předložil senátorům upravený rozpočet SU v Opavě na rok 1999. Předložený materiál
proti původnímu materiálu doznal změn – příloha č. 4. Probíhají obtížná jednání mezi MÚ,
FPF a rektorátem o účtování nákladů úhrad služeb vykonávaných FPF pro MÚ. Nenalezena
platforma shody, z rozhodnutí rektora došlo ke snížení rozpočtu MÚ o 1.140 tis. Kč – dotace
FPF. Ze strany FPF nebyly předloženy podrobnější údaje nákladových položek. Rektor
rozhodl, že budou vázány účelové prostředky ve výši 1.200 tis. Kč na úhradu služeb
vykonávaných FPF po předložení jasné kalkulace.
Příloha č. 5 – posun v tvorbě čerpání FRIM – navýšení položky REKO Palhanec.
Diskuse:
Bc. Petr
– dotaz na nekrytou (nenaplněnou) položku,
Doc. Šaur
– dotaz na položku ostatní náklady,
Kvestor
– náklady, které nelze specifikovat přesně (nakup SW aj.),
Bc. Petr
– návrh na úpravu bodu 4 - navýšení částky na 2.400 tis. Kč,
PhDr. Vojtal
– vznesena námitka, že rozpočetm á být předkládán ke schválení v koncesu,
Doc. Godulová
– námitka, proč senát má rozhodovat spor mezi FPF a MÚ,
RNDr. Sedlář
– proč má nedostatky FPF hradit MÚ a ne také jiné součásti
– v případě, že MÚ nebudou přiděleny finanční prostředky, tak jak požadoval – nebude mít
MÚ vyrovnaný rozpočet
– FPF nedodala podklady na souhlas s rozpočtem, rozpis dotace,
– položen dotaz, zda v případě, že MÚ nepřidělí 0,5 mil. Kč FPF, zda bude mít FPF
vyrovnaný rozpočet
RNDr. Vaněk
– jedná se o spor - ceny služeb FPF pro MÚ
Bc. Petr
- přednesl pozměňovací návrh Rozpočtu Slezské univerzity v Opavě (bod 3, odrážka 3) :
z rozpočtu MÚ bude za poskytované služby převedena zálohově na FPF částka ve výši
1.140 tis. Kč (skutečné náklady budou fakultou vyúčtovány počátkem roku 2000).
Zároveň bude účelově z rozpočtu MÚ vyčleněna částka 2.400 tis. Kč, která může být
dodatečně použita na úhradu poskytovaných služeb FPF pro MÚ, a to za předpokladu, že
dojde k vzájemnému souhlasu předložených kalkulací.
RNDr. Sedlář
- námitka, že v tomto případě nebude mít MÚ vyrovnaný rozpočet
RNDr. Vaněk dal hlasovat o přijetí pozměňovacího návrhu.
Pro návrh hlasovalo 12 senátorů, proti 1. Návrh byl přijat.
Návrh usnesení: AS SU schvaluje rozpočet Slezské univerzity v Opavě ve smyslu
pozměňovacího návrhu.
Pro hlasovalo 12 přítomných senátorů, proti 1 senátor, nikdo se nezdržel hlasování.
Rozpočet Slezské univerzity v Opavě pro rok 1999 byl schválen.

2. Legislativní záležitosti
AS SU byly předloženy níže uvedené materiály k projednání a ke schválení:
- Statut OPF
- Studijní a zkušební řád
- Organizační řád
- Stipendijní řád
- Disciplinární řád
- Jednací řád vědecké rady
- Jednací řád akademické obec
- Volební řád děkana a způsob podávání návrhu na odvolání děkana
- Jednací řád AS
- Volební řád AS
Proděkan Mezuláník
- seznámil přítomné senátory s předloženými vnitřními předpisy OPF, které vznikaly po
schválení celouniverzitních předpisů. Nabídka možnosti diskuse k jednotlivým materiálům.
Mgr. Laryš
- jednotlivé materiály byly porovnány s předpisy SU a se zákonem, pro rozpory se zákonem a
předpisy SU byly níže uvedené předpisy neschváleny a vráceny zpět navrhovateli
k přepracování:
- Statut OPF
- Organizační řád
- Stipendijní řád
- Jednací řád akademické obce
- Volební řád děkana a způsob podávání návrhu na odvolání děkana
- Jednací řád AS
- Volební řád AS
a) Studijní a zkušební řád OPF
Doc. Šaur
– upozornil na pravopisné a stylistické chyby v předložených materiálech
Pror. Svoboda
- dotaz na kreditní systém , doporučení zvážení potřeby kolokvia pro určité kredity
RNDr. Sedlář
- dotaz na oznámení o způsobu náhradního doručení univerzity – není stanoveno v předpise –
nutno ověřit
Doc. Šaur
- čl. 13, odst. 2, věta 2 – nejasná formulace
- čl. 9 odst. 8 nelogická formulace
- čl. 6 – kombinovaná forma studia
Pro schválení studijního a zkušebního řádu OPF za předpokladu, že AS OPF vyjádří souhlas
se všemi navrženými změnami hlasovalo 10 senátorů pro, 2 proti, hlasování se zdržel 0.
Návrh byl schválen.
b) Disciplinární řád OPF
Bc. Petr – čl. 2 odst. 1 bod a)
– zda omezování není v rozporu s listinou lidských práv a svobod,
Proděkan Mezuláník
– přizpůsobeno formulačně vyšší normě,

Pro schválení disciplinárního řádu OPF za předpokladu, že AS OPF vyjádří souhlas se všemi
navrženými změnami hlasovalo 10 senátorů pro, 2 proti, hlasování se zdržel 0. Návrh byl
schválen.
c) Jednací řád vědecké rady OPF
RNDr. Sedlář – požadavek na úpravu bodu 2 – hlasování vědecké rady – zákon nehovoří o
nutnosti, zvážit vypuštění „více než“.
Pro schválení jednacího řádu vědecké rady OPF za předpokladu, že AS OPF vyjádří souhlas
se všemi navrženými změnami hlasovalo 10 přítomných senátorů, proti 1, zdržel se hlasování
1 senátor. Návrh byl schválen.
4. Různé
4.1 Během nepřítomnosti předsedy AS SU RNDr. Jindřicha Vaňka bude zastupovat
PhDr. Petr Vojtal – místopředseda AS SU.
4.2 Další řádné zasedání AS SU se uskuteční dne 21. září 1999 v Karviné ve 13.00 hod.
4.3 Z důvodu možnosti mimořádného zasedání Akademického senátu během měsíce července
a srpna zanechat kontakty a spojení u paní Štěpanovské.
4.4 Pror. Svoboda za svou vlastní osobu informoval přítomné senátory o personálním složení
kanceláře prorektorů (zahraniční styky) s požadavkem na personální rozšíření tohoto útvaru
při budoucích jednáních o organizačním schématu.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 78. řádného zasedání
1. AS SU bere na vědomí informaci o činností Vzdělávacího centra Slezské univerzity
v Opavě a žádá předložení zprávy o činnosti v říjnu roku 1999 včetně ekonomického
rozboru.
2. AS SU schvaluje pozměňovací návrh Rozpočtu Slezské univerzity v Opavě (bod 3,
odrážka 3) :
- z rozpočtu MÚ bude za poskytované služby převedena zálohově na FPF částka ve výši
1.140 tis. Kč (skutečné náklady budou fakultou vyúčtovány počátkem roku 2000).
Zároveň bude účelově z rozpočtu MÚ vyčleněna částka 2.400 tis. Kč, která může být
dodatečně použita na úhradu poskytovaných služeb FPF pro MÚ, a to za předpokladu,
že dojde k vzájemnému souhlasu předložených kalkulací.
3. AS SU schvaluje Rozpočet Slezské univerzity v Opavě ve smyslu pozměňovacího návrhu.
4. AS SU neschvaluje návrhy vnitřních předpisů OPF:
- Statut OPF
- Organizační řád
- Stipendijní řád
- Jednací řád akademické obce
- Volební řád děkana a způsob podávání návrhu na odvolání děkana
- Jednací řád AS
- Volební řád AS
a vrací je navrhovateli.
5. AS SU schvaluje Studijní a zkušební řád OPF za předpokladu, že AS OPF vyjádří souhlas
se všemi navrženými změnami.
6. AS SU schvaluje Disciplinární řád OPF za předpokladu, že AS OPF vyjádří souhlas se
všemi navrženými změnami.
7. AS SU schvaluje Jednací řád vědecké rady OPF za předpokladu, že AS OPF vyjádří
souhlas se všemi navrženými změnami.

RNDr. Jindřich Vaněk v. r.
předseda
V Opavě 23. 6. 1999

