Zápis z 209. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 15. 11. 2011 v Karviné

Přítomni:

Vaněk, Sedlář, Kolibová, Čermák, Vojtal, Bernatík, Botlík, Harasimová,
Urbanec, Janiš, Zagolová, Řihák, Šperka, Miketová, Fidler, Rojík, Ševčík,
Čmiel, Franěk

Omluveni:

Siostrzonek, Žáčková

Neomluveni:
Žáček, Kania

Hosté:

PROGRAM:
1. Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity na rok 2011
2. Personální záležitosti
a. Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě
3. Legislativní záležitosti
a. Stanovisko předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k návrhu věcného
záměru zákona o vysokých školách
4. Různé

Předseda AS SU přivítal přítomné senátory a hosty.
s programem jednání a prohlásil zasedání za usnášení schopné.

Seznámil přítomné

1. Ekonomické záležitosti
a) Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity na rok 2011

Rektor: Jde o standartní záležitosti, které byly připraveny oddělením pana kvestora. Proto
bych požádal o případné doplnění.
Kvestor: Jedná se o jeden z posledních dodatků. Jedná se zde o účelové záležitosti. Jsou zde
zohledněny záměny investic za neinvestice, dotace z Moravskoslezského kraje apod.
Diskuze:
Urbanec: na str. 7 bod 4.2 - chybné označení odstavců a), b), c).
Botlík: Bylo vše projednáno s vedeními součástí?

Kvestor: Dodatek byl rozeslán na členy Kolegia rektora. Do pátku mohli vznést připomínky
s tím, že bude předmětem jednání Akademického senátu. Bylo bez připomínek
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Dodatek č. 2 k rozpisu příspěvku

a dotace součástem Slezské univerzity na rok 2011

Pro :
18

Proti:
0

Zdrželi se:
0

2. Personální záležitosti
a) Organizační schéma Slezské univerzity v Opavě

Rektor: Organizační schéma respektuje stav, který se postupně vytvořil a je rozdělen do
jednotlivých oddělení, center a také útvarů jednotlivých prorektorů. Jsou zde oddělení
spadající pod kvestora a také pod rektora. Centrum informačních technologií spadá pod
rektora, jelikož pověřuji vždy některého z prorektorů vedením tohoto centra. Dosud je
pověřen vedením CITu pan prorektor Engliš. Upozornil bych na Oddělení interního auditu a
kontroly + PO, BP a krizového řízení. Po kontrole z MŠMT muselo být toto oddělení
posíleno. Bude kladen velký důraz na vnitřní kontrolní systém každé instituce tedy i Slezské
univerzity. Organizační schéma je také doplněno o Akademickou poradnu.
Diskuze:
Botlík: Co se tedy změnilo? Oddělení interního auditu?
Kvestor: Došlo ke změně některých názvů a sloučení některých pracovišť.
Botlík: Součástí statutu je organizační schéma. Dojde ke změně i ve Statutu?
Kvestor: Organizační schéma není součástí Statutu, dáváme ho pouze do výročních zpráv.
Vaněk: Součástí Statutu jsou pouze definice názvů součástí.
Janiš: Univerzitní knihovna Slezské univerzity – nemělo by být Univerzitní knihovna Slezské
univerzity v Opavě?
Čmiel: Doporučuji změnit pořadí Vědecké a Správní rady, aby bylo respektováno jejich
pořadí dané zákonem.
Rektor: U těchto tří orgánů (Akademický senát, Vědecká rada a Správní rada) neexistuje
žádná hierarchie, jelikož toto vyplývá ze zákona a navzájem tyto grémia nejsou sobě
podřízeny. Přehození je samozřejmě možné.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje Organizační schéma Slezské univerzity
v Opavě

Pro :
18

Proti:
0

Zdrželi se:
0

3. Legislativní záležitosti
a) Stanovisko předsednictva Studentské komory Rady vysokých škol k návrhu
věcného záměru zákona o vysokých školách

Vaněk: Tento materiál byl zařazen na návrh Ing. Rojíka, požádal bych ho tedy o představení
materiálu.
Rojík: Akademické senáty byly požádány předsedou SK RVŠ o vyjádření podpory stanovisku
RVŠ k Věcnému záměru Zákona o VŠ. Toto stanovisko už bylo projednáno v Akademickém
senátu FPF i FVP a SK AS OPF a všude bylo jednomyslně podpořeno. Proto myslím, že je
vhodné, aby se se k tomuto stanovisku vyjádřil i Akademický senát SU. Stanovisko se vedle
postojů SK RVŠ k návrhu zákona jako celku, týká také dvou důležitých věcí, které jsou
zásadní pro studenty, a to školného a zastoupení studujících v akademických senátech.
Diskuze:
Fidler: Protože se v této době jedná o dalších okolnostech, které se tohoto věcného záměru
budou týkat a budou probíhat i další jednání, potřebujeme ve SK RVŠ podporu k těmto
jednáním.
Rektor: K problematice záruky minimálního zastoupení v senátu – nejsem si jistý a měl jsem
pocit, že ve věcném záměru, který byl zveřejněn na stránkách MŠMT bylo uvedeno
minimálně třetina studujících zastoupených v senátu.
Vaněk: V prezentaci, kterou jsem shlédl, bylo uvedeno jedna třetina.
Fidler: Neustále dochází ke změnám. Definitivní verze zatím stále není.
Vojtal: Pro upřesnění bych doplnil, že Akademický senát FPF se tímto materiálem zabýval a
vyjádřil mu podporu, ne souhlas.
Vaněk: Akademický senát nemůže přijímat usnesení k usnesení jiného orgánu.
Sedlář: Hovořilo se zde o tom, že se počet studentů mění. Zajímá mne, kolik by studenti
považovali za odpovídající.

Rojík: O tom nerozhodujeme ani my, ani Studentská komora RVŠ a myslím, že to není to
nejdůležitější. Podporu tohoto stanoviska beru jako obecnou podporu názoru SK RVŠ na
nový zákon, ne jako lobbing za konkrétní čísla studentských zástupců v akademických
senátech
Fidler: Byli bychom rádi, kdyby byla ponechána škole pravomoc toto nějak ovlivnit.

Čmiel: Z textu věcného záměru je jasné, že studentské komory ať už v senátech nebo RVŠ
jsou v defenzívě a musí své postavení hájit. Přiklonil bych se ke stanovisku Univerzity
Karlovy, že je třeba zachovat studentům kvalifikovanou blokační menšinu.
Rektor: Na OPF např. dochází momentálně k situaci, že není zájem kandidovat do
Akademického senátu. Počet kandidátů je menší, než je počet potřebný do Akademického
senátu zvolit.
Sedlář: Nechci nějak zpochybňovat tento materiál. Zajímal by mne názor našich studentů na
jejich zastoupení v senátu.
Čmiel: Nediskutovali jsme se toto jako studentská komora. Můj osobní názor je dvě pětiny.
Rojík: Můj osobní názor je, že současný poměr je vyhovující.
Janiš: Shodnu se se studenty v zastoupení v akademických senátech, ale mají nějaké
upřesňující informace k materiálu? Jak se například studenti podílejí na zajišťování kvality a
řízení vysokých škol nebo jak by se chtěli podílet?
Fidler: Jde opravdu spíše o to, aby byl zachován vliv studentů na chod akademické obce.
Botlík: Já bych ten materiál chápal jako podporu studentů, aby vedli další jednání jakési
podoby zákona o vysokých školách, a my bychom měli schválit, aby mohli vyjednávat
o podobě tohoto zákona.
Řihák: Jde o to, aby univerzitní senát zaujal nějaké stanovisko. Jde o postoj univerzity k tomu,
co se děje na druhé straně republiky. Je potřeba se i zpětně podívat na to, co je aktuálně
projednáváno.
Rektor: Můj osobní názor je, že si studentská komora zaslouží podporu, protože je třeba
podpořit jakýkoli zájem. Dovedl bych si představit i jiné formulace, které by se tam mohly
objevit. Někdy je to zaměřeno příliš do oblasti studentské komory, ale myslím si, že by bylo
užitečné, kdyby k podpoře došlo.
Předseda AS ukončil diskusi.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity projednal „Stanovisko předsednictva Studentské
komory Rady vysokých škol k návrhu věcného záměru zákona o vysokých školách“ a
vyslovuje mu svou podporu.
Pro :
18

Proti:
0

Zdrželi se:
0

5. Různé

a) Podkladový materiál pro představení fakult a Matematického ústavu
Sedlář: Materiál jsem doplnil jsem na vaše žádosti o způsob využití evropských fondů ke
zkvalitnění výuky a omezení úspěšnosti studia a také o kolonku studenti se speciálními

potřebami, počet oborů, které mohou studovat a počet studentů se speciálními potřebami pro
rok 2012.
Rektor: Upozornil bych, že tohle půjde těžko specifikovat, protože ty specifické potřeby se
mohou hodně lišit.
Kolibová: Nešlo mi ani tak o čísla, ale o to, aby student, který se bude informovat, dostal
jasnou odpověď.
Sedlář: Je nutné to s děkany projednat, aby měli možnost se zasedání zúčastnit. Budeme Vás
informovat o termínech.
b)
Čmiel: Po přihlášení na intranet jsem zjistil, že nemám dostatečná práva, abych mohl
prohlížet tam umístěné materiály jako např. zápisy z AS SU. Ověřil jsem si, že stejný problém
mají i jiní studenti. Prosím o prověření, zda nedošlo k nějaké chybě při zavádění nového
webu.
c)
Harasimová: Mohla by být dokončena myšlenka o kandidování studentů do senátů.
Vaněk: Byly vyhlášeny volby do AS OPF a došlo k situaci, že návrhy kandidátů nepokryjí ani
místa v senátu, která jsou požadována. Nevím, jak se rozhodla volební komise.
Harasimová: Je možná nutné zdůraznit důležitost a nutnost. Vlastně chtějí navyšovat počet a
realita je úplně jiná.
Rojík: Probíhají periody zájmu, jak mezi pedagogy, tak studenty. Myslím, že není třeba
vynášet soudy podle jedněch voleb. Před čtyřmi lety bylo například na OPF 15 studentských
kandidátů, a to dokonce do doplňkových voleb do malého senátu.
Rektor: Chtěl bych konstatovat, že vidím větší problém než nadbytek nebo nedostatek
kandidátů v tom, že je velmi malý zájem studentů účastnit se voleb. Velmi často se musí
volby opakovat. A tady by se měli studenti starat, jak pracovat mezi studenty, aby zájem byl
větší. Taková situace je na všech školách nejen u nás. Nechápu důvod, ale taková je realita.
Studentská komora by se měla snažit přesvědčit své kolegy.
Čmiel: Zákon by mohl řešit jednu věc, že za posledních 20 let velmi narostl počet studentů
v kombinovaném studiu. Oni do školy přijdou jen jeden den v týdnu a necítí sounáležitost se
školou a studenty a přitom jsou mezi ně počítáni. Nemají čas ani nutnost k volbám chodit.
Druhá věc je podpořit aktivní volební kampaň kandidátů a ne jim ještě kampaně, které mají
studenty aktivizovat, zbytečně ztěžovat a snažit se je omezovat. Takový návrh je nyní bohužel
na FVP.
Janiš: Volební účast se dá řešit i jinak např. spojením. Studenti můžou hlasovat pro učitelskou
komoru a učitelé pro studenty. Jsou školy, které to takto upraveno mají.
Vaněk: Je nutné domyslet také souvislosti.

Sedlář: Přijdou tam ti, kterým nevyhovuje ten kantor, který kandiduje. Těm, kterým vyhovuje,
tam nepřijdou.
d)
Rektor: 6. 12. se chystá společné zasedání vědeckých rad a akademických senátů, jejímž
účelem je, abychom si připomněli, že má škola 20. výročí vzniku. Nebudeme zvát již externí
zástupce jiných VŠ. Také bychom chtěli předat některá ocenění pracovníkům, kteří zde
působí již dlouhou dobu. Požádal jsem také vedoucí součástí, aby vystoupili se svým názorem
a představami na roky příští. Byl bych rád, kdyby se všichni senátoři zúčastnili. Budu rád,
když se zúčastní i ostatní pracovníci i studenti. Proběhne to zde v Karviné. Jsou zváni i
členové správní rady, vědeckých rad, poslanci, senátoři a zástupci měst a obcí, kde univerzita
působí. Rektorské volno bude vyhlášeno na Matematickém ústavu. Na součástech o tom bude
rozhodovat děkan příslušné fakulty.
Následující den 7. 12. jsem byl informován kanceláří prezidenta republiky, že nelze vyloučit,
že by pan prezident navštívil Slezskou univerzitu a Opavu, a představil by zde svou knihu.
Chtěl by také navštívit v tento den ještě Vysokou školu báňskou. Během tohoto týdne by měla
kancelář prezidenta sdělit definitivní stanovisko. Pokud se návštěva uskuteční, bude v Opavě
v dopoledních hodinách a bude se konat v aule. Bude umožněna účast studentům i
zaměstnancům. A uvítal bych členy Politologického fóra.
e)
Rojík: Ve čtvrtek jsem se účastnil dalšího jednání Akademického fóra, kde mj. vystoupil
zástupce školských odborů se sdělením, že podpořili návrh školného ve formě absolventské
daně. Absolventská daň je návrh daně, kterou by student nebo absolvent platil po skončení
studia a po dosažení průměrné mzdy, například po dobu 10 let ve výši 5%.
f)
Vojtal: Za komorní pěvecký sbor bych chtěl jen připomenout, že premiéra koncertu již
proběhla. Reprízujeme v Bruntále 7.12. a 9. 12.. Nejedná se o hudbu jen vokální, ale také
instrumentální.
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 13. prosince v Opavě v 11.00 hodin.

Zapsala: Zuzana Moravcová

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 209. zasedání AS SU konaného dne 15. 11. 2011 v Karviné

a. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje „Dodatek č. 2 rozpisu
příspěvku a dotace součástem na rok 2012“.

b. Akademický senát Slezské univerzity v Opavě schvaluje „Organizační schéma
Slezské univerzity v Opavě“.

c. Akademický senát Slezské univerzity projednal „Stanovisko předsednictva
Studentské komory Rady vysokých škol k návrhu věcného záměru zákona
o vysokých školách“ a vyslovuje mu svou podporu.

RNDr. Jindřich Vaněk, CSc.
předseda AS SU

