Zápis akademického senátu Slezské univerzity
ze 132. řádného zasedání dne 15. 2. 2005
Přítomni: Vaněk, Sedlář, Janák, Botlík, Mrověcová, Chvátal, Bednařík, Vacková, Kolář,
Křivá
Omluveni: Horák, Vojtal, Hlavačková
Hosté: Kania, Jirásek, Žáček

Program:
1. Legislativní záležitosti
a) XIII. Změny statutu Slezské univerzity v Opavě
b) IX. Změny vnitřního mzdového předpisu Slezské univerzity v Opavě
c) Pravidla hospodaření Slezské univerzity v Opavě
2. Ekonomické záležitosti
a) Kalkulace standardu univerzity
b) Návrh rozhodnutí rektora č…../2005 k zúčtování výsledků hospodaření Slezské
univerzity v Opavě pro rok 2004
c) Tvorba FRIMu pro rok 2005 – výhled
d) Tvorba a čerpání FRIMu za rok 2004
3. Internetový portál AS SU
4. Různé
ad 1
ad 1a)
Rektor předložil návrh „XIII. Změny statutu Slezské univerzity v Opavě“. Změny vyplývají
z akreditací.
Schváleno všemi hlasy
ad 1b)
Rektor předložil návrh „IX. Změny vnitřního mzdového předpisu Slezské univerzity
v Opavě“. Jde o reakci na změny v oblasti minimální mzdy a v zápočtových možnostech.
Došlo k přepracování tabulek, u ped. pracovníků navýšení o 8%, u neped. pracovníků
navýšení o 10%.

Diskuse:
Kolář: Ocenění, že vedení přistoupilo k navýšení tarifů a umožnění příspěvku na penzijní
připojištění.
Botlík: Dotaz, zda se navýšení týká minima i maxima, dle jeho názoru by bylo přirozenější
navýšení tarifů než zvýšení limitů pro osobní ohodnocení. Kolik lidí na univerzitě bere
maximální osobní ohodnocení? Jde to zjistit?
Kvestor: Pro motivaci je lepší využívání nenárokových složek mzdy, lépe lze rovněž
regulovat čerpání mzdových prostředků. O informaci o čerpání procenta osobního ohodnocení
požádá fakulty.
Rektor: Navýšení tarifů pro organizaci tu nevýhodu, že plat. výměr nelze změnit.
Schváleno všemi hlasy
ad 1c)
Rektor předložil návrh: „Pravidla hospodaření Slezské univerzity v Opavě“. Během historie
došlo k celé řadě změn a rovněž při registraci mělo MŠMT požadavky na formulační změny.
Proto je předpis předkládán v kompletním znění ke schválení.
Schváleno všemi hlasy
ad 2
ad 2a)
Rektor předložil návrh „Kalkulace standardu univerzity“. Vyplývá to z legislativy pro
stanovení dalších poplatků. Kalkulace je na 44523,- Kč.
Schváleno všemi hlasy
ad 2b)
Rektor předložil návrh k zúčtování výsledků hospodaření Slezské univerzity v Opavě pro rok
2004. Jsou v něm zohledněny požadavky jednotlivých složek SU. Jde o návrh pro MŠMT pro
roční závěrku.
Schváleno všemi hlasy
ad 2c a 2d)
Rektor předložil návrh „Tvorba FRIMu pro rok 2005 – výhled“ a „Tvorba a čerpání FRIMu
za rok 2004“. Nová vyhláška umožňuje snížit tvorbu fondu cca o 15%, což umožní posílit
rozpočet v provozních prostředcích.
Diskuse:
Franěk: Je dobře, že se splnily předpoklady ohledně tvorby FRIMu.
Sedlář: upozornil na formální nedostatky tabulek.
„Tvorba a čerpání FRIMu za rok 2004“ schváleno všemi hlasy
„Tvorba FRIMu pro rok 2005 – výhled“ vzato na vědomí všemi hlasy
ad 3

Zařazeno do jednání na základě žádosti senátora Sedláře.
Kvalita prezentací SU není dobrá. Jako jediná škola nemá elektronickou přihlášku.
Rektor: Pracem na novém portálu je věnovaná pozornost. Není spokojen s rychlostí postupu
prací. Na posledním kolegiu rektora byla podána informace. Nové řešení navazuje na IS a
předpokládá nový design, grafický návrh vytvoří studentka ústavu tvůrčí fotografie.
Elektronická přihláška je potřebná, studenti středních škol o ni mají zájem.
Prorektor Žáček: Doslo k časovému propadu. Elektronická přihláška musí navazovat na
studijní IS. Původní přihláška byla spuštěna, bylo však mnoho připomínek, proto byla
stažena. Ponechána byla na OPF, vzhledem k tomu, že bylo již zaregistrováno několik
studentů.
Po poslední poradě byly požadavky ujasněny. Po zapracování změn bude přihláška co
nejdříve znovu zveřejněna s upozorněním, že se jedná o ověřovací provoz.
Sedlář: Dnes v 9:00 hod. na webu nebyla.
Franěk: Přihláška je schopna spuštění.
Žáček: V současné době není elektronická přihláška pro uchazeče výhodou. Zatím ji lze
zvýhodnit pouze cenou, ale to bude možné až v dalším přijímacím řízení.
Bednařík: Bude přihláška v plném provozu pro přijímací řízení pro akademický rok 2006/07?
(odpověď ano)
Franěk: Na poradě byla ujasněna celá řada věcí.
Žáček: Na www je uvedeno, že přihláška je platná, musí se však vytisknout, podepsat a zaslat
na fakultu.
Křivá: Elektronická přihláška má výhodu pro zájemce o distanční studium.
ad 4
Je nutné zaslat dotazník člena Rady VŠ za studenty, senátor Bednařík zprostředkuje kontakt.
Předsedkyně volební komise podala informaci o volbách do AS SU. 18. 1. 2005 se uskuteční
schůzka volební komise, rektora a právníka, aby byly ujasněny všechny problémy.
Příští zasedání AS SU se uskuteční 22. 3. 2005 ve 13:00 v Karviné.

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda

V Karviné dne 15. února 2005

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z řádného zasedání dne 15. 2. 2005

1. Akademický senát schvaluje: „XIII. Změny statutu Slezské univerzity v Opavě“
2. Akademický senát schvaluje: „IX. Změny vnitřního mzdového předpisu Slezské
univerzity v Opavě“
3. Akademický senát schvaluje: „Pravidla hospodaření Slezské univerzity v Opavě“
4. Akademický senát schvaluje: „Kalkulaci standardu univerzity“ ve výši 44523,- Kč.
5. Akademický senát schvaluje: „Návrh zúčtování výsledků hospodaření Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2004“
6. Akademický senát schvaluje: „Tvorbu a čerpání FRIMu za rok 2004“
7. Akademický senát bere na vědomí: „Tvorbu FRIMu pro rok 2005 – výhled“

V Opavě 15. 2. 2005
RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

