Zápis Akademického senátu Slezské univerzity
ze 157. zasedání dne 20. 3. 2007

Přítomni:

Janák, Vojtal, Vaněk, Botlík, Franěk, Sedlář, Bednařík, Růžička, Kotala

Omluveni:

Petránek, Vacková, Smysl, Veselý, Kratochvílová, Siostrzonek

Hosté:

Žáček, Kania

Program:
1.

Ekonomické záležitosti

- Rozpis příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2007 a návrh
rozpočtu rektorátu.
2.

Legislativní záležitosti

- Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě
3.

Personální záležitosti
- Doplnění Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě
- Změna ve složení disciplinární komise Slezské univerzity v Opavě

4.

Různé

Předseda RNDr. Vaněk přivítal přítomné senátory a hosty a zahájil 157. zasedání Akademického
senátu Slezské univerzity v Opavě. Seznámil přítomné s programem. Program byl doplněn o další
body: bod 2 Legislativní záležitosti – Vnitřní mzdový předpis, bod 3 Personální záležitosti doplněn o
změnu ve složení disciplinární komise SU.

1. EKONOMICKÉ ZÁLEŽITOSTI

Rozpis příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2007 a návrh
rozpočtu rektorátu
Materiál byl projednán na kolegiu rektora a na zvláštní schůzce vedoucích součástí a tajemníků (bez
připomínek). Výhrada vznesena pouze ze strany MÚ ke vstupním datům pro specifický výzkum. MÚ
s podobou rozpisu souhlasí.
Kvestor: jedná se o první krok před tím, než bude předložen rozpočet SU (dokončen k 30. 3. 2007).
Řídí se pravidly pro rok 2007 schválenými AS SU. Součástí materiálu je rozpis rozpočtu rektorátu –
rozpis nákladů rektorátu na jednotlivé účetní položky a mandatorní výdaje (prostředky vyhrazeny pro

společné aktivity a rezervy). Nevyčerpané prostředky bývají rozpuštěny mezi součásti nebo převedeny
do fondu následujícího roku.

Diskuse:
Sedlář: poukázal na uvedení Prof. Engliše jako Doc. Engliš.
Kvestor: materiál vychází z dat k 30. 9. 2006. Neví, zda v této době byl již Prof. nebo Doc. Záležitost
bude prověřena.
Franěk: navrhuje, aby předpokládané náklady na IS STAG byly rozepsány zvlášť.
Kvestor: IS STAG se platí ročně dle smlouvy. Prověří, zda je opravdu zahrnut v jiné položce. Příště
bude IS STAG uveden samostatně.
Franěk: poukázal na záležitost smlouvy na údržbu aktivních prvků – byly vzneseny připomínky, které
by se měli dořešit v dodatku,bude navýšena částka. Požaduje, aby se na tvorbě smlouvy podílely i
pracovníci IT.
Botlík: předpokládá se, že dojde dodatkem k navýšení ceny. Je možné část prostředků převést na
OPF?
Kvestor: převod není možný, bylo by nutné změnit obsah smlouvy. Vymezené prostředky dostane
firma NETPROSYS.
Botlík: upozorňuje, že smlouva byla podepsána bez konzultací s OPF.
Botlík: vznesl dotaz k položce rezervy v tabulce rozpočtu rektorátu (částka 5,3 mil) – jedná se o
převod z loňského roku?
Kvestor: částečně se jedná o převod z loňského roku. Z nových peněz se jedná asi o 1,8 mil. Jde o plán
bez připočtení mandatorních výdajů.
Botlík: požaduje, aby rozpočet rektorátu byl schvalován po rozpočtech součástí.
Kvestor: je možné vzít rozpočet na vědomí a schválit jej později.
Vaněk: každá součást má své přidělené, stanovené prostředky. Odložení rozpočtu rektorátu nic neřeší.
Rektor: prostředky jsou přerozdělené, schválené. Nechce, aby se zpětně zasahovalo do schváleného
rozpisu.
Janák: když zasáhneme do schválených záležitostí, zasahujeme do kompetencí vedoucích.
Franěk: celkový rozpočet je rozdělen položkově. U CVT je vysoká částka.
Kvestor: u CVT došlo k převodu z roku 2006. U IS STAG máme ještě jiné zdroje financování rozvojový projekt k implementaci.
Růžička: vznesl dotaz k rezervě pro nenadálé náklady.
Kvestor: vysvětluje, že rektor na základě předložených žádostí předkládá ke schválení AS SU dodatky
k rozpisu, které rozepisují tyto prostředky. Může se jednat např. o havárie apod.

Návrh usnesení:
AS SU schvaluje rozpis příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok

2007.
pro:

9

proti:

0

zdržel se:

0

zdržel se:

0

AS SU schvaluje návrh rozpočtu rektorátu pro rok 2007.
pro:

9

proti:

0

2. LEGISLATIVNÍ ZÁLEŽITOSTI

Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě
Mzdový předpis byl schválen AS SU a následně odeslán k registraci MŠMT. Právníci MŠMT text
pozměnili (v čl. 15 vypuštěn odst. 3). Tato je verze akceptovatelná MŠMT. Vnitřní mzdový předpis
bude znovu zaregistrován.

Diskuse:
bez připomínek

Návrh usnesení:
AS SU ruší své usnesení č. 2 ze dne 13. 2. 2007.
pro

9

proti: 0

zdržel se:

0

zdržel se:

0

AS SU schvaluje Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě
pro:

9

proti: 0

3. PERSONÁLNÍ ZÁLEŽITOSTI

Doplnění Vědecké rady SU o další členy
Rektor písemně požádal předsedu AS SU o doplnění VR SU o další členy.
Navržení členové: Priv. Doz. PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D. (interní člen), Prof. Ing. Richard Hindls,
CSc. (externí člen), Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD. (externí člen).
Všichni tři navržení jsou zárukou toho, že VR SU bude mít důstojné zastoupení, zejména v oblasti
ekonomických fakult. Po zvolení bude VR SU odpovídat zákonným požadavkům. Návrh neznamená
definitivní ustanovení VR SU, ještě probíhají jednání zvažovaných členů.
Hlasování o členech bude tajné.

Diskuse:
Botlík: vznesl dotaz k titulu Priv. Doz. PhDr. Ivy Kratochvílové, Ph.D., zda se jedná o veřejně
uznatelný titul.
Rektor: ano, jedná se o německý titul

Návrh na ustanovení volební komise:
Předseda:
Členové:

Sedlář
Růžička
Vojtal

pro: 8
pro: 8
pro: 8

proti: 0
proti: 0
proti: 0

zdržel: se: 1
zdržel: se: 1
zdržel: se: 1

Výsledky hlasování:
Priv. Doz. PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.

pro: 9
pro: 9
pro: 9

proti: 0
proti: 0
proti: 0

zdržel se: 0
zdržel se: 0
zdržel se: 0

Návrh usnesení:
AS SU schvaluje doplnění Vědecké rady SU o další členy.
pro:

9

proti: 0

zdržel se:

0

Změna ve složení disciplinární komise SU
Odvolání člena Doc. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr. z disciplinární komise SU
Návrh rektora na jmenování nového člena Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc. disciplinární
komise SU.
Rektor nemůže vykonávat funkci rektora a být současně členem disciplinární komise.
Diskuse:
Botlík: vznesl dotaz, zda zákon zakazuje, aby rektor byl v disciplinární komisy.
Rektor: v zákoně záležitost není specifikována. Funkci nelze zastávat, jelikož rektor rozhoduje po
rozhodnutí disciplinární komise.

Návrh usnesení:
AS SU schvaluje odvolání člena Doc. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr. z disciplinární komise SU.
pro:

9

proti: 0

zdržel se:

0

AS SU schvaluje návrh rektora na jmenování Prof. RNDr. Jaroslava Ramíka členem disciplinární
komise SU.
pro:

9

proti: 0

zdržel se:

0

4. RŮZNÉ

Příští zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě se uskuteční dne 30. 4. 2007
v Karviné ve 13:00 hod.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
ze 157. zasedání AS SU ze dne 20. 3. 2007

1. AS SU schvaluje rozpis příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok
2007.

2. AS SU schvaluje návrh rozpočtu rektorátu pro rok 2007.

3. AS SU ruší své usnesení č. 2 ze dne 13. 2. 2007.

4. AS SU schvaluje Vnitřní mzdový předpis Slezské univerzity v Opavě
5. AS SU schvaluje volební komisi pro volbu nových členů VR SU ve složení Sedlář,
Růžička, Vojtal
6. AS SU schvaluje za členy VR SU:
- Priv. Doz. PhDr. Iva Kratochvílová, Ph.D
- Prof. Ing. Richard Hindls, CSc.
- Prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD.
7. AS SU schvaluje odvolání člena Doc. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr. z disciplinární komise
SU.

8. AS SU schvaluje návrh rektora na jmenování Prof. RNDr. Jaroslava Ramíka členem
disciplinární komise SU.

V Opavě dne 20. 3. 2007

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

