Zápis z 222. zasedání Akademického senátu Slezské univerzity
konaného dne 22. 1. 2013 v Opavě
Přítomni:

Sedlář, Vojtal, Harasimová, Urbanec, Janiš, Ševčík, Fogltonová, Řihák, Bernatík,
Botlík, Šperka, Siostrzonek, Žáčková, Rojík, Tomiczková, Mužný

Omluveni:

Vaněk, Kolibová, Čermák, Franěk, Fidler

Neomluveni:
Hosté:

Žáček, Kania

PROGRAM:

1.

Legislativní záležitosti
a. Statut Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě

2.

Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity
v Opavě pro rok 2012

3.

Různé

Místopředseda AS SU RNDr. Sedlář přivítal přítomné členy senátu a hosty. Seznámil senátory
s programem jednání. Všichni senátoři s programem souhlasili. Také přivítal novou členku
Akademického senátu Lucii Tomiczkovou z Filozoficko-přírodovědecké fakulty. Prohlásil senát
za usnášeníschopný.
1.Legislativní záležitosti
a. Statut Slezské univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě
Vojtal: Sdělil, že tento materiál byl již jednou senátu předložen, ale nebyl schválen. Na
posledním zasedání AS SU byl stažen z jednání z důvodu úprav. Tento statut je inovován po
všech stránkách např. čl. 4 – vnitřní předpisy fakulty byly součástí příloh, některé články byly
rozšířeny. Drobná korekce byla provedena v organizačním schématu.
Diskuze:
Sedlář: Vznesl dotaz, že není uvedeno, že se zrušuje statut ze dne 20. 6. včetně všech jeho
doplňků.

Vojtal: Upřesnil, že pokud se zrušuje statut ze dne 20. 6., je zrušeno celé jeho znění, včetně
všech doplňků, není nutné konkrétně uvádět.
Vojtal: Upozornil na bod 2 „závěrečná ustanovení“, kde je špatně uvedeno datum schválení
statutu senátem AS FPF – správně má být uvedeno datum 7. 1. 2013. Požádal tímto o schválení
statutu s připomínkou.
Sedlář: Konstatoval, že je nutné dokument opravit, ale přiklání se k přijmutí tohoto předpisu
s připomínkou.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Statut Slezské univerzity v Opavě, Filozofickopřírodovědecké fakulty v Opavě s připomínkou
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

16

0

0

2.Ekonomické záležitosti
a. Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě
pro rok 2012
Rektor: Požádal kvestora o představení materiálu.
Kvestor: Sdělil, že již minule byla avizována příprava dodatku č. 3, jelikož na poslední chvíli
ministerstvo rozepisuje finanční prostředky, které jsme měli řádně přiděleny. A prostředky se
uvolňují postupně. Rovněž informoval o prostředcích ve výši 1.982 tis., což jsou rozepsané
rezervy MŠMT, prostředky které po dohodě s vedoucími součástí převádíme do fondu
provozních prostředků, které jsou využívány pro interní rozvoj, na který se vztahuje směrnice
pana rektora a zde jsou jasná pravidla na co tyto prostředky mohou být vyčleněny. Došlo
k účelovému rozpouštění – účelová stipendia, mobility studentů, Cepus, sociální stipendia.
Došlo k uzavření kapitoly financování investičních záležitostí – dofinancování keramické fasády
v Karviné a dispečink otopných soustav II. etapa. V rámci IGS se vracely finanční prostředky,
které byly vyčleněny jednotlivým součástem díky tomu, že nebyly využity na projekty, na které
byly schváleny. Tyto prostředky se vracejí do kapitoly rozpočtu rektorátu a budou následně
využity ke stejným účelům jako v roce 2012, tedy v rámci IGS. Pak jsou to prostředky
na projekty z evropských fondů. Tento dodatek byl rozeslán všem členům Kolegia rektora, kteří
měli do včerejšího dne případně vznést připomínky. Nikdo žádné připomínky nevznesl.
Diskuze:
Nikdo ze senátorů neměl žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku a dotace
součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2012
Pro:

Proti:

Zdrželi se:

16

0

0

3.Různé
a)
Sedlář: Informoval, že 29. 12. 2012 vypršela lhůta pro opětovné povolání Mgr. Čmiela do AS
SU, proto přestává být náhradníkem. Protože Fakulta veřejných politik nemá dalšího
náhradníka, byla zaslána předsedovi senátu FVP žádost o vypsání doplňujících voleb.
b)
Sedlář: Informoval, že Matematický ústav znovu získal titul fakulta roku 2012/2013. Je možné se
podívat na odkaz www.fakultaroku.cz
c) Bernatík: Informoval, že byl Akademickým senátem OPF zvolen děkanem fakulty Doc. Tuleja,
a to 10 hlasy.
d)
Vojtal: Informoval, že Akademický senát FPF k 10. březnu končí jako celek. 7. 1. byly vyhlášeny
volby a stanovena volební komise.
e)
Kvestor: Informoval bych rád o jedné věci, která už platí o změně v roce 2013, která se týká
výkonu administrativy rektorátu. Zákonem 501/2012 se předepisuje povinnost, aby veškeré
organizace, které jsou napojeny na státní rozpočet měly zřízeny účty u České národní banky,
přes které stát bude jejich činnost financovat. Dosud nám dotace a příspěvky chodily na námi
zřízené účty u KB. Toto je snaha koordinovat státní peníze přes ministerstvo financí. Zatím
využíváme lepšího zúročení. Toto teď bude dělat ČNB a peníze zůstanou státu. Můžeme si
z těchto účtů převést nějaký objem (zatím nevíme kolik) na námi zřízené účty u KB. Minulý týden
proběhla porada k tomuto a objevuje se řada nevyjasněných otázek. Není vyjasněna záležitost
peněz, které získáme na projekty evropského charakteru. Je zde další povinnost poskytnout
ministerstvu financí průběh průtoku těchto peněz na co byly použity. Ministerstvo hovoří o
nárůstu administrativy až o 60%.
Vojtal: Vznesl dotaz, zda nárůst administrativy o 60% znamená také nárůst osob, které tuto
činnost budou vykonávat také o 60%?
Kvestor: Informoval, že není schopen v tuto chvíli říci. Je nutné zjistit, co všechno tato situace
bude obnášet.
Rektor: Informoval, že se nejedná o jedinou změnu, ke které dojde. Současný proces akreditací
a akreditační komise, jejichž členové vykonávají tuto funkci zdarma - jejich práce má být
nahrazena národní agenturou pro akreditace, která toto bude dělat profesionálně a náklady na
tuto činnost se šplhají do výšek sta milionů. V zásadě nejsme ještě plně informování, jak budou
které operace časté.
f)
Sedlář: Vznesl dotaz, zda je znám rozpočet, který škola dostane od ministerstva.
Rektor: Informoval, že máme pouze orientační čísla, ale zatím jsou bez záruky. Budou známa
v průběhu příštího týdne. Nemělo by ale dojít k nějakým radikálním změnám. Objektivně
rozpočet nevypadá nějak katastrofálně oproti vizím, které byly deklarovány. Ale např. pokles
financovaných studentů je do jisté míry kompenzován nárůstem normativů.

Kvestor: Informoval, že všechna data, která jsme obdrželi z MŠMT byla rozeslána na vedoucí
součásti. V návaznosti na zájem členů AS SU budou tato data rozeslána.
g)
Rektor: Informoval, že se stal jedním z adresátů stížnosti osoby, která kandidovala na děkana
OPF. Protest byl podán proti tomu, že byly zveřejněny výsledky voleb včetně počtu hlasů, které
obdrželi nebo neobdrželi jednotliví kandidáti. Za sebe sdělil, že pokud tento postup nebude tímto
zakázán, tak je to přirozeným rizikem každého, kdo se rozhodne kandidovat, že se mu výsledky
voleb nebudou líbit. Pokládá to za věc zcela standardní, že pokud někdo někam kandiduje, tak
se doví, kolik kdo získal hlasů.
Sedlář: Doplnil, že zasedání senátu jsou veřejná.
Bernatík: Poděkoval rektorovi za podporu při řešení této situace. Sdělil, že veřejnost se má
právo dozvědět o výsledcích a povinností komise je zveřejnit výsledky voleb.
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 12. února v 10.00 hodin v Opavě.
Zapsala:
Zuzana Moravcová, 22. 1. 2013
Za správnost: RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z 222. zasedání AS SU konaného dne 22. 1. 2013

1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Statut Slezské univerzity v Opavě,
Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě s připomínkou
2. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Dodatek č. 3 k rozpisu příspěvku
a dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2012

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
místopředseda AS SU

