ZÁPIS AKADEMICKÉHO SENÁTU SLEZSKÉ UNIVERZITY
z 123. řádného zasedání – 23. 3. 2004
Přítomni: Vaněk, Sedlář, Kolář, Křivá, Franěk, Botlík, Mrověcová, Horák, Vojtal, Chvátal,
Jahodová, Hopp, Janák, Berger
Hosté: Jirásek, Kania
Program:
1.
2.
3.
4.

Ekonomické záležitosti
Legislativní záležitosti
Personální záležitosti
Různé

Předseda přivítal přítomné senátory a hosty na zasedání AS SU v Opavě, a seznámil je
s programem a zahájil jednání.
Předseda informoval senátory, že Bc. Veronika Dudková e-mailem ze dne 17. 3. 2004
odstoupila z funkce senátora AS SU a zároveň z funkce náhradníka delegáta do Rady VŠ.
Senát vzal toto na vědomí a senátor Vojtal projedná zabezpečení doplňujících voleb
s předsedou AS FPF.
Ad1
Rektor předložil návrh „Rozpisu dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004“
Připomínky senátorů:
- Kolář: bod 2.2 – propojení 450 tis. opraveno z 905 tis.
- Franěk: jaká je perspektiva odpisů na příští 3 roky (kvestor: vzhledem ke změně předpisů
by měly klesnout, zároveň informoval o požadavku na „odbarvení“ peněz)
- Botlík: roste podíl mezi neziskovou částí rozpočtu a zdroji, např. odpisy sice přecházejí do
FRIM, ale negativně ovlivňují provozní náklady
- Botlík: vysoké částky – 2,8 mil. (server, bezpečnost sítě), provoz Magion
- Botlík: skladba prostředků na VV (kvestor: interní grantový systém 1,2 mil., zbytek
prostředky na kvalifikační růst, cena rektora, odměny školitelům, 330 tis. podpora vědy a
výzkumu
- Chvátal: IS Student (rektor: byl z letošního rozpočtu vyřazen na základě požadavků
děkanů)
- Franěk: studijní IS by se měl vrátit do rozpočtu
- Botlík: způsob práce s dotací na studenty VOŠ, částka se započítává do propočtů částky
na rektorát (kvestor: při jiném propočtu by bylo nutné uvažovat jak příjmovou tak
výdajovou část, množství odváděných financí na VOŠ je také otázkou smlouvy OPF
s VOŠ)
- Sedlář: složitější dotazy je nutné podávat písemně a předem.
Návrh usnesení:
AS SU
a) schvaluje „Rozpis dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004“,
b) doporučuje vedení univerzity, aby se zabývalo řešením studijního IS již v roce 2004.
Schváleno.
Rektor předložil „Tvorbu a čerpání FRIM pro rok 2004“
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje „Tvorbu a čerpání FRIM pro rok 2004 – výhled v tis. Kč“.
Schváleno

Ad2)
Rektor předložil „VIII. Změny Vnitřního mzdového předpisu Slezské univerzity v Opavě“,
tento materiál byl projednáván na minulém zasedání. Rektor se rozhodl jej předložit
v nezměněné podobě. Odbory vyjádřily souhlas.
Připomínky senátorů:
- Franěk: 5 % nárůstu neučitelským profesím je neadekvátní
- Janák: AS SU nesupluje odborovou organizaci
- rektor: tarifní třídy tajemníků zvýšeny na žádost děkanů
Návrh usnesení:
AS SU schvaluje „VIII. Změny Vnitřního mzdového předpisu Slezské univerzity v Opavě“.
Schváleno (1 se zdržel)
Ad3)
Rektor předložil návrh na jmenování prorektorů. Od 1. 3. 2004 jsou pověřeni výkonem
funkce:
Horák: jaké byly možnosti?
Rektor: jednal s doc. Wagnerovou, prof. Poloučkem a prof. Němcem
Návrh usnesení:
AS SU vyjadřuje souhlas se jmenováním prorektorů:
a) Doc. RNDr. František Koliba, CSc. – prorektor pro vědu a výzkum, statutární zástupce
rektora
b) Prof. Ing. František Němec, CSc. – prorektor pro rozvoj (2 se zdrželi)
c) Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. – prorektor pro studijní záležitosti.
Hlasovalo se jednotlivě. Schváleno jednomyslně.
Rektor předložil návrh na složení vědecké rady, jmenovitý seznam viz usnesení.
Předseda nechal hlasovat o jednotlivých navržených, všichni byli schváleni.
Ad4)
a) Předseda informoval AS SU o akcích, které jsou na VŠ organizovány v rámci „Týdne
neklidu“. Pracovní skupina z členů AS vypracovala návrh usnesení.
AS SU:
a) Podporuje výzvu Rady vysokých škol k akademickým obcím vysokých škol k využití
všech možností k informování poslanců, médií i veřejnosti o problematice VŠ a jejich
financování, a to především v širším kontextu významu vzdělávání pro pozitivní vývoj
společnosti.
b) Považuje materiál „Proměny vysokého školství v ČR a obsah reformy jeho financování“ za
vhodný podklad pro diskusi a jeho text vyvěsí ad informandum členům akademické obce.
c) Doporučuje AS fakult, Nadaci student a ASPSU, aby iniciovaly akce v rámci celostátního
„Týdne neklidu“.
d) Studentská komora AS SU zajistí podpisovou akci pro „PETICI“ určenou vládě.
Senátoři návrh schválili.
b) Rektor informoval senátory o záležitostech, týkajících se diskusí okolo doc. Pavery, Prof.
Smítala a doc. Fukaly. Rektor je kontaktován různými lidmi. Rektor není oprávněn zasahovat
do pracovně právních vztahů, bude postupovat podle právních norem.
c) Dotaz na studentský klub v Opavě. Jsou 3 zájemci o využití, rektor požádal o vyslání
jednoho až dvou senátorů do výběrové komise. Účast v komisi přijali senátoři Hopp a Berger.
d) Příští zasedání se bude konat 20. 4. 2004 v Opavě ve 13.00 hodin.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z řádného zasedání dne 23. 3. 2004

1. AS SU bere na vědomí ukončení členství Bc. Veroniky Dudkové v AS SU a žádá AS FPF
o zabezpečení doplňujících voleb.
2. AS SU
a) schvaluje „Rozpis dotace součástem Slezské univerzity v Opavě pro rok 2004“,
b) doporučuje vedení univerzity, aby se zabývalo řešením studijního IS již v roce 2004.
3. AS SU schvaluje „Tvorbu a čerpání FRIM pro rok 2004 – výhled v tis. Kč“.
4. AS SU schvaluje „VIII. Změny Vnitřního mzdového předpisu Slezské univerzity v
Opavě“.
5. AS SU vyjadřuje souhlas se jmenováním prorektorů:
a) Doc. RNDr. František Koliba, CSc. – prorektor pro vědu a výzkum, statutární
zástupce rektora
b) Prof. Ing. František Němec, CSc. – prorektor pro rozvoj
c) Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr. – prorektor pro studijní záležitosti.
6. AS SU schvaluje za členy Vědecké rady SU:
Doc. PhDr. Dan Gawrecki, CSc.
Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.
Prof. RNDr. Jozef Kelemen, DrSc.
Doc. RNDr. František Koliba, CSc.
Doc. PhDr. Pavel Kolář, CSc.
Doc. RSDr. Vojtěch Malátek, CSc.
Prof. Ing. František Němec, PhD.
Doc. Ing. Pavel Nezval, Ph.D.
Prof. Ing. Jaromír Pištora, CSc.
Prof. RNDr. PhDr. Stanislav Palouček, CSc.
Prof. RNDr. Jaroslav Ramík, CSc.
Prof. RNDr. Jaroslav Smítal, DrSc.
Prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc.
Doc. PhDr. Jiří Urbanec, CSc.
Doc. Ing. Eva Wagnerová, CSc.
Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.

Externí členové:
Prof. RNDr. Martin Černohorský, CSc., emeritní rektor SU v Opavě a emeritní profesor PřF
MU Brno
Prof. RNDr. Jana Jurečková, DrSc., MFF UK Praha, členka Učené společnosti ČR
Prof. Ing. Jiří Kern, CSc., děkan EF VŠB-TU Ostrava
Doc. PhDr. Pavel Kouřil, CSc., ředitel AÚ AV ČR Brno
Prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc., FÚ AV ČR Praha
Prof. PhDr. Jaroslav Pánek, DrSc., dr. h. c., ředitel HÚ AV ČR Praha
Ing. Ilja Skaunic, MBA, ředitel pobočky ČNB Ostrava
Prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc., FF UK Praha
Prof. RNDr. Štefan Schwabik, DrSc., MÚ AV ČR Praha
Prof. Ing. Milota Vetráková, PhD., děkanka EF UMB Banská Bystrica
Prof. PhDr. Vladimír Wolf, děkan PedF UHK Hradec Králové
7. AS SU:
a) Podporuje výzvu Rady vysokých škol k akademickým obcím vysokých škol k využití
všech možností k informování poslanců, médií i veřejnosti o problematice VŠ a jejich
financování, a to především v širším kontextu významu vzdělávání pro pozitivní vývoj
společnosti.
b) Považuje materiál „Proměny vysokého školství v ČR a obsah reformy jeho
financování“ za vhodný podklad pro diskusi a jeho text vyvěsí ad informandum
členům akademické obce.
c) Doporučuje AS fakult, Nadaci student a ASPSU, aby iniciovaly akce v rámci
celostátního „Týdne neklidu“.
d) Studentská komora AS SU zajistí podpisovou akci pro „PETICI“ určenou vládě.

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

V Karviné dne 23. 3. 2004

