Zápis akademického senátu Slezské univerzity
ze 134. řádného zasedání dne 19. 4. 2005
Přítomni: Janák, Vojtal, Siostrzonek, Vaněk, Botlík, Franěk, Veselý, Sedlář, Berger,
Vacková, Petránek, Růžička
Omluveni: Bednařík, Kratochvílová, Smysl
Hosté: Kania, Němec, Fiala

Program:
1. Zahájení
2. Legislativní záležitosti
-

Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech Slezské
univerzity v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné

3. Majetkoprávní záležitosti
-

Zřízení věcných břemen – projednané Správní radou dne 4. 4. 2005

4. Výroční zprávy
-

Výroční zpráva o hospodaření za rok 2004
Výroční zpráva o činnosti za rok 2004
Hodnocení činnosti za rok 2004

5. Různé
-

Návrh rektora na jmenování členů disciplinární komise na Slezské univerzitě v Opavě

ad 1
Předseda Vaněk přivítal přítomné senátory a senátorky na 134. řádném zasedání
Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě, seznámil přítomné s programem a zahájil
jednání.
ad 2
- proděkan Fiala jako zástupce předložil materiál k jednání a podal informace o studijním
programu a obsažených oborech,
- diskuse – Sedlář – odvolává se na Studijní a zkušební řád VŠE Praha – je dle jeho názoru
jednodušší, vznesl dotaz na možnost studia v jiném cizím jazyce než v angličtině (např.
němčina) – vysvětlení podal proděkan Fiala – není možné, aby studium probíhalo v jiném
cizím jazyce (angličtina je prioritní), Botlík – podal vysvětlení k prioritě angličtiny při dokt.
studiu a proděkan Fiala podal informaci o situaci v současné době – v budoucnu je možnost
přistoupit i ke studiu v jiném cizím jazyce, nicméně prozatím studium dále potrvá kromě
češtiny také v angličtině jako vědeckém jazyce ekonomie.
- dotaz čl. 6 odst. 6 – o ukončení studia – odstavec d) - rozhodnutí děkana o ukončení studia –
návrh na vypuštění z řádu;

- dotaz na čl. 9 odst. 4 – počet stran v tezích (min. 20 stran) – proděkan Fiala podal vysvětlení
– teze - zhuštěná podstata dokt. práce – dokreslující, pro větší přehlednost, vedena diskuse –
byly vzneseny připomínky k počtu stran v tezích,
- dotaz - Janák – co má být obsahem,
- návrh předsedy Vaňka na řešení – upřesnit obsah i počet stran rozhodnutím děkana;
prorektor Němec vyslovil svůj názor k tezím – teze bere jako podklad, který stručně uvádí
téma budoucí disertační práce, souhrn, co má student za cíl,
- dotaz na přerušení studia – čl. 8 bod 2 – citace Dr. Sedláře - domnívá se, že dochází ve větě
k rozporu a navrhuje vyškrtnutí poslední věty, proděkan Fiala podal vysvětlení. K problému
byla vedena diskuse, kdy proděkan Fiala navrhuje akceptovat návrh Dr. Sedláře;
- připomínka předsedy Vaňka – preambule – úprava předpisu, doplnění záhlaví, stud. řád
začíná až úvodním ustanovením; chybí dodatek statutu fakulty, kde je tento materiál zařazen
mezi předpisy – žádost předsedy Vaňka o předložení na příštím zasedání
1. Návrh usnesení – AS SU schvaluje Studijní a zkušební řád s těmito připomínkami – čl 9
odst. 4 vypustí se omezení (20 stran), upřesnění se nechá na směrnici děkana; čl 8 bod 2 –
doba přerušení studia – vyškrtnutí poslední věty, čl 6, odst 6, bod d – škrtnout ukončení dle
rozhodnutí děkana, změna preambule
Pro

15

proti

0

zdržel se

0

2.Návrh usnesení - AS SU žádá o předložení statutu OPF
Pro
15
proti
0
zdržel se

0

ad 3
prorektor Němec: podal informace o předložených materiálech a požádal kvestora o upřesnění
kvestor – podal vysvětlení a informace o vzniku věcných břemen, stručný popis uvedených
břemen, o břemenech, která jsou zpoplatněna na základě znaleckého posudku, probíhají
jednání, AS SU bude informován na dalších zasedáních
- vedena diskuse – vyjádření AS SU – bude předloženo na dalším zasedání Správní rady (září
2005) – jedná se o bod 1 a 2, do září má být připravena zpráva pro SR – do té doby by měla
dokončena jednání o zpoplatněných věcných břemenech, AS SU se může vyjádřit ke
zpoplatnění, toto vyjádření bude předloženo Správní radě
AS SU doporučuje Správní radě revokovat usnesení v bodech 1,2, doporučuje vedení řešit
otázku zpoplatnění břemen jiným vhodným způsobem. Na příštím jednání budou podány
informace.
Návrh usnesení – AS SU souhlasí se zřízením věcných břemen – seznam bude doplněn
(všechna břemena)
Pro

12

proti

1

zdržel se

2

AS SU doporučuje vedení vést další jednání o zřízení bezúplatných břemen v bodech 1 a 2 ,
případně hledat jiné vhodné řešení.
Pro

15

proti

0

zdržel se

0

ad 4
prorektor Němec: předložil VZ o činnosti a podal informace – VZ o činnosti byla schválena
Správní radou a Vědeckou radou s připomínkami, o kterých rovněž informoval. Tyto
připomínky byly projednány na poradě vedení - VZ o činnosti bude doplněna
Diskuse – Vacková – dotaz na univerzitu Irsko – je v rámci Sokrata – není smlouva o
spolupráci, prorektor Němec prověří
Návrh usnesení – AS SU schvaluje VZ o činnosti z rok 2004
Pro

15

proti

0

zdržel se

0

Předseda Vaněk požádal o předložení VR o hospodaření – kvestor podal informace o hosp.
výsledku, vysvětlil procento podílu součástí, vysvětlil rozdělení prostředků do fondů,
upozornil na závěry a splnění opatření, žádá senát o doplnění návrhu na opatření pro rok 2005
– byly zavedeny nové body (informoval)
Předsedy Vaněk požádal o pravidelné předkládání tabulek o čerpání rozpočtu na jednání AS
SU
Diskuse – Veselý – dotaz na motivační faktory – kvestor podal vysvětlení a informace z
kolegia rektora; Janák – motivace mají rozvojový charakter,
Vedena diskuse o kladném hosp. výsledku.
Návrh usnesení – AS schvaluje Výroční zprávu o hospodaření za rok 2005
Pro
15
proti
0
zdržel se

0

Rektor: dostavil se během jednání k předložení Hodnocení činnosti za rok 2004 a seznámil
senátory s materiálem. Informoval přítomné senátory o projednání a schválení Hodnocení
činnosti za rok 2004 Správní radou a Vědeckou radou. Schváleno bez připomínek. Správní
rada pouze navrhuje, aby se rozšířila verbální složka.
Návrh usnesení – AS SU schvaluje Hodnocení činnosti za rok 2004
Pro

15

proti

0

zdržel se

0

ad 5
Rektor: předložil ke schválení návrh na složení disc. komise a vysvětlil vznik tohoto návrhu a
složení komise.
Janák: dotaz na sudý počet členů, činnost studentů – vedena diskuse
Návrh usnesení – AS SU schvaluje dle předloženého návrhu tyto členy disciplinární komise:
•
Pro
•
Pro

Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr.
15

proti

0

zdržel se

0

RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
15

proti

0

zdržel se

0

•
Pro
•
Pro

Ing. Jan Melecký
15

proti

0

zdržel se

0

zdržel se

0

RNDr. Alžběta Haková
15

proti

0

Studentská komora AS SU – předkládá návrh na náhradníka studentské komory RVŠ –
delegují Libora Růžičku
Návrh usnesení: AS SU schvaluje jako náhradníka ve studentské komoře RVŠ pana Libora
Růžičku
Pro

15

proti

0

zdržel se

0

- připomínka k zasílání materiálu pro jednání AS SU studentům – bylo navrženo, aby senát
požádal vedoucí ústavů zařízení zpřístupnění tisku zdarma – návrh - bude projednáno na KR,
nebo studentům bude materiál zasílán písemně
- připomínka k aktualizaci webovských stránek Senátu
- dotaz na objekt Bezručovo nám. 14 – zodpovězen rektorem – zatím není převedeno
v katastru nemovitostí
- Franěk – dotaz na směrnici rektora o dodržování autorských práv – tato směrnice není na síti
– zařadit mezi směrnice na internetové stránky, kvestor – podal info o podání a zařazení
směrnic, Sedlář – dotaz na diplomové a rigorozní práce – na OPF řešeno formou knihovny
(dává souhlas student), kvestor – návrh na používání osobních čísel v přístupu na web
Vedena diskuse
Botlík – dotaz na doložení počtu osob, kterých se týká zvednutí osobního ohodnocení –
kvestor – odpověděl – bude předložen na nejbližším zasedání
Příští zasedání AS SU se bude konat 17. 5. 2005 ve 13.00 v Karviné.

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

V Opavě dne 19. 4. 2005

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát

USNESENÍ
z řádného zasedání dne 19. 4. 2005
1. AS SU
a. schvaluje „Studijní a zkušební
programech Slezské univerzity
v Karviné s připomínkami.“
b. SU žádá o předložení dodatku
předpisů o studijní a zkušební
programech

řád pro studium v doktorských studijních
v Opavě Obchodně podnikatelské fakulty
Statutu OPF s doplněním výčtu vnitřních
řád pro studium v doktorských studijních

2. AS SU souhlasí se zřízením věcných břemen:
a. zřízení věcného břemene vedení podzemních inženýrských sítí (veřejného
osvětlení, elektrokabelu, kanalizace), v právu vstupu a vjíždění na pozemek v
souvislosti se zřizováním, provozem, opravami, údržbou, změnami
inženýrských sítí a v právu v umístění komunikace, vstupu a vjezdu na
komunikaci v souvislosti s jejím provozem, údržbou, včetně ochranného
pásma ve prospěch statutárního město Karviná, Fryštátská 72/1, 733 24
Karviná-Fryštát, na částech pozemků parc. č. 1210/8, 1210/9, 1210/11,
1210/12, 1210/13 a 1210/14, všechny v kat. Karviná-město, obec Karviná, tak
jak je zakresleno v geometrických plánech č. 3631-186/2004 ze dne 26. 11.
2004 a č. 3631-183/2004 ze dne 26. 11. 2004.
b. zřízení věcného břemene zřízení (uložení), provozu, údržby a oprav inženýrských
sítí ve prospěch vlastníků inženýrských sítí (jednotlivé výměry byly upřesněny
na základě příslušných geometrických plánů) na pozemcích v kat. území
Karviná-město, obec Karviná:
-

SME, a. s. (přeložka VN 241 m2)
dotčené pozemky parc. č. 1210/8, 1210/11, 1210/12 a 1210/13

-

ČESKÝ TELECOM, a. s. (přeložka sdělovacího vedení 57 m2)
dotčené pozemky parc. č. 1210/12 a 1210/14

-

Dalkia Česká republika, a. s. (přeložka horkovodu 542 m2)
dotčené pozemky parc. č. 1210/8, 1210/11, 1210/12 a 1210/13

-

SmVaK Ostrava, a. s. (přeložka vodovodu 127 m2)
dotčené pozemky parc. č. 1210/8, 1210/12, 1210/13 a 1210/14

-

SmVaK Ostrava, a. s. (přeložka kanalizace 28 m2)
dotčené pozemky parc. č. 1210/12 a 1210/14

c. zřízení věcného břemene provozování, údržby a úprav podzemního vedení
veřejné telekomunikační sítě včetně jejích opěrných a vytyčovacích bodů ve
prospěch ČD – Telekomunikace a.s., IČ 61459445, se sídlem Praha 10 –
Záběhlice, Žirovnická 2/3146, PSČ 106 17 na části pozemku parc.č. 2492/1
zast. plocha o výměře 2649 m2 zapsaný na LV č. 5073 u Katastrálního úřadu
v Opavě pro obec Opava a kat. území Opava-Předměstí, a to na základě
geometrického plánu č. 3437–46/2004.
d. zřízení věcného břemene provozování, údržby a oprav podzemní vodovodní
přípojky ve prospěch pana Parida Michopula, Majakovského 2048, 734 01
Karviná - Mizerov, na části pozemku parc.č. 1210/14 ost. plocha o výměře
1059 m2 zapsaný na LV č. 4701 u Katastrálního úřadu v Karviné pro obec
Karviná a k. ú. Karviná-město.
e. zřízení věcného břemene provozování, údržby a oprav kabelového vedení ve
prospěch společnosti Kofola a.s., IČ 65138147 na části pozemku parc. č. 418/2
ost. plocha o výměře 7465 m2 zapsaný na LV č. 2605 u Katastrálního úřadu
v Bruntále pro obec Krnov a k. ú. Krnov-Horní Předměstí.
3. AS SU schvaluje „Výroční zpráva o hospodaření za rok 2004“
4. AS SU schvaluje „Výroční zpráva o činnosti za rok 2004
5. AS SU schvaluje „Hodnocení činnosti za rok 2004“
6. AS SU schvaluje za členy disciplinární komise na Slezské univerzitě v Opavě:
a. Doc. PhDr. Rudolf Žáček, Dr,
b. RNDr. Vladimír Sedlář, CSc.
c. Ing. Jan Melecký
d. RNDr. Alžběta Haková
7. AS SU schvaluje jako náhradníka ve studentské komoře RVŠ pana Libora Růžičku.

V Opavě 19. 4. 2005

RNDr. Jindřich Vaněk
předseda AS SU

