Zápis z 295. mimořádného zasedání Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
konaného dne 16. 10. 2019 v Opavě
Přítomni:

Kovář, Sedlář, Vojtal, Kubalová, Škrabal, Bernatík, Pilát, Siostrzonek, Verner, Kupčík,
Pavlík, Durczak, Chmielová

Omluveni:

Turečková, Čala, Majerová, Rabasová, Kaleja, Urbanec

Neomluveni:
Hosté:

Engliš, Březinová

PROGRAM:
1. Legislativní záležitosti
a. II. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě
b. I. Změna Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě
c. IV. Změna Jednacího řádu Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě
d. I. Změna Volebního řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
e. I. Změna Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
f. Plán realizace Dlouhodobého záměru Slezské univerzity v Opavě pro rok 2020
2. Různé
Předseda AS SU Dr. Bernatík přivítal přítomné hosty a členy senátu. Prohlásil senát za usnášeníschopný
(je přítomno 13 členů senátu). Seznámil přítomné s programem jednání a vyzval k jeho přijetí, popř.
doplnění. Navrhl změnu v programu, a to bod 1f) bude bodem 1a). Všichni senátoři s navrženým
programem souhlasili.
1. Legislativní záležitosti
a. Plán realizace Dlouhodobého záměru Slezské univerzity v Opavě na rok 2020
Engliš: Konstatoval, že dokument konkretizuje úkoly dlouhodobého záměru na roky 2015 – 2020. Jsou
v něm cíle, které se z dlouhodobého záměru nestihly realizovat a dotahují se v posledním roce. Jsou tam
také příslušné cíle, které AS SU schválil před pěti lety. Stejně tak byly stanoveny nové cíle reagující na
nový vývoj v oblasti kvality. Materiál je členěn na 8 prioritních oblastí, které reagují na postup
ministerstva.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Plán realizace Dlouhodobého záměru Slezské univerzity
v Opavě na rok 2020
Pro:
13

Proti:
0

Zdrželi se:
0

b. II. Změna Statutu Slezské univerzity v Opavě
Engliš: Informoval obecně ke všem změnám vnitřních předpisů, že impulsem byly změny, které jsme
obdrželi v loňském roce ohledně udělení institucionální akreditace. Následně byla v reakci na tyto
připomínky předložena řada úprav v těchto předpisech. Tyto předpisy byly také upraveny v návaznosti na
možnost zřízení vysokoškolského ústavu, kdy se uvažuje o zřízení Ústavu fyziky. Byl zde zmiňován
pouze Matematický ústav, nyní je obecně uváděn „vysokoškolský ústav“.
Konstatoval, že Statut byl dodán jak v režimu změn, tak materiál formou změny včetně důvodové zprávy
a stanoviska právníka. Změna se týká zastoupení studentů vysokoškolského ústavu v akademickém senátu
na základě výtky NAÚ. Domnívá se, že dosavadní zastoupeni pouze jedním zástupcem v zaměstnanecké
komoře bylo dostačující, ale je doplněno o jednoho člena za studenty. Druhou výtkou byl výklad zákona,
že vědecká rada schvaluje studijní programy, nyní je interpretováno, že toto již neschvaluje VR ale RVH.
Bylo tedy opraveno. Dále, že fakulta hospodaří s přidělenými prostředky, ovšem v souladu
s dlouhodobým strategickým záměrem. Toto omezení je údajně v rozporu se zákonem a nemá tam být,
proto bylo vynecháno. Dále byly vytýkány nějaké pravomoci ředitele vysokoškolského ústavu, které je
možné rozhodnutím rektora svěřit, ale nemají být ve statutu. Proto byly vypuštěny. Dosud jsme měli
určeny pevně tři prorektory, nyní je změněno, že počet prorektorů a jejich funkční kompetence si
stanovuje rektor. V tuto chvíli je zvažováno zřízení čtvrtého prorektora, a to prorektora pro rozvoj a byly
by vyčleněny strategické věci. Taková je vize, jelikož té agendy je neúměrně mnoho a navíc narůstá.
Další změnou je stanovení poplatků ve studiu, nyní je stanoveno pevně, tudíž vždy, kdy se mění poplatek,
tak se mění statut, proto je nutné upravit do 1. 11. 2019. a zaregistrovat na MŠMT. Dále jsou zde úpravy
nějakých haléřových položek v poplatcích. Dále také drobnosti ohledně přijímaní studentů z ciziny ke
studiu. Pokud by nyní senát schválil tento statut, tak se opět stane senát neúplný, jelikož bude chybět
senátor za vysokoškolský ústav. Proto byl ještě doplněn dovětek, s výjimkou čl. 1 bodu 2, a to
studentského zástupce za matematický ústav. Který by začal platit až od 1. 12. 2019. Stejná poznámka
bude u Volebního řádu AS SU.
Diskuze:
Bernatík: Vznesl dotaz, od kterého data se uvažuje o zřízení čtvrtého místa prorektora?
Engliš: Konstatoval, že datum zavedení nebyl dosud předmětem žádné diskuze.
Sedlář: Vznesl dotaz směřující k faktu, že ve statutu je určen počet členů AS SU.
Engliš: Konstatoval, že není určeno přímo, vyplývá to z počtu za jednotlivou fakultu a ústavy.
Bernatík: Konstatoval, že současný stav je takový, že volební řád určuje, že je 22 členů a případná změna
tohoto počtu by znamenala, že se bude jednat o nové úpravě volebního řádu. Takto bude dopad takový, že
by se jednalo o změně Statutu, což bude dosti problematičtější, proto je vhodné toto vzít v úvahu.
Sedlář: Vznesl dotaz, že je zde řečeno, že ústav fyziky bude mít studenty, ale on zpočátku studenty mít
nebude. On je nemusí mít?
Březinová: Konstatovala, že dokud nebude akreditace na Fyzikální ústav, nemůže mít studenty. Stejně tak
nebude mít ani akademickou obec, dokud nebudou převedeni zaměstnanci.
Vojtal: Vznesl dotaz, že II. Změna je předkládána s výjimkou, zda s takovou zásadní změnou není možno
počkat až do doby vzniku Fyzikálního ústavu, jelikož to souvisí s další změnou v čl. 16.
Engliš: Konstatoval, že všechny změny by mohly počkat až do vzniku Fyzikálního ústavu, ale v tuto chvíli
je nutné, aby od 1. listopadu platily poplatky. Chtěli předložit všechny změny najednou.
Verner: Vznesl dotaz, že bylo řečeno, že by byla rozdělena agenda prorektora pro rozvoj, zda se uvažuje,
že by nějaká agenda naopak přibyla?

Engliš: Konstatoval, že mu v tuto chvíli není známo, že by nějaká agenda přibyla, ale v tuto chvíli je spíše
stávající agenda velmi přetížená.
Verner: Znovu vznesl dotaz, zda bod ohledně zástupce studenta za vysokoškolský ústav nelze posunout až
na dobu nového senátu?
Engliš: Konstatoval, že úmyslem bylo, aby právě zástupce studentů za vysokoškolský ústav se již volil pro
nové funkční období senátu.
Verner: Vznesl dotaz, zda chápe správně v čl. 17, proč vypadl odstavec 1).
Engliš: Konstatoval, že odstavec první je dán zákonem, odstavec 2 je nutno stanovit ve statutu.
Vojtal: Upozornil na drobné gramatické chyby v dokumentu. Také zmínil opakující se titulní list
v dokumentu.
Bernatík: Vznesl dotaz, že tím, že nejsou prorektoráty uvedeny taxativně, je možné, že by mohl být nějaký
zrušen, či naopak přibylo prorektorů více?
Engliš: Konstatoval, že agendy je opravdu mnoho a nemyslí si, že by bylo pak něco zrušeno.
Siostrzonek: Konstatoval, že by rozhodnutí nechal na panu rektorovi, on nejlépe ví, jak tým funguje a jak
rozsáhlá a náročná je celá agenda.
Bernatík: Upřesnil, že touto změnou se právě tato záležitost svěřuje do kompetence rektora.
Engliš: Doplnil – podotýká že čl. 2 odst. také nabývá účinnosti od 1.12.2019
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje II. Změnu Statutu Slezské univerzity v Opavě
Pro:
13

Proti:
0

Zdrželi se:
0

c. I. Změna Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení Slezské univerzity v Opavě
Engliš: Informoval, že důvodem pro změnu je opět připomínka NAÚ, který nám vytýká, že je
nedostatečně ošetřeno hlasování per rollam. Bylo odstraněno tak, že je zde začleněn celý nový článek, kdy
byla dána lhůta 5 dní, dále je zde nově zavedena možnost, že když aspoň třetina členů se vyjádří, že
nechce projednávat per rollam, tak se musí konat zasedání RVH. Dále je zde zapracován návrh paní
ředitelky Gondkové, a to zapojení externích členů.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změnu Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení
Slezské univerzity v Opavě
Pro:
13

Proti:
0

Zdrželi se:
0

d. IV. Změna Jednacího řádu Vědecké rady Slezské univerzity v Opavě

Engliš: Informoval, že zde reaguje změna na stejné připomínky ohledně hlasování per rollam, ale zde je
jedna věc navíc, a to Vědecká rada vysokoškolského ústavu neměla jednací řád. Nyní je zde tedy vložen
nový odstavec.
Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje IV. Změnu Jednacího řádu Vědecké rady Slezské
univerzity v Opavě
Odešle dr. sedlář
Pro:
12

Proti:
0

Zdrželi se:
0

e. I. Změna Volebního řádu Akademického senátu Slezské univerzity v Opavě
Engliš: Informoval, že hlavní změnou je reakce na výtku NAÚ týkající se zastoupení studentů MÚ.
Mluvilo se o celouniverzitní komoře, kdy kolega Sedlář zastupuje studenty i zaměstnance. Toto tam již
není začleněno. Účinnost je opět posunuta na 1. 12. 2019.
Diskuze:
Sedlář: Vznesl dotaz, že má před sebou materiál, kde stále figuruje bod jedna, který je nyní změnou
vypuštěn.
Engliš: Konstatoval, že je předkládána pouze změna, původní předpis je pořád platný.
Bernatík: Konstatoval, že není k dispozici finální úplné znění, stejně jako u ostatních předpisů, což je
jedna z věcí, které jsou pravidelné, přičemž právě dodání finalizované verze velmi často eliminovalo jak
pozdější debaty nad finálním předpisem, tak případné chyby, kterých se lze dopustit zpracováváním
materiálů k jednání. Tuto skutečnost považuje za nešťastnou a akcentuje nejen její dodání na příštích
zasedáních, ale také pochopení předkladatelů pro tuto skutečnost – vždyť stejně musí daný předpis být
zpracován do finálního aktuálního znění.
Odešel Dr. Pilát, je přítomno 12 členů AS SU.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změnu Volebního řádu Akademického senátu Slezské
univerzity v Opavě
Pro:
12

Proti:
0

Zdrželi se:
0

f. I. Změna Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
Engliš: Informoval, že změna je opět reakcí na připomínky NAÚ. Vše je popsáno v důvodové zprávě. Jsou
tam formulace, které připouštěly výklad, který si nikdo neuvědomil, proto byly formulace vypuštěny.
Habilitace a profesury budou procházet VR SU ne VR fakult. Možná to povede k větší kontrole. Dále
v zákoně bylo řečeno, že VR schvaluje žádosti o nové studijní programy. Měla by toto schvalovat RVH ne
Vědecká rada SU.

Diskuze:
Nikdo neměl žádné připomínky ani dotazy.
Návrh usnesení:
Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změnu Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací,
tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností
Pro:
12

Proti:
0

Zdrželi se:
0

2. Různé
a.
Volby do AS SU
Bernatík: Informoval, že volby do Akademického senátu pro příští období budou vyhlášeny na
prosincovém jednání AS SU.
b.
Doplňovací volby do AS SU
Durczak: Konstatoval, že vzhledem k tomu, že byl navržen pouze jeden kandidát, takže byly volby
prodlouženy a tento týden probíhají. Pokud by došlo k nenaplnění počtu voličů, druhé kolo by proběhlo ke
konci října.
Příští zasedání Akademického senátu se bude konat 19. 11. 2019 ve 13 hodin v Karviné.
Zapsala:
Zuzana Moravcová, 16. 10. 2019
Za správnost:
Ing. Werner Bernatík, Ph.D.

Slezská univerzita v Opavě
Akademický senát
USNESENÍ
z 295. mimořádné zasedání AS SU konaného dne 16. 10. 2019
1. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje Plán realizace Dlouhodobého záměru Slezské
univerzity v Opavě na rok 2020
2. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje II. Změnu Statutu Slezské univerzity v Opavě
3. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změnu Jednacího řádu Rady pro vnitřní hodnocení
Slezské univerzity v Opavě
4. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje IV. Změnu Jednacího řádu Vědecké rady Slezské
univerzity v Opavě
5. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změnu Volebního řádu Akademického senátu
Slezské univerzity v Opavě
6. Akademický senát Slezské univerzity schvaluje I. Změnu Pravidel systému zajišťování kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi
souvisejících činností

Ing. Werner Bernatík, Ph.D.
předseda AS SU

