
Zápis z mimořádného zasedání 

Akademického senátu OU

5. 12. 2005

Přítomni (celkem 14) dle prezenční listiny (Příloha č. 1)
Komora akademických pracovníků:  10
Komora studentů:  4
Hosté: rektor doc. Baar;  pror. dr. Přádka

Program:
1. Aktualizace Dlouhodobého záměru OU pro rok 2006.
2. Různé.

BOD 1  
Rektor seznámil přítomné senátory se změnami, které vyplynuly z připomínek AS OU,
kolegia rektora a konference rektorů. Konstatoval, že aktualizace DZ je z hlediska
konkretizace jednotlivých cílů srovnatelná s dokumenty jiných VŠ (některá témata byla
projednávána také na konferenci rektorů). Vysvětlil také důvody, proč byly zařazeny
následující body

– etický kodex 
– stabilizace Ústavu pro regionální studia
– body související s oficiální návštěvou rektora OU ve Vietnamu
– document management system
– systém účtování faktur na OU. 

Diskuse: Dr. Drozd upozornil na fakt, že i přes změny v systému účetnictví nebude OU
schopna vyhovět požadavkům účtování některých projektů a že změny systému jsou ideální
od začátku kalendářního roku. Poukázal také na návrh změny účetnictví na PřF, které
projednával AS PřF. Rektor uvedl, že existuje právní stanovisko na zřízení ekon. útvaru na
PřF, které posuzuje vznik takového útvaru jako nelegitimní.
Doc. Květoň doporučil schválit aktualizaci DZ, protože zásadní připomínky byly
akceptovány.
Studentka Kristýna Večeřová navrhla upřesnit některé výroky v bodech 1.11, 2.3 a 2.9.
 
Usnesení: AS OU schvaluje znění Dlouhodobého záměru OU pro rok 2006.
Pro:  14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 2 
- Dr. Ludva požádal o zařazení Zprávy o programu TEP na další zasedání AS OU.
- Doc. Květoň jménem ekonomické komise požádal o včasné zaslání pokladů k návrhu

metodiky rozpočtu
- Místopředseda SK AS OU Vratislav Vozník navrhl zařazení zprávy z konference zástupců

studentských komor na další zasedání AS.



Příští zasedání: 19. 12. 2005 ve 14:00 v zasedací místnosti rektorátu.
Program: Zpráva o hospodaření TEP, zpráva z konference studentů, metodika rozpočtu.

Zapsal: Pavel Drozd
Verifikoval: Pavel Drozd


