
Zápis ze zasedání 

Akademického senátu OU

19. 12. 2005 

Přítomni (celkem 22) dle prezenční listiny (Příloha č. 1) 
Komora akademických pracovníků: 15
Komora studentů:  7
Hosté: pror. doc. Málková, Ing. Lenert, Mgr. Mičan

Program:

0.   Představení nového člena AS OU (předseda AS OU).
1. Návrh pravidel rozpočtu OU na rok 2006.
2. Aktuální změna v rozpočtu na rok 2005 (Ing. Lenert).
3. Návrh na úpravu poskytování cestovních náhrad (Ing. Lenert).
4. Návrh změn ve Studijním a zkušebním řádu OU (doc. Málková).
5. Návrh na úpravu Stipendijního řádu OU.
6. Návrh na úpravu Řádu přijímacího řízení na OU.
7. Zpráva o programu TEP (dr. Ludva, Mgr. Mičan).
8. Zpráva o konferenci studentských komor akad. senátů (p. Vozník).
9. Různé:

(0.) Předseda AS OU představil ostatním členům senátu nového zástupce ZSF ve studentské 
komoře, pana Miroslava Směšného.

•
BOD 1    
Příslušný podkladový materiál měli členové AS předem k dispozici. 
Stanovisko  Ekonomické  komise  AS  OU  přednesl  prof.  Močkoř  vč.  připomínek  1-4. 
K předneseným bodům (připomínkám) poskytl příslušný komentář.
EK, potažmo AS OU doporučuje navržená pravidla rozpočtu pro rok 2006 ke schválení s tím, 
že zmíněné připomínky budou součástí usnesení. 
O zahrnutí jednotlivých připomínek do usnesení AS hlasoval v každém bodě zvlášť.
Usnesení
1. AS bere ne vědomí metodiku rozpočtu  pro rok 2006 v předložené podobě, včetně podílu 

studijních oborů a fakult na financování Priorit I.
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

2. AS OU dává ke zvážení, zda metodika rozpočtu pro rok 2006 by neměla více podporovat 
schválenou strategii rozvoje OU, mj. motivací k vyšší součinnosti fakult v oblasti studijních 
programů. AS žádá vedení OU, aby případnou podporu strategie OU realizovalo zejména 
v oblasti vědy. 
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Schváleno



3. AS OU dává ke zvážení, zda rozdělování finančních prostředků pro specifický výzkum by 
nemělo být podřízeno stejnému algoritmu, jakým jsou tyto prostředky přidělovány.
Pro: 20 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Schváleno

4.  AS  OU  žádá  vedení  OU  o  předložení  podrobného  vyhodnocení  čerpání  finančních 
prostředků na Priority I za rok 2005, a to před vlastním schvalováním rozpočtu pro rok 2006. 
V souvislosti s tím AS OU požaduje, aby Ekonomické komisi AS OU byl umožněn pasivní 
přístup do IS MAGION.
Diskuse
Mgr. Gejgušová: měla dotaz na způsob, jak omezit duplicitu programů.
Dr. Drozd: poukázal na součinnost fakultních senátů při řešení tohoto úkolu.
Doc. Málkova: poskytla vysvětlení k modulárním programům.
Doc. Květoň: upozornil na časové možnosti určené pro přípravu rozpočtu.
Ing.  Lenert  k přístupu do systému MAGION poznamenal,  že údaje  v elektronické podobě 
nemusí být  srozumitelné (tudíž mohou být matoucí).  Jeho argumentaci AS nepovažuje za 
přesvědčivou.
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Schváleno

BOD 2   
Ing. Lenert informoval AS o aktuálním mimořádném zvýšení rozpočtu pro rok 2005 o částku 
3.336 tis. (0,92 % rozpočtu). 
O  přidělení  této  částky  se  vedení  OU dozvědělo  15.  12.  05  a  vypracovalo  návrh  jejího 
rozdělení mezi subjekty OU vč. rektorátu, CIT a knihovny. 
Usnesení
AS souhlasí s navýšením rozpočtu dle návrhu vedení OU.
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Schváleno

BOD 3    
Příslušný podkladový materiál měli členové AS předem k dispozici. Ústní komentář poskytl 
senátu Ing. Lenert.
Diskuse
Dr. Ludva: vznesl dotaz na relaci mezi výši reálních cen a navrhovaným zvýšením cestovních 
náhrad.
Usnesení
AS bere předložený návrh na vědomí.
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 4   
AS měl  text  návrhu  změny předem k dispozici.  Pror.  Málková přednesla  příslušný návrh 
ústně.
Diskuse
Doc. Klimeš: vznesl dotaz na důvod, proč je tato záležitost  zařazena do kapitoly Práva a 
povinnosti studenta. Zdůvodněno širším kontextem kapitoly.
Usnesení
AS souhlasí s návrhem změny ve SZŘ OU.
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 5    
AS  měl  text  návrhu  změny  předem  k dispozici.  Pror.  Málková  poskytla  k textu  ústní 
komentář.



Diskuse
P. Vozník upozornil na dva protichůdné následky stanovených zásad o přidělování stipendia.
Usnesení
AS souhlasí s návrhem změny ve Stipendijním řádu OU.
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 6    
AS měl text návrhu změny předem k dispozici.
Diskuse
Prof.  Močkoř  upozornil  na  formulaci  týkající  se  podílu  ústavů  na  přijímacím  řízení. 
Připomínka byla zohledněna.
Usnesení
AS souhlasí s textem předloženého návrhu.
Pro: 22 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 7    
Prezentaci vyhodnocení 1. etapy realizace projektu s původním názvem Pohyb je radost (nově 
Tělo Energie Pohyb). Prezentace obsahovala i návrhy dalšího postupu.
Diskuse:
SK: vyjádřila velkou podporu projektu; přimlouvá se za možnost přihlásit se na sportovní akci 
dřív než jeden týden před jejím konáním.
Doc.  Klimeš:  vzhledem  k velkému  zájmu  o  sportovní  vyžití  vyslovil  návrh  na  finanční 
spoluúčast ze strany studentů a zaměstnanců.
Doc. Tvrdík: měl výhradu k názvům činností.
Usnesení
AS bere na vědomí zprávu o realizaci 1. etapy programu TEP a vyjadřuje obecnou podporu 
projektu.  Zároveň  doporučuje  vedení  OU  zahrnout  finanční  částku  určenou  na  podporu 
projektu do rozpočtu pro rok 2006.
Pro: 21 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno
Poznámka: hlasování se zúčastnilo 21 přítomných.

BOD 8    
Informaci  o  průběhu a  závěrech  celostátní  konference  studentských komor  akademických 
senátů  podal  p.  Vozník.  Poukázal  na  skutečnost,  že  zástupci  SK  nemají  zkušenosti 
s legislativou, a proto by bylo vhodné, aby byli v této oblasti proškoleni. Podle jeho názoru je 
nutno zajistit  propagaci  činnosti  SK (zpřístupnění  vhodné místnosti,  výroba propagačního 
materiálu, publikování v Listech OU), žádoucí je možnost zakoupit/zapůjčit základní techniku 
pro  prezentaci  činnosti  OU  na  podobných  konferencích.  K otázce  identifikace  studentů 
s univerzitou poznamenal mj. to, že se výuka omezuje někdy na 2-3 dny v týdnu, což omezuje 
přímý kontakt studentů s univerzitou.

BOD 9 (RŮZNÉ)    
- Dr. Drozd: žádost o vymezení v rámci rozpočtu OU pro rok 2006 přiměřené částky 

pro potřeby senátu.
- Dr. Drozd: informace o tom, že vedení PřF požádá vedení OU o změnu směrnice č. 11 

z r. 2004 o vkládání dat do IS MAGION.
- Dr.  Drozd:  upozornění  na  nutnost  připravit  Výroční  zprávu  AS  OU  a  uspořádat 

setkání s Akademickou obcí OU.
- Další návrh: uspořádat výjezdní zasedání AS na jaře r. 2006.
- SK: dotaz na pravidla udělování zápočtu (zodpověděla pror. Málková).



Příští zasedání: se uskuteční 16. 1. 2006 ve 14:00 v zasedací místnosti rektorátu.

Zapsala: Irena Bogoczová
Verifikoval: Pavel Drozd


