
Zápis ze zasedání Akademického senátu OU
dne 20.9. 2004

Přítomni: Bogoczová, Drozd, Dušová, Gejgušová Klimeš, Kutnohorská, Květoň, Ludva,
Mácha, Močkoř, Tvrdík, Smolka, Šobáň, Vaněk; Mach, Žukovský; (hosté) doc. Baar,
doc. Dvořák, doc. Janáček, Ing. Kudela, dr. Málková, Ing. Poloková, p. Vojtek

Omluveni: Chmelová, Vítkovský
Program:

1. Prorektorka Málková podrobně informovala přítomné o průběhu přijímacího řízení pro AR
2004/2005 s tím, že přehledný stav bude vyhodnocen po ukončení zápisu do prvního ročníku,
který proběhl 9.9. 2004. V diskusi senátoři upozorňovali na velký rozdíl mezi přijatými a
zapsanými studenty a na nutnost zpracovat koncepci zápisů do 1. ročníku tak, aby proběhly co
nejdříve od ukončení přijímacího řízení. Podle AS rozdíl mezi zapsanými a přijatými studenty
se prohlubuje.

2. Rektor Baar informoval o činnosti současného vedení (studijní oblast, věda a výzkum) a o
plnění volebního programu od 1.3. 2004.

3.   Prorektor Dvořák prezentoval senátu aktualizaci Dlouhodobého záměru OU (na rok
2005), a to v jeho jednotlivých bodech: investice (rekonstrukce), centrum celoživotního
vzdělávání vč. kabinetu výuky cizinců, evaluace, restrukturalizace studia na model 3+2,
zavádění nových forem studia, příprava výuky v cizím jazyce, personální zajištění studia
(odborný růst pracovníků), výzkumné záměry, mezinárodní spolupráce, CIT, UK, vývoj
organizační struktury OU (audit rektorátu). 
      Připomínky: 
- nutnost investovat efektivně (zvážit využitelnost budov OU, prof. Močkoř); 
-     potřeba urychleně zveřejnit výsledky auditu CIT (doc. Klimeš).    
AS konstatoval, že nebyl splněn úkol z bodu č. 3 ze zasedání senátu dne 17.5. 2004. Prorektor
Dvořák přislíbil dodat konkretizaci aktualizace… co nejdříve.  
K rozdělování rozpočtu na rok 2005 se AS sejde v listopadu.

4. Kvestor OU, pozvaný na zasedání AS ve věci nové směrnice k platbě DPH, stručně popsal
nově vzniklou provozně-ekonomickou situaci, zdůraznil možnost různého výkladu zákona o
DPH a ujistil přítomné, že příslušný „personál nastalou změnu situace zvládne“. Připomínky: 
- fakulty, zejména pak jednotlivá pracoviště, nebyly poučeny o nových zásadách

hospodaření s prostředky, tajemníci (další personál) postrádají jednoznačné pokyny pro
naplnění nových zásad hospodaření, OU není na fakt, že od 1. 10. 2004 bude plátcem
DPH připravena (doc. Klimeš, Ing. Poloková);

- směrnice není dotažena do konce, zejména v oblasti uplatňování odpočtu DPH a správné
klasifikace jednotlivých činností (prof. Močkoř);

- AS důrazně vyzývá vedení OU k přijetí takových opatření, která by OU připravila na
plnění veškerých povinností vyplývajících z registrace OU jako plátce DPH. AS očekává,
že vedení bude o přijatých opatřeních informovat senát na jeho zasedání v říjnu.

5. Děkan Janáček, který požádal AS o možnost vystoupit, se vyjádřil k objektu OU v Mlýnské
ulici, poukázal na skutečnost, že IPUS nemá v AS OU své zástupce (zatím to není legislativně
ošetřeno), a vyslovil své obavy týkající se postupu transformace učitelských programů na OU.
AS upozorňuje vedení OU na skutečnost, že transformace není vedením OU dostatečně
koordinována a že nejsou vyjasněny principy této transformace.



AS žádá vedení OU, aby zahájilo diskusi s děkany fakult o principech transformace a aby
výsledky této diskuse sdělilo AS na jeho zasedání v listopadu.

6. Různé:
- AS schválil Přílohu č. ke Statutu OU: Seznam studijních programů uskutečňovaných na

OU včetně jejich typu, formou výuky a standardní doby. Výsledek hlasování: PRO
hlasovali všichni přítomni.

- Dr. Mácha informoval o hodnocení akce Týden neklidu a o dalších záměrech Iniciativy
TN.

- Dr. Drozd tlumočil poděkování katedry biologie PřF adresované prorektoru Přádkovi za
jeho korektní stanovisko v řešení projektu PHARE 

- Ve dnech pořizování zápisu byla již v provozu světelná signalizace na přechodu ul.
Českobratrská u budovy B

Příští zasedání AS: pondělí 18. října od 14.00 v budově rektorátu.

Zapsaly: J. Kutnohorská, I. Bogoczová
Verifikovala: J. Kutnohorská


