
Zápis ze zasedání 

Akademického senátu OU

21.2.2005

Přítomni dle prezenční listiny (Příloha č. 1)
Komora akademických pracovníků: 12
Komora studentů: 7

Program jednání AS OU

1. Průběžná zpráva o rekonstrukci objektu OU na ul. Mlýnské.
2. Zabezpečení zdravotní prevence zaměstnanců a studentů OU.
3. Informace k rozpočtu na rok 2005. 
4. Zápis z KR.
5. Různé

BOD 1
Rektor OU podal senátu zprávu o průběhu prací na investici ul. Mlýnská 5 (neúspěšné první
výběrové řízení, pochybení ze strany firmy v počáteční fázi přípravy stavby, nesrovnalosti
v účtování, nekvalitní stavební práce). Podle rektora nové výběrové řízení v březnu 2005
umožní zahájení rekonstrukce.
Diskuse:
Doc. Květoň: se chtěl ujistit, zda odbor reprodukce majetku MŠMT souhlasí s novým
postupem.
Prof. Močkoř: vyslovil názor, že termín červen 2005 je pro zahájení prací nereálný; dále
vyjádřil pochybnosti, zda ministerstvo nebude proti dalšímu výběrovému řízení namítat.
Rektor: přiznal pochybení ve věci odhadu ceny investice (neznalost postupu při zadávání
prací); domnívá se, že jeho odhad postupu prací je reálný.
Doc. Janáček: poukázal na potíže v komunikaci mezi jím a rektorem; podal zprávu o vývoji
případu Mlýnská 5, poukázal na nevhodnou taktiku vedení OU při jednáních s ministerstvem,
která „ohrožuje zájmy FF a PdF“; vyjádřil politování nad tím, že vzniká dojem, že OU neumí
svěřený jí majetek spravovat.
Rektor: zdůraznil, že vzniklé zpoždění umožnilo vybrat jinou, vhodnější firmu; zrušení 1.
výb. řízení bylo nutné s ohledem na legislativu, která jiné řešení neumožňovala. 
P. Hofírek: požádal o vysvětlení informací zaznamenaných v médiích týkajících se
rekonstrukce budovy PřF na ulici Chittusiho („ztráta některých dokumentů, nepořádek
v dokladech, nesprávné hospodaření s investičními prostředky“ ). 
Usnesení:

1. AS žádá vedení OU, aby zamezilo chybám při vypsání 3. výběrového řízení a aby
postup při tomto řízení byl ve shodě s MŠMT. 

2. AS žádá vedení OU o urychlenou zprávu o výsledku 3. výběrového řízení a o
pravidelné informování o průběhu stavby.



Pro: 18 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno
BOD 2
Dr. Fojtík z PdF prezentoval projekt, jehož cílem je zvýšení fyzické zdatnosti akademických
pracovníků (i ostatních zaměstnanců) a studentů OU, prevence jejich zdraví, kompenzace
jejich psychické zátěže a jejich sportovní seberealizace (projekt nabízí diagnostiku tělesné
zdatnosti, individuální program, konzultace s garanty…). Senátu i rektorovi byla
prezentována finanční rozvaha podpory projektu a nabídka aktivit.
Diskuse:
Doc. Květoň, dr. Drozd: vyjádřili podporu návrhu projektu obecně. 
Rektor: navrhl zúžit nabídku sportovních aktivit (s ohledem na ekonomickou stránku věci).
Dr. Fojtík a dr. Ludva: nastínili strategii popularizace projektu (vedení OU, Internet-veřejná
diskuse, sonda preferencí u studentů).
Prof. Močkoř: vznesl dotaz na zdroj financování (možnost využití akreditovaných studijních
programů?, předměty typu C?), na oprávněnost některých položek; podal návrh na zvýšení
motivace zájemců formou finanční spoluúčasti.
P. Vítkovský: vyslovil podporu návrhu o spolufinancování. 
P. Liška: poukázal na možnost obohacení dosavadních studentských akcí.
Rektor: vznesl dotaz na podíl studentů na „výuce“ v programu.
Usnesení:

1. AS doporučuje předkladatelům projektu zvážit možnost včlenit program do
akreditovaných studijních programů.

2. AS doporučuje zvážit finanční spoluúčast zájemců o projekt.
3. AS doporučuje řešit finanční zál. spojené s programem po ujasnění bodů 1 a 2.

Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 3
Doc. Dvořák informoval AS o jednání v KR ohledně rozpočtu. Zatím se k návrhu vedení OU
děkani fakult nevyjádřili. Ekonomická komise AS obdrží příslušný materiál 7.3. k projednání.
AS se k otázce vyjádří na svém zasedání 21.3. Zároveň s rozpočtem bude schvalován mzdový
předpis. Podle doc. Dvořáka je připravena varianta MZ, která upravuje i platy akademických
pracovníků.
Diskuse:
Močkoř: vyslovil pochybnost o reálném schvalování mzdového předpisu jako součásti
rozpočtu OU (s perspektivou schvalování fakultních rozpočtů). 
Usnesení:
AS bere na vědomí zprávu doc. Dvořáka.
Pro: 19 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Schváleno

BOD 4
Diskuse:
Bez připomínek
AS bere na vědomí zápis zápis z KR.

BOD 4 (RŮZNÉ)

- Doc. Klimeš: vznesl dotaz na rektora o zrušení směrnice týkající se personalistů na
jednotlivých fakultách a zřízení centrálního útvaru personalistky. Rektor: ve
vyjednávání s děkany pokračuje,, platnost sporné směrnice bude pozastavena. Prof.



Močkoř: měl připomínku k právně sporné změně místa výkonu práce fakultních
personalistů.

- P. Mach: jménem SK požádal senát o revokaci zápisu z minulého jednání (21.1.2005)

Text usnesení SK AS OU: 
1. Studentská komora AS OU konstatuje, že předsedkyně AS OU

nezná detailně Volební a jednací řád AS OU:
2. Studentská komora AS OU žádá revokaci usnesení bodu 6

Zápisu ze zasedání AS OU dne 24.1. 2005: „AS OU schvaluje
změny ve studijním a zkušebním řádu OU předložené
prorektorkou Málkovou.“ Předsedkyně AS OU uvedla senát
v omyl tvrzením, že SK AS OU není usnášeníschopná, a tudíž
nemůže hlasovat odděleneně. Toto její tvrzení nejen ovlivnilo
výsledek hlasování o výše uvedeném bodu, ale výsledek
hlasování zvrátilo.

3. Studentská komora AS OU žádá o schválení usnesení: „AS OU
revokuje své usnesení o bodu 6 ze zasedání ze dne 24.1. 2005.“

Diskuse: 
      Doc. Květoň (člen legislativní komise) – podal vysvětlení ústně.

Námitky SK: a) jednací řád AS OU je v otázce odděleného hlasování komor
nejednoznačný, stejně jako výklad ze strany právníka OU, JUDr.Cágy, b)
platný systém hodnocení studentů v případě zápočtu není „jedna+jedna“

          Prof. Močkoř: navrhl zaměřit se na přesnější definice jednotlivých forem ukončení
předmětu.

Komora akademických pracovníků si cení podnětů SK stran studijních předpisů a
jejich dodržování vyučujícími.

      O návrhu SK na revokaci bylo hlasováno (společně). Návrh v hlasování neprošel.
Výsledky hlasování:

Pro: 8 Proti: 5 Zdrželo se: 5 Neschváleno
Usnesení:
AS žádá vedení OU o jednoznačný výklad pojmů „zápočet“ a „zkouška“ (v návaznosti
na nový studijní řád), který zamezí chybným interpretacím. T: duben 2005

Pro: 17 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Schváleno

-     K programu na březen: 
       p. Hofírek se vzdává zpracování problematiky týkající se univerzitní knihovny. 
       Důvod: AS OU nemá kompetenci k řešení této problematiky; 
       z organizačních důvodů zpráva o ekologizaci bude zařazena na začátek jednání.

 
Příští zasedání AS OU se uskuteční 21. 3. 2005
Zapsala: I. Bogoczová
Verifikoval: P. Drozd


