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poděkování
S distribucí časopisu AGORA na
vysokých školách pomáhají tyto
organizace:

Mladí křesťanští demokraté

Konzervativní klub v Ostravě

Mladí konzervativci

Nakladatelství Aleš Čeněk
Za pomoc děkujeme

OLOMOUC
Dočasným výkonem funkce dě-
kana Právnické fakulty Univerzity
Palackého v Olomouci byl pověřen
dosavadní proděkan fakulty Michal
Bartoň. Funkční období minulého dě-
kana skončilo na konci října tohoto
roku a fakultě se dosud nepodařilo na
jeho místo ustanovit nástupce. Kandi-
dáta Ivo Benedu navrženého akade-
mickým senátem totiž rektor odmítl
jmenovat. Beneda se hodlá bránit
správní žalobou. Nová volba děkana
se uskuteční 21. listopadu.

PÍSEK
Filmový architekt Jindřich Goetz
se stal novým rektorem Filmové aka-
demie Miroslava Ondříčka v Písku.
Scénograf, který se podílel na zhruba
120 českých filmech, vystřídal ve
funkci scenáristu a dramaturga Davi-
da Jana Novotného. Goetz, který je
absolventem Vysoké školy umělecko-
průmyslové v oboru užitá architektu-
ra, se od roku 1966 podílel na scéno-
grafii u více než 120 českých filmů.
V roce 1996 získal Českého lva za nej-
lepší výtvarný počin za spolupráci na
filmu režiséra a kameramana F. A. Brab-
ce Král Ubu. Filmově ztvárnil také na-
příklad Máchův Máj. V letech 1991 až
1995 byl ředitelem AB Barrandov.
Na Filmové akademii v Písku vyučoval
od jejího počátku.

PRAHA
Simulovanou soudní síň spolu
s pěti seminárními místnostmi, tři po-
čítačové učebny, malou zasedací síň
a dvě kanceláře získala Právnická fa-
kulta Karlovy univerzity přestavbou
podkroví své budovy na náměstí Cu-
rieových v Praze. „Soudní síň bude
sloužit při výuce k simulaci soudního
procesu v občanském a trestním říze-
ní, ale i při zvláštních typech řízení.
Studenti připraví pod vedením učitele
nějaký případ a aktivně se do procesu
zapojí. Sami si vyzkouší roli obhájce,
žalobce nebo soudce,“ vysvětlil dě-
kan fakulty Aleš Gerloch. 

Poradnu pro studenty se speciál-
ními potřebami nabízí od počátku no-
vého akademického roku České vyso-
ké učení technické v Praze (ČVUT).
Kromě poradenských služeb postiže-
ným bude Handicap poradna mapovat
možnosti bezbariérového pohybu po
areálu ČVUT a navrhovat další úpra-
vy. Slouží k podpoře studentů a ucha-
zečů o studium na ČVUT se sníženou
pohyblivostí, sluchovým a zrakovým
postižením, dyslexií a dlouhodobou
nemocí. Dále škola připravuje meto-
dický pokyn, který má usnadnit han-
dicapovaným studentům nejen studi-
um, ale i přijetí na školu. 

/ČTK/

Zástupci vysokých škol tvrdí, že se
školy snaží co nejlépe zdůvodňovat,
proč nepřijaly odmítnuté uchazeče.
Takzvaných žádostí o přezkum je však
mnoho a neúspěšní uchazeči v nich
často žádné konkrétní námitky neuvá-
dějí; proto není možné na ně podrobně
reagovat.

Nejvyšší správní soud dal v poslední
době opakovaně za pravdu odmítnutým
uchazečům, že škola nezdůvodnila za-
mítnutí jejich odvolání dostatečně. Pod-
le některých škol však uchazeči špatně
chápou samotný smysl odvolání. Vychá-
zejí prý z praxe minulých let, kdy školy
nechávaly pro kandidáty, kteří se odvo-
lají, určitý počet míst. V současnosti by
měl mít kandidát, který se odvolá, svou
žádost podloženou chybami ve zkouš-
kách. Školy přesto dostávají tisíce žádo-
stí, často prý jen s konstatováním, že se
neúspěšný kandidát odvolává.

Na Masarykovu univerzitu v Brně
dojde každoročně kolem 6000 odvolá-

ní. Kancléř školy Jiří Nantl sdělil, že
škola přezkoumává všechny žádosti,
podrobně však zdůvodňuje pouze od-
volání, ve kterých objeví něco sporné-
ho. V ostatních případech odpovídá
jednotným způsobem.

Mluvčí Univerzity Karlovy v Praze
Václav Hájek sdělil, že se škola snaží
dělat vzhledem k počtu podávaných
odvolání maximum, ročně jich obdrží
skoro 3000. Univerzita je podle něj
přesvědčena, že postupuje v souladu
s příslušnými právními předpisy.

Josef Průša, rektor Západočeské
univerzity v Plzni, které se rozhodnu-
tí Nejvyššího správního soudu týkalo,
řekl, že se škola v zamítnutých žádo-
stech už letos věnovala podrobněji dů-
vodům stížností uchazečů, přestože to
pro ni znamená výraznou administra-
tivní zátěž. Zároveň ale připomněl, že
rektor může změnit rozhodnutí děka-
na jedině tehdy, pokud zjistí, že šéf fa-
kulty porušil zákon. /ČTK/

Čas prázdnin je sice pro brigády
příhodnější, přesto však řada vy-

sokoškoláků pracuje i během školního
roku. Podívejme se, jaké způsoby při-
výdělku si mohou zvolit.

Vysokoškolské vzdělání je drahé.
Proto je celkem běžné, že řada vyso-
koškoláků při studiu pracuje, a tím po-
máhá rodičům s jeho financováním.
Jak již předchozí články ukázaly, vý-
dajů je skutečně mnoho.

Student může stejně jako každý ji-
ný pracovat na základě pracovní
smlouvy, tedy jako zaměstnanec, nebo
na základě živnostenského oprávnění
jako osoba samostatně výdělečně čin-
ná. Kterou z variant si zvolí, je na
něm. V obou případech si může stejně
jako každý jiný uplatnit slevu na dani
na poplatníka (7200 Kč), ale navíc ja-
ko student ještě 2400 Kč.

Zaměstnání
Zvolí-li si student zaměstnání,

vztahují se na něj stejné podmínky ja-
ko na každého jiného zaměstnance. Se
zaměstnavatelem může uzavřít buď
řádný pracovní poměr, nebo dohody
konané mimo pracovní poměr, který-
mi jsou:

- dohoda o provedení práce – omezení
práce na max. 150 hodin ročně pro
jednoho zaměstnavatele, neodvádí se
sociální ani zdravotní pojištění
- dohoda o pracovní činnosti – práce
by měla být sjednána maximálně na
polovinu pracovní doby, odvádí se so-
ciální a zdravotní pojištění.

Student tedy může uzavřít smlouvu
třemi způsoby. Rozdíl je především
v tom, zda platí sociální a zdravotní
pojištění, a v rozsahu práce (jejím
omezením na určitý počet hodin).

Zdanění příjmů
Na způsob zdanění příjmů nemá

ani tak vliv podepsaná smlouva (neu-
važujeme-li odvody pojištění), ale to,
zda student podepíše u zaměstnavate-
le tzv. Prohlášení. V případě, že toto
Prohlášení podepíše (lze podepsat na
daný měsíc pouze u jednoho zaměst-
navatele), může mu zaměstnavatel za-

počítat slevy na dani (na poplatníka
i na studenta) a také odvádět zálohy na
daň. Navíc může student zaměstnava-
tele požádat o roční zúčtování, ve kte-
rém mu může být část daně vrácena.
Pokud toto prohlášení student nepode-
píše, je příjem do 5000 Kč měsíčně
zdaněn srážkovou daní 15 %. U této
daně není nárok na případné vrácení
daně. Při příjmu nad 5000 Kč se již
odvádí záloha, a to ve výši 20 %.

Pokud student stejně jako každý ji-
ný zaměstnanec prohlášení nepodepí-
še, zaměstnavatel nemá možnost
odečtu slevy na dani na poplatníka
a ani na studenta. Zaměstnanec tak za-
platí vyšší daně!

Podnikání
Chce-li se student stát svým vlast-

ním pánem, může začít podnikat. Na
rozdíl od zaměstnání nejen samotné
zahájení, ale také průběh je podstatně

složitější. Podnikatel musí splnit řadu
požadavků a zákonem daných povin-
ností.

I v případě podnikání platí, že stu-
denti mohou uplatnit vyšší slevu na
dani. Podnikatelé stejně jako zaměst-
nanci jsou povinni ze svých příjmů
odvádět zdravotní a sociální pojištění.
Podnikajícím studentům jsou stanove-
ny mírnější podmínky. Je na ně pohlí-
ženo jako na osoby, které vykonávají
vedlejší činnost. To znamená, že stu-
denti nejsou povinni platit zálohy, ne-
bo je mohou platit v nižších částkách
(ovšem pokud je student úspěšný
a vydělává, vypočtené zálohy bude
muset platit).

Student, který pracuje, odvede niž-
ší daně (díky vyšší slevě na dani).
I když si student vydělává, mohou ro-
diče dále využívat daňového zvýhod-
nění na dítě, nejsou tedy jeho přivý-
dělkem nijak omezeni. Studovat
a přitom vydělávat je tedy výhodné
jak pro studenta, tak pro rodiče.

Elena Ondrová, Finance.cz
Převzato z www.finance.cz, 21.9.2007

Vydělávat si
lze i během školního roku

Lucie Zbořilová, studentka Peda-
gogické fakulty Univerzity J. E. Pur-
kyně v Ústí nad Labem, získala titul
mistryně světa v karate 2007. Šestý
ročník Mistrovství světa WKC (World
Karate Confederation) v karate pro-
běhlo v červnu 2007 v italském Ber-
gamu. Šampionátu se zúčastnila vý-
prava reprezentace ČR ve složení
Lucie Zbořilová, Tomáš Pavlíček,
Vojtěch Jež a Karel Hung. Ti si svou
nominaci a účast na turnaji zajistili

svými výkony a úspěchy na Mistrov-
ství ČR karate Shikon Budokai v le-
tošním roce.

Mistryně světa Lucie Zbořilová zú-
ročila několikaměsíční fyzicky nároč-
nou přípravu, když v cestě za zlatem
porazila čtyři soupeřky v kategorii žen
do 55 kg. Jelikož karate není sportem
olympijským, je titul mistryně světa
v karate nejvyšší metou, které lze
v tomto sportovním odvětví dosáh-
nout. /dk/

Lucie Zbořilová mistryní světa

Masarykova univerzita v Brně spus-
tila do provozu internetové Obchodní
centrum, které bude sloužit pro on-line
prodej produktů v souvislosti se vzdě-
láváním a dalšími službami univerzity.
Internetové Obchodní centrum MU
(http://is.muni.cz/obchod/) je součástí
Informačního systému Masarykovy
univerzity (IS MU) a představuje
v univerzitním prostředí zcela nový
trend. Veřejnost tím získává ucelený
přehled o nabídce všech vzdělávacích
aktivit na Masarykově univerzitě.

Nabídka obchodního centra bude
postupně zahrnovat možnost zakoupe-
ní jednotlivých předmětů i celých pro-
gramů celoživotního vzdělávání, pří-

pravné kurzy k přijímacím zkouškám,
víkendové, neakreditované kurzy na-
příklad pro právníky, informatiky
a další, e-learningové kurzy, elektro-
nické studijní materiály, ale i konfe-
renční služby (účastnický poplatek,
ubytování, služby). Od příštího roku
se počítá i s prodejem zboží (knihy,
skripta, upomínkové předměty aj.).

Obchodní centrum ocení kromě
uchazečů o běžné studium i lidé v pro-
duktivním věku, kteří si chtějí pro-
hloubit určité znalosti nebo zvažují
svůj kariérní růst či změnu. Pro mi-
mobrněnské uchazeče je zajímavá na-
bídka e-learningových kurzů, např.
on-line kurz angličtiny. /dk/

On-line prodej vzdělávacích aktivit

Masarykova univerzita v Brně musí
již potřetí vypsat výběrové řízení na
stavitele závěrečné etapy kampusu
v Brně-Bohunicích. Ministerstvo škol-
ství kvůli chybějícím penězům na po-
krytí kurzových ztrát z úvěru Evropské
investiční banky dosud neschválilo
smlouvy s firmami vybranými v po-
sledním řízení, které kvůli nejistotě za-
čaly od smluv odstupovat. Dostavba
kampusu se dále odsouvá a prodražuje.

Problém je v kurzových ztrátách,
na které škola upozorňovala stát již od
roku 2005, dosud však nebyl vyřešen.
Evropská investiční banka poskytla na
kampus 95 milionů eur (nyní 2,58 mi-
liardy korun). Státní i univerzitní roz-
počet však pracuje v korunách a cena

eura výrazně klesla. Rozdíl v kurzu
mezi roky 2002 a 2007 činí více než
400 milionů korun. Ztrátu by měl po-
krýt stát ze svého rozpočtu, k čemuž
jej zavazuje smlouva s bankou, zatím
to však neučinil. Průtahy kvůli kurzo-
vým ztrátám způsobují navýšení cel-
kové ceny stavby o inflaci, stále draž-
ší jsou i stavební práce a energie.

„Jsme bezmocní před problémem,
který vznikl někde mimo nás. Navíc
jsme na něj upozorňovali,“ uvedl rek-
tor univerzity Petr Fiala. Nyní chce
škola předložit ministerstvu novou
dokumentaci na menší část dostavby,
na kterou má nyní na účtu peníze. Bu-
de čekat, jak vláda vyřeší problém
kurzových ztrát. /ČTK/

Třetí výběrové řízení na kampus

Důvody nepřijetí uchazečů 
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