
 

 

Zápis z 12. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 23. 3. 2022 od 12:00 hod. v místnosti M010 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 

Ing. Eva Fuchsová, Ph.D. – předsedkyně senátu 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D.  

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

Mgr. Alexandra Petrů 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

 

Studentská komora AS FSE UJEP  

Mgr. Ing. Tereza Grosse 

Bc. Petr Kříž 

Josef Mergl 

Ing. Lucie Vávrová 
 

Hosté:  Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. – děkan fakulty 

 Ing. Lucie Povolná, Ph.D. – proděkanka pro rozvoj a kvalitu 

 Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice fakulty 

 Ing. Miroslav Kopáček – proděkan pro studium 

 Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D. – proděkanka pro vnější vztahy 
 

Omluvení senátoři a senátorky: Bc. Richard Sedláček  

  doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

  doc. Ing.  Lenka Slavíková, Ph.D. (přítomna online) 

 Bc. Tereza Hylasová  

 
    

Neomluvení senátoři a senátorky: -  
 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 

 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

1) Schválení programu zasedání 

2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

3) Úprava Jednacího řádu AS FSE UJEP 

4) Vyhodnocení personálního plánu a Plánu personálního rozvoje na období 2022-2027 

5) Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2021 

6) Různé 



 

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo zahájeno ve 12:00 hod. 

 

Předsedkyně AS Fuchsová přivítala přítomné senátorky, senátory a členy vedení fakulty na 12. 

řádném zasedání senátu, které se konalo místnosti M010.  
 

 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předsedkyně přednesla výše uvedený program zasedání a požádala přítomné o návrhy na 

doplnění a úpravy programu. Děkan Moc požádal o přesunutí bodu 4 (Vyhodnocení 

personálních plánů) na příští zasedání AS.  

 

Návrh hlasování:  Úprava programu zasedání – přesun bodu 4 „Vyhodnocení 

personálního plánu a Plánu personálního rozvoje na období 2022-

2027“ na příští zasedání AS. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 8; pro - 8 proti - 0 zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl schválen 

 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

Předsedkyně Fuchsová konstatovala, že z předchozích zasedání vyplynul požadavek na úpravu 

Jednacího řádu AS FSE UJEP, což je následující bod programu.  

 

 

Ad 3) Jednací řád AS FSE UJEP 

Předsedkyně Fuchsová představila návrh na úpravu, se kterou byli členové seznámeni 

v písemné podobě již minulý týden. Jedná se o vložení nového odst. č. 4 do článku 18 ve znění:  

„Ve zvláště výjimečných a řádně odůvodněných případech, zejména z důvodu zahraničního 

pracovního nebo studijního pobytu, se může člen AS FSE UJEP účastnit zasedání svolaného 

dle čl. 9 distančním způsobem, a to využitím prostředků umožňující komunikaci na dálku, které 

zároveň umožní ověření jeho identity. V takovém případě se zasedání, případně jeho část, 

uskuteční kombinovanou formou, pokud tak rozhodne předseda na základě předchozí žádosti 

člena AS FSE UJEP. Při kombinované formě zasedání je možné hlasovat pouze veřejným 

hlasováním.“ 

  

Návrh hlasování:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předložený návrh na změnu 

Jednacího řádu AS FSE UJEP. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 8; pro  - 8 proti - 0 zdrželo se - 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl schválen 

 

AS FSE UJEP schválil předložený návrh na změnu Jednacího řádu AS FSE UJEP. Dalším 

krokem bude schválení  úpravy Jednacího řádu Akademickým senátem UJEP.  

 

Ad 4) Vyhodnocení personálního plánu a Plánu personálního rozvoje na období 2022-

2027  

Tento bod programu nebyl na zasedání projednáván. Byl odhlasován přesun tohoto bodu 

programu (viz. bod 1. programu zasedání).  
 



 

Ad 5) Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2021  

 

Senátorka Jánská zahájila diskuzi týkající se deficitu fakulty v roce 2021 ve výši 3 mil. Kč. 

Základem pro diskusi byl dokument Zápis ekonomické komise k rozpočtu FSE 2021 (viz příloha). Dle 

Ekonomické komise AS nebyla tato skutečnost dostatečně komunikována. Na základě jednání  

AS v květnu 2021 bylo očekáváno, že rozpočet bude vyrovnaný. Je potřeba těmto situacím 

předcházet do budoucna. Tajemnice Kubišová informovala, že zapojení prostředků z Fondu 

provozních prostředků, schválené na zasedání AS v květnu 2021 pomohlo k pokrytí všech 

výdajů za rok 2021 a jedná se tedy o nedorozumění. Senátorka Slavíková zmínila, že 

z krátkodobého hlediska by financování z rezervního fondu nemělo pro fakultu představovat 

problém, ale je třeba přemýšlet nad dlouhodobým řešením, zejména i v souvislosti s rozvojem 

a personálním posílením fakulty. Tajemnice Kubišová konstatovala, že částečně pomoci by 

mohlo obnovení kurzů celoživotního vzdělávání na fakultě. Děkan Moc informovat o systému 

rozdělování finančních prostředků – v některých složkách by mohla fakulta dosahovat na vyšší 

částky (zejména v souvislosti s vědou a výzkumem), nicméně jedná se o dlouhodobé směřování 

fakulty a je třeba se věnovat otázkám financování i v krátkodobém horizontu. 

V návaznosti na nedorozumění týkající se hospodaření FSE UJEP za rok 2021 navrhuje 

senátorka Jánská pravidelná setkávání Ekonomické komise AS a vedení fakulty. Ekonomická 

komise AS bude pokračovat v intenzivních jednáních týkající se hospodaření a rozpočtu fakulty 

na rok 2022 a v případě potřeby bude informovat členy senátu i v období mezi schůzemi AS.  

  

Návrh hlasování:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje Výroční zprávu o 

hospodaření FSE UJEP za rok 2021 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 9; pro - 9 proti - 0 zdrželo se - 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl schválen 

 

Ad 6) Různé 

 

Ad 6.1) Prostory badatelny v budově FSE Moskevská 

 

Dalším bodem jednání byla diskuse týkající se úpravy prostor badatelny v budově FSE 

Moskevská. Diskutovanou úpravou bylo zejména odstranění „pódia“. Tajemnice Kubišová 

informovala AS FSE UJEP, že se jedná o finančně nákladnou rekonstrukci a fakulta aktuálně 

nedisponuje prostředky pro její realizaci. Děkan Moc doplnil informaci, že v případě odstranění 

„pódia“ by bylo potřeba rekonstruovat i podlahu badatelny, což zvyšuje celkovou cenu 

rekonstrukce badatelny. Diskutováno bylo i možnost využití prostor badatelny po rekonstrukci 

– zejména jako zázemí pro porady a jednání Katedry ekonomie a managementu pro konání 

SZZ.  

 

Ad 6.2) Stanovisko k přednášce prof. Nerudové 

 

Senátor Kříž požádal o diskusi týkající přednášky prof. Nerudové „Ekonomický pohled na 

válku na Ukrajině“, která se na FSE uskuteční. Navrhuje, aby na úrovni fakulty vznikl 

dokument, který by upravoval, za jakých podmínek by na fakultě mohly vystupovat politicky 

exponované osoby. Děkan Moc informoval, že téma přednášky bylo vybráno na základě 

veřejného hlasování a bylo zvoleno ekonomické téma, které koresponduje i se zaměřením 

fakulty. Dále uvedl, že v rámci AS UJEP byl vypracován dokument, který upravuje, kdy mohou 

politicky exponované osoby prezentovat na univerzitě (jedná se o období mimo zahájení 

volební kampaně). Senátor Mergl doplnil, že v současnosti nevnímá problém s konáním 

přednášky prof. Nerudové, poněvadž prozatím oficiálně neoznámila svou kandidaturu 



 

v prezidentských volbách. Podle předsedkyně Fuchsové je zapotřebí, aby na jedné straně 

zůstala akademická půda apolitická, ale zároveň, aby byla místem pro otevřenou diskuzi, které 

se účastní nejen odborníci, ale i veřejně a popř. i politicky exponované osoby. Proto by měl     

vzniknout dokument, který stanoví rámcová pravidla pro pořádání obdobných formátů a 

zároveň ošetří, aby nedocházelo ke zneužití akademické půdy k nemístné politické propagaci. 

Senátorka Slavíková doporučila se seznámit s tím, jak podobnou problematiku řeší jiné 

(zejména „kamenné“) univerzity v ČR. Možnými variantami pro vznik takového dokumentu je 

převzetí již existujících dokumentů (např. z AS UJEP či jiných univerzit) či vytvoření zcela 

nového dokumentu. Senátor Kříž navrhuje, aby se na vzniku pravidel Etická komise FSE UJEP. 

AS tak dává podnět vedení FSE k vypracování návrhu, jehož obsah bude konzultován s Etickou 

komisí FSE.  

 

 

Ad 6.3) Výzkumné projekty s participací organizací z Ruské federace 

 

Senátor Kříž otevřel diskusi zaměřenou na výzkumné projekty s participací organizací z Ruské 

federace. V rámci FSE je realizován projekt TAČR (hlavní řešitelkou je dr. Bernardová), ve 

kterém je zapojena i Ruská federace z 50 %. Vzniká tak otázka, zda fakulta chce, aby takovýto 

projekt na fakultě pokračoval. Děkan Moc konstatoval, že doc. Slavík byl požádán o zjištění 

informací od TAČR, zda v projektu pokračovat. Z TAČR přišla zpráva, aby projekt pokračoval 

bez zapojení Ruské federace. Proděkanka Laštovková, která je součástí řešitelského týmu 

projektu, doplnila, že projekt není možné realizovat bez zapojení Ruské federace – nebylo by 

tak dosaženo cílů, které jsou v rámci projektu stanoveny. Doporučuje tedy pokračovat v diskuzi 

s TAČR. Děkan Moc požádá proděkana Slavíka, aby zjistil od TAČR, jak v tomto případě 

pokračovat. 

Senátor Kříž dále doplňil, že i v tomto případě by bylo vhodné požádat o stanovisko Etické 

komise FSE UJEP. AS tak dává podnět Etické komisi tuto záležitost projednat.  

 

Termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP 

13. řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční ve středu 27. 4. 2021 od 12:00 hod.,  
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno ve 13.40 hod. .  

 

 

 

Zápis provedla:     Ing. Lucie Vávrová 

 

 

 

Zápis po připomínkovém řízení schválila:      Ing. Eva Fuchsová, Ph.D.  

 

 

 

 

Přílohy: Zápis ekonomické komise k rozpočtu FSE 2021  

 



 

 

Zápis ekonomické komise k výsledku hospodaření FSE UJEP v roce 2021 

 

10. 3. 2022 

On-line přítomni: Jánská, Kříž, Slavíková 

 

1) Komunikace o plánu a výsledku hospodaření fakulty 

Vedení FSE zdůraznilo, že akademický senát byl již na svém 8. řádném zasedání v květnu 2021 

detailně informován o deficitu fakulty v roce 2021 v předpokládané výši 3 mil. Kč a o nutnosti 

využít pro pokrytí této ztráty zdroje fondu provozních prostředků.   

Členové ekonomické komise se však shodli, že ani z diskuse na 8. řádném zasedání, kde byli 

přítomni, ani z následného zápisu jednoznačně nevyplývá, že fakulta plánuje deficitní 

financování v tomto rozsahu. Proto je pro řadu senátorů i dalších pracovníků FSE výsledek 

hospodaření roku 2021 překvapením – a je tak i prezentován.  

To neznamená, že se vedení nesnažilo hospodařit úsporně nebo že by byl záměr některé 

skutečnosti zamlčovat. Doporučujeme ale, aby byly finanční otázky – zvláště pokud je potřeba 

jejich schválení AS FSE – komunikovány transparentněji.   

 

2) Změna financování FSE ze strany UJEP 

Akademický senát byl seznámen se změnou metodiky rozdělování financí mezi jednotlivé 

fakulty UJEP. Předpokládaný dopad této změny na FSE byl cca mínus 400 tis. Kč (zápis z 8. 

řádného zasedání AS FSE).  

Z podkladů, které měla ekonomická komise AS FSE k dispozici, vyplývá, že v roce 2021 

plánována dotace od rektorátu oproti plánovaným 52 138 tis. Kč byla vyšší o zbylou část TA 

16 a za výuku od součástí (uvedeno ve Výroční zprávě). 

3) Deficit hospodaření FSE UJEP 

Vedení FSE by mělo být na zasedání AS FSE připraveno detailně informovat o: a) konečném 

deficitu fakulty za rok 2021, b) o výhledu a plánu řešení v dalších letech. Fond provozních 

prostředků lze s ohledem na jeho výši dočasně využívat ke krytí deficitů, současná situace však 

indikuje potřebu systémových změn.  

Další body shrnují diskusi ekonomické komise AS FSE s ohledem na dostupné informace. Jde 

však o podněty vedení FSE, nikoliv o návrh na řešení deficitního financování:  

• Optimalizace stipendií přes stipendijní fond, která už od roku 2021 není možná kvůli 

vyčerpání tohoto zdroje. Stipendijní fond skončil stavem k 31.12.2021 cca 1,6 mil. Kč.  

• Cca 0,5 mil. Kč deficitu tvoří neuznané náklady na mzdy – ty lze do budoucna snižovat 

např. lepší koordinací čerpání mimořádných odměn a náhrad dovolených, ale částečně 



 

jsou generovány administrativními překážkami na úrovni UJEP (např. odbory UJEP 

schválily 5 týdnů dovolené pro administrativní pracovníky, což poskytovatelé některých 

projektových dotací nechtějí proplácet, aj.) 

• Dle informace od pana kvestora, není FSE jedinou fakultou v deficitu – obecným 

problémem fakult z jeho pohledu jsou nákladné rekonstrukce a navyšování mezd.  

• Tlak na navyšování mezd na FSE UJEP bude v dalších letech pokračovat zejména 

z důvodu: a) ukončení velkých projektů (SMART, REG-BEE, REG-BES), ze kterých 

se dofinancovávají mzdy některých klíčových akademiků, b) nutnosti personálního 

posílení fakulty za účelem obhájení akreditací, c) platového růstu ve veřejné správě 

v minulých letech a současné inflace.  

• V dalších letech je nezbytné počítat s významným nárůstem nákladů na energie.  

 

Komentář  k Zápisu ekonomické komise: 

Zpracovali: Ing. Kubišová (tajemnice FSE), Mgr. Moc (děkan FSE) 

Bod 1) 

AS byl na 8. řádném zasedání v květnu 2021 detailně informován o způsobu tvorby rozpočtu 

na rok 2021, kde bylo jasně řečeno, že bude sestaven vyrovnaný rozpočet se zapojením 3 mil 

Kč z Fondu provozních prostředků FSE. AS takto předložený rozpočet schválil. Čerpání 

finančních prostředků v roce 2021 takto schválenému rozpočtu odpovídalo.  

Bod 2) 

V roce 2021 došlo, po souhlasu všech fakult UJEP a schválení ze strany AS, ke změně 

metodiky tvorby rozpočtu na UJEP. FSE byla touto metodikou mírně krácena v rámci 

rozdělení fixní části.  

Bod 3) 

Vedení FSE předložilo AS Výroční zprávu o hospodaření za rok 2021. Zde je detailně uveden 

výsledek hospodaření FSE. 

V rámci hlavní činnosti byl vykázán záporný hospodářský výsledek ve výši 3,588 mil Kč. 

V rámci externí hlavní činnosti byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši 0,881 mil 

Kč. 

V rámci smluvního výzkumu byl vykázán kladný hospodářský výsledek ve výši 1,201 mil Kč. 

Vedení FSE UJEP děkuje Ekonomické komisi FSE UJEP za podněty k řešení a připojuje 

následující komentář. 

• Stipendijní fond (SF) nebyl vyčerpán, nicméně výše zůstatku fondu postačovala pouze na 

vyplácení běžných stipendií a neumožňovala vyplácení studentů v roli pomocných 

vědeckých sil. Pokles finančních prostředků na SF byl způsoben, kromě samotného 

vyplácení stipendií, odpouštěním poplatků za prodloužení studia z důvodu pandemie 

covid19, a tedy nedoplňováním finančních prostředků fondu. Za předpokladu průběžného 



 

doplňování Stipendijního fondu, ke kterému nyní dochází, lze kromě vyplácení studentů 

v roli „pomvědů“ uvažovat o jeho částečném využívání k optimalizaci stipendií.  

• Výše neuznatelných nákladů na projektech byla vytvořena zvýšenými náhradami za 

dovolené a proplacením šestého týdne dovolené u THP pracovníků. Neuznatelné náklady 

ve formě náhrad za dovolené budou řešeny plánovaním vyplácení odměn se zřetelem k 

čerpání dovolené. Šestý týden dovolené nelze zrušit, byl schválen kolektivní smlouvou 

UJEP.  

• Důvody zvýšených výdajů jednotlivých fakult se liší. Největší deficit (tj. deficit bez 

plánovaného zapojení Fondu provozních prostředků) mají v rámci UJEP fakulty, ve 

kterých jsou studijní programy s KEN rovným 1, tj. FSE a FF.    

• Tlak na zvyšování mezd je díky inflaci pochopitelný a setkáváme se s ním v rámci celé 

ekonomiky ČR. Úvazky akademických pracovníků zapojených do projektů jsou hrazeny 

většinou nad rámec hlavního pracovního poměru. Na ostatních fakultách UJEP není tento 

způsob běžný. S garanty velkých projektů (SMART, REGBE, REGBES) proběhne 

diskuse o počtu klíčových pracovníků, jejichž mzda je dofinancovávána z těchto projektů. 

Vedení FSE si je v tuto chvíli vědomo pouze jednoho takového klíčového pracovníka a 

finanční prostředky pro jeho úvazek budeme muset najít v rozpočtu FSE UJEP pro rok 

2023. Pro pokrytí rostoucích finančních nároků ohledně mezd bude muset fakulta zvýšit 

příjmy a současně vedení fakulty důkladně analyzovat výdaje a snažit o nalezení úspor. O 

obou přístupech vedení na zasedání senátu hovořilo. Výdaje lze snížit např. výše 

uvedenou koordinací vyplácení odměn a čerpání dovolených. Příjmy lze zvýšit pomocí 

CŽV, nebo zlepšením hodnot započítávaných do výkonového ukazatele K atd. 

• Výše nákladů na energie v roce 2022 se pro FSE UJEP nezvýší zásadním způsobem. 

V následujícím roce, tj. v roce 2023, bude podle předběžných výpočtů celkový účet za 

energie vyšší o přibližně 500 tisíc Kč. Vedení fakulty si je vědomo tohoto problému. 

V rámci UJEP je na tom ohledně cen energií FSE relativně dobře, neboť nemá 

energeticky náročné provozy. Velkým problémem bude nárůst cen energií pro některé 

jiné fakulty s velkým počtem energeticky náročných provozů, laboratoří, dílen atd.   

 

  

 

 


