
 

 

Zápis z 14. řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 8. 6. 2022 od 12:00 hod. v místnosti M010 
 

 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 

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

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D.  

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

doc. Ing.  Lenka Slavíková, Ph.D. 

 

Studentská komora AS FSE UJEP  

Bc. Petr Kříž 

Mgr. Ing. Tereza Grosse   

Bc. Richard Sedláček  
 

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

Ing. Miroslav Kopáček – proděkan pro studium 

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

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

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice fakulty 

 
 

Omluvení senátoři a senátorky:  Mgr. Alexandra Petrů  

   Josef Mergl 

   Bc. Tereza Hylasová 

   Ing. Lucie Vávrová 

 

    

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) Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu Bc. a NMgr. studijního programu 

4) Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu pro uchazeče s dočasnou ochranou dle 

 zákona č. 65/2022 Sb. 

5) Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2021 



 

6) Návrh rozpočtu FSE UJEP pro rok 2022 

7) Čerpání rozpočtu FSE UJEP k 30. 4. 2022 

8) Revitalizace tepelného hospodářství budovy Moskevská – spoluúčast 1,7 mil. 

 Kč z FRIM 

9) Zpráva o činnosti Etické komise FSE UJEP za rok 2021 

10) Stanovisko Etické komise UJEP k pravidlům pro vystupování politických 

 představitelů na akademické půdě 

11) Různé 
 

 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předsedkyně požádala hned na úvod o změnu programu, resp. přesun bodů 6,7,8 na úvod 

zasedání z důvodu omezených časových možností senátorky Jánské. 

 

Návrh hlasování:  Úprava programu zasedání – přesun bodu 6 (Návrh rozpočtu FSE 

UJEP pro rok 2022), 7 (Čerpání rozpočtu FSE UJEP k 30. 4. 2022) 

a 8 (Revitalizace tepelného hospodářství budovy Moskevská – 

spoluúčast 1,7 mil. Kč z FRIM) do úvodu jednání. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 7; pro - 7 proti - 0 zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl schválen. 

 

Poznámka: Body 6-8 byly projednány v úvodu zasedání v souladu se závěrem hlasování (viz 

výše). Nicméně pro větší přehlednost jsou v rámci tohoto zápisu tyto body zaznamenány dle 

původního programu. 

 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z předchozích zasedání 

 

Pravidla pro pořádání diskuzí s politicky exponovanými osobami 

Etická komise UJEP (univerzitní, nikoliv fakultní) se na svém zasedání usnesla, že dokument 

upravující, resp. konkretizující pravidla pro pořádání diskuzí s politicky exponovanými 

osobami připravovat nemůže, neboť k tomu není způsobilá a konstatovala, že již existuje rámec, 

kterým je třeba se řídit, tedy Etický kodex Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 

Labem. 

Rovněž mezi jinými univerzitami nebyl nalezen žádný konkrétní předpis, kterým by ostatní 

univerzity tuto problematiku regulovaly, z čehož vyplývá, že dle nich záleží na konkrétní situaci 

a zvážení okolností. 

Paní předsedkyně Fuchsová poté požádala o stanovisko pana děkana Moce k situaci okolo 

potencionálního etického problému, který tkví ve spolupráci FSE UJEP na projektu TA ČR, v 

němž je zapojen také tým z Ruské federace.  Děkan FSE UJEP sdělil, že Etická komise FSE 

UJEP (tedy fakultní) neshledala na realizaci projektu porušení obecně platných morálních 

zásad týkajících se tvůrčí činnosti. Komise doporučuje nadále sledovat vývoj a případně se 

obrátit na poskytovatele prostředků TAČR s dotazem na vyjádření a při diseminaci výstupů 

projektu zohledňovat zapojení mezinárodních partnerů projektu a korektně informovat o jejich 

zapojení a přínosu k dílčím výstupům. Děkan fakulty dále uvedl okolnosti podání analogického 

podnětu na univerzitní etickou komisi. Etická komise UJEP vydává vyjádření k podnětům ve 

dvou rovinách. První rovina spočívá ve vyjádření k možným etickým problémům vědeckých 



 

projektů. Podnět k vyjádření přitom podává rektor, nebo prorektor pro vědu, děkan, nebo 

proděkan pro vědu příslušné fakulty. Druhá rovina činnosti Etické komise UJEP spočívá v 

přijímání podnětů a vydávání stanovisek k obecným etickým otázkám v rámci činnosti UJEP. 

Tyto podněty může podávat jakýkoliv člen akademické obce i zaměstnanec UJEP. Děkan 

fakulty sdělil, že v současné situaci nebude činit kroky k přerušení účasti fakultního týmu v 

projektu TAČR.   

Senátor Houžvička se k tomuto doporučení Etické komise FSE UJEP vyjádřil kriticky v tom 

smyslu, že tento způsob uvažování nepovažuje za opodstatněný v tomto konkrétním případě a 

rovněž by všeobecně považoval za rozumné, potencionálně do budoucna zúžit okruh témat, 

která je nezbytně nutné konzultovat s Etickou komisí FSE UJEP. 

On sám v tuto chvíli projekt doporučuje k pokračování. 

 

Ad 3) Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu Bc. a NMgr. studijního programu 

Pan proděkan Kopáček vysvětlil podstatu problému s přestupem studujících mezi prezenční a 

kombinovanou formou studia. Vysokoškolský zákon v obecné rovině neumožňuje přestup mezi 

jednotlivými formami studia.  Nicméně umožňuje vysokým školám stanovit odlišné podmínky 

pro přijetí ke studiu, které stávajícím studujícím umožní změnit formu studia. Pan proděkan 

navrhuje ke schválení novou směrnici, která tento proces umožní. Pan proděkan upozornil na 

znění směrnice, které umožňuje přechod mezi formami studia i v navazujícím magisterském 

studiu, přestože fakulta dosud studium v kombinované formě na tomto stupni nenabízí. 

Vzhledem k připravovaným záměrům v rámci Národního programu obnovy, ze kterých by 

fakulta měla získat akreditace i pro studijní programy v kombinované formě navazujícího 

studia, je však dobré mít směrnici takto připravenou, aby ji nebylo nutné v budoucnu 

přepracovávat. Proděkan dále vysvětlil, že směrnice obsahuje podmínky pro přijetí ke studiu, 

proto je nutné, aby ji před její platností schválil akademický senát.  Po krátké rozpravě přistoupil 

senát k hlasování. 

 

Návrh hlasování:  AS FSE UJEP schvaluje směrnici děkana „Odlišné podmínky pro 

přijetí ke studiu Bc. a NMgr. studijního programu“ 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 7; pro - 7 proti - 0 zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl schválen. 

 

 

Ad 4) Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu pro uchazeče s dočasnou ochranou dle 

zákona č. 65/2022 Sb. 

Pan proděkan Kopáček na úvod vysvětlil a uvedl do kontextů předložený podklad, který je 

navržen jako další článek (konkrétně jako čl. 9) do podmínek přijímacího řízení pro Bc. a NMgr. 

studijní programy, kterí byly schváleny pro 2. kolo.  Uchazečem s dočasnou ochranou dle 

zákona č.65/2022 Sb. je míněn občan Ukrajiny, uprchlý z důvodu válečného konfliktu na území 

Ukrajiny. 

 

Návrh hlasování:  AS FSE UJEP schvaluje „Odlišné podmínky pro přijetí ke studiu 

pro uchazeče s dočasnou ochranou dle zákona č.65/2022 Sb.“ 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 7; pro - 7 proti - 0 zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl schválen. 

 

 

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



 

Paní proděkanka Povolná informovala o realizaci tvorby výroční zprávy o činnosti FSE UJEP 

za rok 2021 a doplnila, že je v plánu, aby byla vydána v reprezentativním, graficky upraveném 

formátu. Do 1. července se tato zpráva musí odevzdat na rektorát. 

Paní senátorka Smejkalová požádala o doplnění - na straně 47 aktuální verze (zmiňující pouze 

anglický jazyk) – také německého jazyka, jakož i dalších na fakultě vyučovaných jazyků. 

 

Návrh hlasování:  AS FSE UJEP schvaluje Výroční zprávu o činnosti FSE UJEP za 

rok 2021 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 7; pro - 7 proti - 0 zdrželo se 0 

Závěr hlasování:  Návrh byl schválen. 

 

  

Ad 6) Návrh rozpočtu FSE UJEP pro rok 2022 

 

Paní tajemnice Kubišová byla požádána paní předsedkyní, aby se vyjádřila k návrhu rozpočtu 

FSE UJEP pro rok 2022. 

Kubišová sdělila, že vedení FSE připravilo vyrovnaný plán rozpočtu na rok 2022 s plánovaným 

zapojením finančních prostředků z fondů FSE ve výši 2,1 mil Kč a zároveň s předpokladem 

vlastních příjmů ve výši 1 mil. Kč za výuku na součástech, za tržby za přijímací řízení, full cost 

náklady z projektů a  příjmy z CŽV. 

Návrh rozpočtu byl konzultován s Ekonomickou komisí FSE. 

Dne 18.5. 2022 byl návrh rozpočtu  projednán s vedením UJEP, kde bylo doporučeno využít k  

pokrytí případné ztráty finanční prostředky z Fondu provozních prostředků ve výši 1,1, mil Kč, 

z Fondu odměn 0,5 mil Kč a případně využít Stipendijní fond ve výši 0,5 mil Kč. 

Rozpočet nebude stačit k plnění hlavní činnosti a bude zapotřebí čerpat z Fondu provozních 

prostředků, případně dalších. Po dotaci od rektorátu bude chybět stále 3 miliony Kč.  

Rektorát UJEP doporučil vedení FSE UJEP, aby byl půl milionu vzat ze stipendijního fondu a 

půl milionu z fondu odměn z důvodu ušetření financí ve Fondu provozních prostředků na příští 

léta (energie, …) Důvodem podle děkana Moce je i skutečnost, že finanční obnos ve Fond 

provozních prostředků je možno využívat a přerozdělovat dle situace do širší oblasti potřeby; 

naproti tomu stipendijní fond a fond odměn jsou finančními zdroji s pevně nastavenými pravidly 

a adresáty. 

Tajemnice předpokládá se, že fakulta může očekává v letošním roce příjmy ve výši 1 mil. Kč 

z výuky na jiných součástech UJEP. Na dotaz senátorky Jánské proděkan Kopáček uvedl, že 

čerpání ze stipendijního fondu v současné době nepředstavuje problém. 

Na dotaz paní předsedkyně Fuchsové, jaký finanční obnos se aktuálně nachází ve Fondu 

provozních prostředků, odpověděla paní tajemnice Kubišová 10,7 mil. Kč.  

 

AS FSE UJEP návrh rozpočtu FSE UJEP pro rok 2022 projednal a bere na vědomí. 

Protože v době konání zasedání AS FSE probíhalo hlasování o rozpočtu UJEP v AS 

UJEP, bude návrhu rozpočtu schvalován AS FSE formou per rollam v nejbližším 

možném termínu. 

 

Ad 7) Čerpání rozpočtu FSE UJEP k 30. 4. 2022 

 

Paní předsedkyně požádala paní tajemnici Kubišovou o informace ohledně čerpání rozpočtu 

FSE UJEP k 30.4.2022. Kubišová informovala, že čerpání rozpočtu pro typ akce 01 (A+K+C)  

k 30.4 2022 se pohybuje jedno procento nad alikvótní částkou, která je 33,33 %?) 

 

AS FSE UJEP tento bod projednal a bere na vědomí. 



 

 

Ad 8) Revitalizace tepelného hospodářství budovy Moskevská – spoluúčast 1,7 mil. Kč 

z FRIM 

Paní předsedkyně požádala o slovo paní tajemnici Kubišovou. 

Kubišová informovala, o připraovavné a plánované akci ve spolupráci s investičním oddělením 

UJEP “Revitalizace tepelného hospodářství budovy Moskevská “, která zahrnuje výměnu oken 

a revitalizaci výměníkové stanice. Celkové náklady jsou plánované ve výši 12,7 mil Kč z čehož 

je 11 mil Kč dotace z MŠMT a 1,7 mil. Kč spoluúčast FSE.  

Spoluúčast se definuje k požadované částce, ta se může snížit dle výše vysoutěžené ceny.   

Ta informovala, že by celý projekt (oprava výměníkové stanice, výměna oken apod.) neměl 

pravděpodobně převýšit částku 11 mil. Kč. Hlavní část této ceny by měla pokrýt dotace z 

MŠMT, přesto je zde nutná finanční spoluúčast fakulty (1,7 mil. Kč), které by byly čerpány z 

FRIMu. Hlavní částka půjde z dotace MŠMT. 

Senátorka Grosse zmínila možnost využití dotace „Zelená úspora“, paní tajemnice přislíbila, že 

se bude informovat. 

Paní předsedkyně Fuchsová a senátorka Grosse zpochybnila nutnost rekonstrukce oken. za 

spoluúčast 1,7 mil. Kč, když ve FRIMu aktuálně zbývá 1,8 mil. Kč. (spoluúčast se týká i 

výměníkové stanice, neřeší pouze okna)  

Paní tajemnice vysvětlila, že rekonstrukce oken je součástí revitalizace. Chceme-li udělat 

výměníkovou stanici, tak je třeba zrekonstruovat i okna, Pan děkan Moc rovněž vyjádřil naději, 

že zrekonstruovaná okna do budoucna budou představovat významnou úsporu energií, 

obzvláště v kontextu současné situace se stále se zvyšujícími cenami energií. 

AS FSE UJEP byl proto požádán o uvolnění částky 1,7 mil. Kč z FRIMu. 

 

Návrh hlasování:  AS FSE UJEP schvaluje uvolnění částky 1,7 mil. Kč z FRIMu. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat - 8; pro - 6 proti – 0, se zdrželi-2 

Závěr hlasování:  Návrh byl schválen. 

 

 

Ad 9) Zpráva o činnosti Etické komise FSE UJEP za rok 2021 

Paní předsedkyně konstatovala, že neobdržela žádné námitky, připomínky apod. Senátoři měli 

možnost se s dokumentem seznámit dopředu. 

 

AS FSE UJEP Zprávu o činnosti Etické komise FSE UJEP za rok 2021 projednal a bere 

na vědomí. 

 

 

Ad 10) Stanovisko Etické komise UJEP k pravidlům pro vystupování politických 

představitelů na akademické půdě 

 

Paní předsedkyně Fuchsová vyzvala pana děkana a členy Senátu o vyjádření se k této 

problematice mj. z důvodu opakovaných jednání na toto téma. 

Paní senátorka Olšová vyjádřila názor, že to univerzálně upravit nelze a že považuje za 

rozumnější, vždy postupovat citlivě a s ohledem na situaci a kontexty jednotlivých případů. 

Senátor Kříž vyzval k diskusi ohledně vytvoření potencionálního pravidla, resp. hledání a 

nalezení jisté hranice, díky níž by bylo možné do budoucna předcházet rozporům s Etickým 

kodexem UJEP tak, aby otázka hostujících řečníků (odborníků, expertů, podnikatelů, politicky 

exponovaných osob apod.)  nepůsobila, resp. nebyla dezinterpretována veřejností či členy 

akademické obce jako podpora konkrétním politickým subjektům a politickým názorům. 

Senátor Kříž rovněž naráží mj. právě na skutečnost, že se jedná o opakovaně projednávané 



 

téma, pročež shledává rozumné, aby tato otázka byla do budoucna nějakým způsobem ošetřena 

a upravena. 

Paní proděkanka Laštovková se naproti tomu vyjádřila skepticky ke snahám o písemnou úpravu 

této problematiky, mj. z toho důvodu, že nelze vždy předem odhadnout konkrétní cíle a agendu 

hostujících řečníků (nejaktuálněji v kontextu nedávné přednášky paní ekonomky Danuše 

Nerudové, která až později ohlásila svou kandidaturu na Prezidentku České republiky a ona 

sama pak údajně ex post zhodnotila kromě jiných také i svou přednášku na UJEP již jako 

součást své politické kampaně, resp. se takto údajně vyjádřila v médiích). 

Následovala delší diskuse mezi senátory a vedením fakulty.  

Děkan fakulty navrhl formulaci ve smyslu, že v době probíhající volební kampaně není možné 

pořádat přednášky osob, které o vystoupení požádají a jejichž přednáška může být chápána jako 

součást volební kampaně. 

 

Ad 11) Různé 

Pan děkan požádal o možnost, připomínkovat zápisy ze zasedání AS FSE UJEP. Paní 

předsedkyně Fuchsová uvedla, že průběh tvorby zápisu je dán Jednacím řádem AS FSE UJEP. 

AS se s vedením FSE domluvil na zpřístupnění návrhu na sdíleném disku, úpravy mohou 

navrhovat nejen senátorky i senátoři, ale i vedení FSE. 

Paní tajemnice Kubišová na závěr oznámila radostnou zprávu, že již příští týden bude 

pravděpodobně možné zkolaudovat nově zrekonstruované studijní oddělení fakulty. 

 

Termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP 

15. řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční začátkem nového akademického roku 

2022/2023.  
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno ve 13:45 hod.  

 

 

 

Zápis provedl:    Bc. Richard Sedláček   

    

 

 

 

Zápis po připomínkovém řízení schválila:      Ing. Eva Fuchsová, PhD. 

 

 

 

 

 


