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ZÁPIS 

online kolegia děkana FSE UJEP 

dne 9. 2. 2022, v 1400 – 1530 

Přítomni: doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc., Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.,  

PhDr. Hana Suchánková, Ph.D., Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.,  

Ing. Dagmar Kubišová, Ing. Miroslav Kopáček, 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D., Ing. Michal Struk, Ph.D. 

Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D., Ing. Eva Fuchsová, Ph.D.,  

Ing. Jiří Louda, Ph.D., doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D., Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D., Ing. Lucie Povolná, Ph.D., Mgr. Lenka Petláková 

Omluveni: Ing. Eliška Štádlerová 

 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. – děkan FSE UJEP  

• Děkan přivítal přítomné při online setkání a vyjádřil naději, že následující setkání již 

budou probíhat prezenčně. 

• Děkan seznámil přítomné s vybranými informacemi z kolegia rektora. 

o Dosud nebyl schválen státní rozpočet a od 1. ledna 2022 funguje ČR v rozpočtovém 

provizoriu. Z toho důvodu i univerzita hospodaří v rozpočtovém provizoriu a není v 

tuto chvíli možné sestavit harmonogram tvorby a schvalování rozpočtu UJEP pro rok 

2022.  

o Záloha na příspěvek, poskytovaná v minulých letech pravidelně v lednu, bude letos 

poskytována po částech měsíčně, v objemech stanovených jako závazné ukazatele 

vždy na každý jednotlivý měsíc po celou dobu rozpočtového provizoria.  

o Do doby schválení pravidel rozdělování těchto prostředků a schválení rozpočtu UJEP 

budou tyto finanční zdroje ponechány nerozdělené. Kvestor zdůraznil, že je třeba 

postupovat maximálně hospodárně při objednávání služeb či zboží a 

zodpovědně zvažovat všechny výdaje, které nejsou výdaji mandatorními.  

o Kvestor dále informoval, že projektová činnost musí být nadále financována 

výhradně ze zdrojů projektu. Pokud tedy projekt neobdržel platbu dotačních 

prostředků nebo nemá dostatečný zůstatek finančních prostředků z minulého období, 

nelze realizovat výdaje. Tímto jsou vázány projekty GA ČR, TA ČR, evropské 

projekty aj. Předfinancování z prostředků příspěvku není možné.  

▪ Paní tajemnice Ing. Kubišová dodala, že na FSE běží 2-3 projekty, které bude 

nutné předfinancovat – tyto výjimky budou projednány s panem kvestorem 

UJEP. 

o V oblasti osobních nákladů, které jsou každý měsíc placeny ze mzdového účtu UJEP, 

je nutné neprodleně po proplacení mezd provést převod projektových prostředků na 

mzdový účet. Prodlení není možné. Převod musí být učiněn nejpozději do 13. 

kalendářního dne v měsíci, ve kterém byly osobní náklady proplaceny. Proplácení 

závazků je nutné realizovat až těsně před jejich splatností.  

o Kvestor upozornil, aby v období rozpočtového provizoria nebyly zaměstnancům 

poskytovány provozní zálohy a zálohy na služební cesty s mimořádným předstihem. 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3870
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3741
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3873


Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, tel.: +420 475284712 
 

Pokud záměr nebude realizován v dohodnutém termínu, je třeba žádat vrácení zálohy 

bez zbytečného prodlení.  

o Dr. Chvátalová sdělila, že prostřednictvím proděkanů pro studium požádala o 

vyjádření k návrhu na rozdělení AR 2022/2023 na výuková a zkoušková období a 

prázdniny. Lhůta postoupení připomínek běží do 7. 3. 2022. Harmonogram počítá se 

začátkem zimního semestru v prvním pondělí v říjnu a délkou zimního semestru 14 

týdnů, tedy první dva týdny v lednu by ještě probíhala výuka. Zkouškové období 

zimního semestru by se následně zkrátilo z šesti na pět týdnů. Letní semestr by trval 

13 týdnů. Zkouškové období letního semestru by se posunulo o týden. Z pohledu 

FSE jde o nevhodné řešení, neboť tím narušíme procesy, které probíhají ve 

zkouškovém období letního semestru (SZZ, promoce, přijímací komise atd.). Proto 

se budeme snažit o zachování původního stavu. 

▪ Dr. Šimsová poznamenala, že počet svátků v ZS a LS je obdobný a i svátky 

v letním semestru zasahují do výuky. Dále upozornila na to, že prodloužení ZS 

ztíží studentům účast v programu Work and travel. 

o Dr. Chvátalová připomněla, že nadále platí, že výuka se pohybuje v platném režimu 

dle formy studia akreditované pro daný studijní program. Jednotlivá opatření 

přechodu do distanční výuky lze v odůvodněných případech činit s ohledem na 

zajištění kvality a efektivity studia po rozhodnutí děkana a garanta studijního 

programu.   

o Doc. Novák informoval o odložení konání Studentské vědecké konference na 

epidemicky příznivější období. 

o Prof. Doulík informoval, že webové stránky www.myjsmeujep.cz, které slouží jako 

portál pro uchazeče, jsou již plně funkční.  

o Prof. Doulík informoval, že vzhledem k současné nepříznivé epidemické situaci 

nebudou zahájeny přípravy XIV. reprezentačního plesu UJEP.  

o Prof. Doulík sdělil, že v rámci smlouvy o spolupráci zaslala společnost MSD UJEP 

částku 150 tis. Kč, z toho je 50 tis. Kč určeno na propagaci a 100 tis. Kč na realizaci 

projektu OpenLab. Děkan v této souvislosti připomněl email, který byl rozeslán 

všem akademickým pracovníkům UJEP s nabídkou mentorství v projektu OpenLab. 

o Ing. Nergl sdělil předběžnou informaci o výsledku hospodaření UJEP v roce 2021. 

Dle očekávání vykázaly ztrátu 4 fakulty (FSE, FUD, FSI, FF). UJEP jako celek 

hospodařila s přebytkem 6,6 mil. korun. 

o Dr. Svoboda požádal děkanku a děkany, aby členství zástupců fakult v AS UJEP 

věnovali pozornost, aby při volbě nového rektora měla každá fakulta v AS UJEP 

plné zastoupení.  

o Ing. Nergl informoval, že k 28. 2. 2022 končí ve své pozici ředitel SKM Mgr. Tomáš 

Kraus. Termín výběrového řízení je prodloužen do 10. 2. 2022. 

• Fakultní záležitosti 

o Děkan zhodnotil Den otevřených dveří a poděkoval za podařenou organizaci akce 

všem zapojeným osobám. Fakultu navštívilo přes 250 zájemců, což představuje 

nárůst v porovnání s předchozími lety. 

o Děkan zhodnotil končící zimní semestr a zkouškové období. Po pauze způsobené 

pandemií covid-19 byl proveden sběr dat pro Hodnocení kvality výuky. Děkan 

poděkoval vyučujícím, kteří umožnili sběr dat ve svých hodinách. V tuto chvíli 
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probíhá vyhodnocování dat. Děkan předá vedoucím kateder jednu část výsledků - 

slovní hodnocení (komentáře) k jednotlivým vyučujícím.  

o Děkan připomněl povinnost konat výuku ve formě, ve které je akreditována. Dle 

směrnice rektora k tomuto tématu, je možné v prezenční formě učit distančně pouze 

v případech, kdy je k tomu relevantní důvod (např. udělená karanténa či služební 

cesta). Prezenční forma výuky tedy musí probíhat prezenčně. Přejití na online formu 

je možné pouze výjimečně, a to v řádně odůvodněných případech po předchozím 

souhlasu garanta příslušného studijního programu a děkana. Zkušenost z minulého 

semestru bohužel ukázala, že někteří kolegové toto pravidlo nedodržují. Děkan 

upozornil, že takové jednání je porušení pracovního řádu UJEP. Rozhodně nelze 

konat prezenční výuku distančně pouze z toho důvodu, že se vyučujícímu nechce 

dojíždět na místo výuky. 

o Povinné testování zaměstnanců na onemocnění covid-19 končí k 18. únoru 2022.  

o Děkan informoval o studentu s ISP (individuální studijní plán) z důvodu účasti na 

sportovní reprezentaci ČR. Student bude obcházet vyučující, děkan požádal o 

vyhovění jeho studijním potřebám a domluvu na ISP. Z následné diskuse vyplynulo, 

že na FSE jsou i další studenti žádající o ISP. Informace o uznaném ISP jsou 

uvedeny v kartě studenta ve Stagu, zde lze ověřit, že student žádající o ISP má nárok 

na úpravu studijních podmínek. 

o Fakulta v roce 2021 skončila hospodaření se schodkem 3,5 milionu korun v rámci 

hlavní činnosti – TA01. Proto je nutné přijmout nezbytná úsporná opatření. 

o V rámci externí hlavní činnosti – TA41 fakulta vykázala kladný hospodářský 

výsledek ve výši 818,8 tisíc korun. 

o Je nutné časově provázat vyplácení odměn a čerpání dovolené u projektů, ve kterých 

vznikají neuznatelné náklady z důvodu náhrad za dovolené. Z toho důvodu nebudou 

odměny za publikační činnost dle směrnice pro podporu vědy vypláceny průběžně, 

ale jednorázově dle dohody s příjemci odměny tak, aby nedocházelo k čerpání 

dovolené v období po výplatě odměny. 

▪ Doc. Slavík navrhl, aby se toto řešilo individuálně, neboť prorektor pro vědu 

zase tlačí na to, aby se odměny vyplácely v okamžiku, kdy vznikne nárok na 

odměnu 

▪ Paní tajemnice Ing. Kubišová poznamenala, že na poradách tajemníků je zase 

tlak na to, aby se odměny vyplácely v období, které nepředchází čtvrtletí čerpání 

dovolené 

 

doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. – proděkan pro vědu 

• Za FSE budou připravovány dva profesně orientované studijní programy v rámci 

Národního plánu obnovy, jeden pod vedením doc. Koutského a jeden pod vedením prof. 

Jílkové. 

o Děkan FSE ještě doplnil, že v obou případech půjde o navazující magisterské 

programy. 

• Soutěžní lhůta projektů podávaných v rámci GA ČR začíná 15.2.2022 a končí 7. 4. 

2022. 
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• I pro SGS platí rozpočtové provizorium. 

• Probíhají pravidelná zasedání pracovní skupiny DKRVO, která si klade za cíl vymyslet 

metodiku rozdělování prostředků za VaV pro celou univerzitu. V tuto chvíli ještě není 

dán závěr, jakým způsobem bude metodika vypadat. Nicméně bude vytvářena mimo 

jiné na základě požadavků NAU a MŠMT. 

 

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

• Kariérní plány a kariérní řád 

o Proděkanka poděkovala za zaslání přehledu o stavu PPR na katedrách. 

o Rekapitulace dalších termínů: 

▪ E-mail s pokyny byl zaslán vedoucím kateder od děkana O. Moce 14. ledna 

2022; zde jsou k dohledání všechny informace 

▪ 15. února zaslat Podklady pro závěrečné hodnocení plnění personálního plánu 

(období 2017-2021) FSE UJEP 

▪ 20. února zaslat doplněné návrhy PPR  

▪ 28. února zaslat zprávu ve formě zápisu o hodnocení plánů, které končily v r. 

2021 za katedru  

▪ 28. února zaslat vyplněné tabulky ročního hodnocení zaměstnanců 

• Digitální akademie 

o Pozvánky do digitální akademie zatím byly rozeslány ve dvou vlnách, vždy vybrané 

skupině pracovníků, ne tedy všem pracovníkům naráz. (Máme omezený počet 

licencí.) Po první vlně pozvánek do digitální akademie se zapsalo a začalo ji využívat 

jen velmi málo zaměstnanců. (Z 30 oslovených pouze 4; 6 lidí se omluvilo s tím, že 

se zapojí později.) Dnes odešlo připomenutí prve osloveným a pozvánka pro další 

zaměstnance. Prosím o připomenutí zaměstnancům, že je vhodné tyto možnosti 

využívat. 

• Výroční zpráva 

o Lenka Dvořáčková obesílá pracovníky s žádostí o vyplnění informací, prosím o 

poskytnutí součinnosti. 

• Staré webové stránky 

o Výhledově budou vypnuty staré webové stránky. Prosím všechny pracovníky, aby si 

ověřili, že nemají na starých stránkách něco, o co by neradi přišli, a to nejpozději do 

konce února. Pokud bude někdo potřebovat poradit, nechť se obrátí na proděkanku. 

• Literatura v knihovně 

o Dbejte na to, aby ve Vědecké knihovně UJEP byla dostupná literatura pro zajištění 

studijních programů. Financování promýšlejte, využívejte prostředků z projektů. 

• Soutěž v rámci kampusu 

o Rektor vypisuje soutěž o návrhy na úpravu/zvelebení vytipovaných míst v kampusu. 

Mohou se účastnit studenti i zaměstnanci, jednotlivci i týmy. Soutěž bude oficiálně 

vyhlášena pro celou univerzitu. 

• Otevřené kurzy 
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o Na katedře KEMA věnujte pozornost „open lab“, informační e-mail jste obdrželi 

z centrálního infa univerzity 7. 2. 2022. 

o Na FSE tradičně v letním semestru bude probíhat online marketing kurz, který 

otevíráme veřejnosti. 

Ing. Miroslav Kopáček – proděkan pro studium 

• Upozornil a ještě jednou zopakoval, že odbavovat výuku on-line způsobem je možné 

pouze po odsouhlasení garanta daného studijního programu a děkana fakulty. Pokud ke 

schválení on-line výuky dojde, tak je nutné, aby byla zaevidovaná ve STAGu (tj. vložit 

link na online výuku do rozvrhu). 

• V lednu byl dr. Jánskou a Ing. Kopáčkovou upozorněn, že ve STAGu v rámci 

předzápisu si mohou studenti volně zapisovat i volitelné předměty, které neschválil 

garant příslušného studijního programu. Následně bylo zjištěno, že je STAG špatně 

nastaven pro segment volitelných předmětů, přičemž aktuálně je už problém odstraněn. 

• Do konce týdne proběhne kontrola obsazenosti výběrových předmětů a cvičení u 

povinných předmětů, přičemž budou zrušeny rozvrhové akce obsazené 5 a méně 

studenty. 

• U předmětů, nejčastěji výběrových, vyučovaných zpravidla v angličtině, které mají být 

nabídnuty i studentům přijíždějícím na FSE v rámci mezinárodních mobilit, je třeba tuto 

skutečnost nahlásit Ing. Dvořáčkové, která daný předmět zařadí do příslušné nabídky. A 

dále, pokud se výuka předmětu plánuje, tak je nutné tuto skutečnost uvést i do 

požadavků na rozvrh pro příslušný semestr. 

• V 1. ročníku bakalářského prezenčního studia programu Ekonomika a management 

pokračuje ve studiu student, který je sportovním reprezentantem ČR, a tak má dle platné 

legislativy nárok na individuální studijní plán, o který si požádal a byl mu již v září 

2021 schválen. 

• Upozornil na čl. 9, odst. 12 Studijního a zkušebního řádu UJEP, který zpravidla není na 

fakultě dodržován. „Pokud je student při obhajobě závěrečné práce klasifikován 

známkou nevyhověl/a, zkušební komise rozhodne, zda student tuto práci přepracuje 

nebo vypracuje závěrečnou práci s jiným zadáním. Zdůvodnění svého rozhodnutí uvede 

zkušební komise do písemného protokolu o státní závěrečné zkoušce.“ 

• Vedení fakulty obdrželo první výstupy z hodnocení kvality výuky za zimní semestr. 

V některých ohledech vyplynulo možné porušení vnitřních předpisů univerzity a 

fakulty, a tak budou do konce týdne požádáni vedoucích vybraných kateder o 

součinnost se zajištěním vyjádření jednotlivých vyučující. 

• Poděkoval za zajištění výuky v zimním semestru. Vzhledem k tomu, že ke studiu byl 

zapsán vyšší počet studentů, tak hlavně zabezpečení výuky pro první ročníky bylo 

náročnější než v předchozích letech. 

 

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

• Byly vyhlášeny zaměstnanecké mobility v rámci programu Erasmus+, všichni 

akademičtí pracovníci byli informováni emailem (7.2.2022). 
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• Na UJEP v období leden – březen probíhá genderový audit, realizovaný Genderovým 

informačním centrem Nora, o.p.s. Nora (gendernora.cz). Genderový audit je součástí 

podmínek udržení HR Award, který bonifikuje při získávání projektů, současně je 

příležitostí k rozvoji např. v oblasti spokojenosti s pracovními podmínkami nebo 

slaďování pracovního a osobního života. V jeho rámci proběhne analýza dokumentů, 

dotazníkové šetření mezi zaměstnanci, skupinové a individuální rozhovory. Bude 

rozeslán informační email o průběhu a cílech, k dispozici budou i další informační 

materiály.  

• Vedoucí kateder byli požádání o zamyšlení v rámci kateder nad sloganem/mottem, 

který by prezentoval jednotlivé obory i fakultu jako celek. Byl by využit na propagační 

předměty, případně i na web. Předměty by tak bylo možné cíleněji vybírat a prezentovat 

jimi konkrétní zaměření. Termín: 31.3., prosím poslat na jitka.lastovkova@ujep.cz. 

 

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

• Hospodaření FSE probíhalo v souladu se schváleným rozpočtem. Od začátku roku bylo 

naplánováno zapojení FPP ve výši 3 mil. Kč.  

• Upozornila, že v roce 2023 se bude zvyšovat cena energií, tato skutečnost ztíží 

hospodaření fakulty na daný rok. 

• Plánovaná celofakultní dovolená proběhne v roce 2022 od 25.7. do 5.8., v období mezi 

těmito termíny bude zavřená budova FSE. Prosí tedy o zadání dovolené do systému 

IMIS, zároveň prosí, aby většinu dovolené AP čerpali v měsících červenci, srpnu a září. 

• Vedoucím kateder a oddělení bude zaslán formulář pro vypracování návrhu rozpočtů na 

katedrách a oddělení. 

• Do 10.2. žádá řešitele projektů o zaslání výše režijních nákladů z projektů, které budou 

k dispozici pro FSE v roce 2022 

• FSE s největší pravděpodobností získá 11 milionů Kč od MŠMT na rekonstrukci 

výměníkové stanice a výměnu všech oken v celé budově v Moskevské ulici, tato 

rekonstrukce by měla proběhnout v létě tohoto roku. 

 

Mgr. Lenka Petláková – vedoucí studijního oddělení 

• Požádala o zapsání všech výsledků zápočtů a zkoušek do STAGu do 18.02.2022. V 

týdnu od 21.02.2022 bude na studijním oddělení probíhat kontrola splnění podmínek 

studia pro postup do letního semestru. 

 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

• Prosí akademické pracovníky, aby nemanipulovali s nastavení PC ve VIKSu a pokud 

ano, aby při ochodu skutečně uvedli vše do původního stavu. 



Fakulta sociálně ekonomická 
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

Moskevská 54, 400 96 Ústí nad Labem, tel.: +420 475284712 
 

o Dr. Suchánková se připojuje a prosí, aby toto platilo nejen v učebně VIKS, ale ve 

všech učebnách 

Ing. Eva Fuchsová, Ph.D. 

• Je nutné, aby si vyučující hlídal studenty s ISP a specifickými potřebami studentů ve 

stagu nebo by se studenti měli nahlašovat s konkrétním požadavkem sami? 

o Pan děkan odpovídá, že student musí na takovou skutečnost upozornit v případě ISP 

všechny kantory před začátkem výuky v daném semestru a v případě specifických 

potřeb před každou kontrolou studia. Informace ve stagu je pouze pro možnost 

nahlédnutí vyučujícího a kontrolu, zda skutečně student má jednu z modifikací 

studijního plánu schválenou. 

 

Termíny a úkoly: 

• Pan děkan a paní proděkanka pro rozvoj a kvalitu prosí o věnování pozornosti 

emailu, který přišel 7.2.2022 a týkal se hledání mentorů pro nové příležitosti 

v rámci spolupráce s MSD (OpenLab) 

• Plánovaná celofakultní dovolená proběhne v roce 2022 od 25.7. do 5.8. – Ing 

Kubišová prosí o zadání do systému 

• Do 10.2. 2022 prosí Ing. Kubišová o zaslání výše režijních nákladů z projektů 

• Mgr. Petláková prosí o zapsání veškerých výsledků zápočtů a zkoušek do STAGU 

do 18.2.2022 

• Do 31.3.2022 prosím dr. Laštovková o zasílání sloganů, které by prezentovaly 

jednotlivé obory i fakultu jako celek – na mail jitka.lastovkova@ujep.cz 

• Proděkanka pro rozvoj a kvalitu připomíná a prosí o věnování pozornosti emailu ze 

dne 14.1.2022, který obsahoval informace o harmonogramu k vyhodnocování KP. 

Email byl zaslán panem děkanem všem vedoucím kateder. Všechny termíny jsou 

uvedeny i v zápisu výše. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Bc. Pavlína Šimečková 

mailto:jitka.lastovkova@ujep.cz

