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Zápis z 249. zasedání AS FP TUL konaného dne 30. 6. 2022 

Přítomni: 

Komora akademických pracovníků AS (KP): Hynek Böhm, Petra Peldová, Michal Podzimek, 
Martin Slavík, Kateřina Váňová, Kamil Zágoršek 

Komora studentů AS (KS): Jana Heřmanová, David Zlesák 

Omluveni: Jan Berki, Jana Johnová, Vojtěch Konopa, Michaela Malá (ukončila studium) 

Hosté: Jan Picek (děkan FP) 

Předseda AS přivítal všechny přítomné a konstatoval usnášeníschopnost AS, jako zapisovatele 
určil Martina Slavíka a jako ověřovatele Michala Podzimka, kteří souhlasili. 

Program 249. zasedání AS 

1. Kontrola zápisu z 248. zasedání 
2. Schválení rozdělení finančních prostředků fakulty na rok 2022 
3. Informace, diskuse, různé. 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 1) Kontrola zápisu z 248. zasedání 

K zápisu nebyly vzneseny žádné připomínky. 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

ad 2) Schválení rozdělení finančních prostředků fakulty na rok 2022 

Pan děkan představil rozdělení finančních prostředků fakulty na rok 2022. 

Jeho struktura je trochu jiná než v minulých letech. Vzhledem k tomu, že se na TUL vymezuje 
letos nově činnost 107 (režijní náklady), je v rozpočtu uvažována i fakultní režie, z které je pak 
financován provoz děkanátu (vlastní děkanát DFP, oddělení pro akademické záležitosti OAZ, 
studijní oddělení SFP).  Oddělení pedagogické praxe (OPP) je sice též na děkanátu, zajišťuje 
ale přímo výuku a náleží mu tak příspěvek na vzdělávací činnost apod. – je zařazeno proto 
mezi katedry. 

Příspěvek na vzdělávací činnost je odvozen z dat pana kvestora (konstrukce rozpočtu TUL), je 
ještě podpořen rozdělením (proporciálně dle výkonu) ze získané dotace přímo pedagogickým 
fakultám (tzv. ukazatel P, který „nejde“ přes rozpočet TUL). 
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Zbylá část dotace pedagogickým fakultám (ukazatel P) je směřováno do společných prostředků 
fakulty (CFP).  V zásadě budou použité na odměny ke konci roku a průběžný měsíční osobní 
příplatek všem zaměstnancům od července do prosince jako částečná kompenzace současné 
inflace. Konkrétní nastavení příplatku s paní tajemnicí provedeme, lze očekávat cca 2 tis. Kč 
měsíčně.  Mám dva důvody „nerozpouštět“ všechny tyto prostředky na katedry: i) jednotné 
řešení zvýšení platů, ii) očekává se, že v roce 2023 finanční prostředky přidělované MŠMT 
vysokým školám poklesnou na úroveň roku 2021 – nechtěl bych ale pak snižovat rozpočty 
kateder, tj.  rád bych, aby katedry s minimálně letos přidělenými částkami mohli počítat i příští 
rok (a nemuseli se tak obávat snižování, mohli lépe plánovat...). 

Institucionální podpora na dlouhodobý koncepční rozvoj (DKRVO) (činnost 117) – 50 % 
rozděleno podle metodiky TUL použité na dělení motivační části DKRVO mezi fakulty, 42 % 
rozděleno proporciálně dle akademických úvazků na katedrách, 8 % ponecháno v CFP 
(společné prostředky pro fakultu). 

Univerzitní režie se oproti loňskému roku nezanedbatelně zvýšila (úhrada energií), úhrada je 
rozpočítána podle dat pana kvestora. 

Nově je uvažována fakultní režie, její výše je odvozena z režijních nákladů fakulty za loňských 
rok, v principu jde o 6 % z přidělených prostředků. 

Reálně jsou pro katedru k dispozici Celkem přidělené prostředky − Univerzitní režie − Fakultní 
režie + hospodářský výsledek za rok 2021. 

Příspěvek na vzdělávací činnost je primárně konstruován z dat od pana kvestora s úpravami tak, 
aby všechny katedry dosáhly na možnost hradit univerzitní tarify (a měly k tomu jistou drobnou 
rezervu) a minimálně zachovat úroveň platů na katedře, přičemž jsou zohledněny potřeba 
personálních posílení (např. geografie – nový studijní program, přírodopis – rozšiřování výuky 
do dalších ročníků).  

Na druhé straně ale avizovaný příplatek bude o něco málo nižší (1 500–2 000 Kč). 

Dr. Váňová: Je fakultní režie univerzitní nebo skutečně fakultní? 

Pan děkan: je to něco navíc. Univerzitní režie je vyšší a záleží také na budově ve které katedra 
sídlí. 

Dr. Podzimek: Jaký je koeficient náročnosti pro přírodovědné obory? 

Pan děkan: Záleží na oboru, např. Přírodopis 1,6, Bioinženýrství 2,8; pokud je servis vyšší než 
50 %, jako u SP Nanotechnologie, dělí se mezi fakulty. 

Dr. Slavík: Katedra chemie navíc vyučuje Anatomii 1, Anatomii 2 a Globální problémy, které 
představují hlavní servisní příjem z fakulty. 

Doc. Zágoršek: Je započítaná servisní výuka i pro jiné fakulty, např. ekonomickou? 
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Pan děkan: Ano, ale právě EF se nelíbí, že máme vyšší koeficient náročnosti a výuka je pro ně 
dražší, než kdyby si ji zajišťovali sami. 

Usnesení: AS FP TUL schválil rozdělení finančních prostředků fakulty na rok 2022. 

Schváleno (KP: 6 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se; KS: 2 pro, 0 proti, 0 zdržel/a se) 

Ad 3) Informace, diskuse, různé 

Pan děkan seznámil senát se situací s výukou předmětů psychologického bloku. S advokátní 
kanceláří zastupující doc. Jedličku jsme se dohodli na ukončení jeho pracovního poměru k 31. 
8. 2022. Objevily se stížnosti během zástupu, kdy doc. Jedličkovi byla odebraná výuka. 
V současnosti máme zajištěné dva poloviční úvazky: jeden docentský a jeden doktorský 
s brzkou habilitací. Rozšíření akreditace NMgr. Učitelství splňuje rámcové požadavky a bylo 
podáno NAU. 

Pan děkan uvedl, že doktorský SP Nano a mikrotechnologie projednala vědecká rada, ale podání 
za FM a FP neschválila Rada pro vnitřní hodnocení, bylo dohodnuto, že podávat žádost bude 
pouze FP. 

Pan děkan představil Stipendijní řád TUL, detaily a princip rozdělení budou upraveny směrnicí 
děkana, kterou schvaluje právník nikoli AS. Norma zahrnuje mj. stipendium studentské 
pomocné síly, včetně definice, tak aby nedocházelo k obcházení pracovněprávních vztahů, 
stipendium studentského tutora a stipendium za reprezentaci fakulty/univerzity.  

Konkrétní částky budou dány rozhodnutím děkana. Nyní je na prospěchová stipendia podle 

Příkazu děkana určeno 50 % zůstatku stipendijního fondu k 31. 7. daného kalendářního roku, 

stipendia se vyplácí studentům prezenčního studia podle prospěchu, a to ve dvou třídách, 

dříve byly třídy tři a nevyplácelo se všem, kteří požadavky splnili: 

1. studijní průměr 1,00 – 1,20 2.200 Kč/měsíc, 
2.  studijní průměr 1,21 – 1,50 1.000 Kč/měsíc. 

Pan děkan vyzval k diskusi ohledně rozdělení procenta zůstatku a tříd. 

Dr. Váňová: Kolika studentů se týká prospěchové stipendium? 

Pan děkan: 7 % ve studijních programech, řádově 100 studentů. 

Dr. Podzimek: Kolik je zůstatek? 

Pan děkan: Přírůstek je 2,5 až 3 milióny za rok. 

Dr. Váňová: Jak je to s ostatními stipendii? 

Pan děkan: 50 % zůstatku je na prospěchové a 50 % na ostatní stipendia. 
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Dr. Podzimek: Při větším počtu studentů stipendium klesne. 

Pan děkan: Ano, známe vstup. Je tu hodně nejasností: kdo má nárok, z čeho se počítá prospěch, 
není překročená doba studia, kolik má získat student kreditů? Máme trvat na 60 kreditech? 
Kompromis je 55 kreditů za jeden obor. Jak rozdělit příspěvek na praxi nebo terénní cvičení? 
Na KTV získá student zpět 50 % nákladů po úspěšném zakončení předmětu. 

Doc. Zágoršek: Jak řešit krátkodobé činnosti (soutěže, konference)? 

Pan děkan: Mimořádným stipendiem, ale měly by to být jen výjimečné případy, zákon to 
neumožňuje, má se jednat o pravidelnou činnost v oblasti studia a vědy. 

Dr. Váňová: Jak dlouho trvá pravidelná činnost? 

Pan děkan: Minimálně jeden semestr. 

Dr. Podzimek: Bude na studentský studijní tutor všude? 

Pan děkan: Ano, kromě katedry fyziky, kde mají málo studentů. Stipendium studijního tutora bude 
1 000 Kč za měsíc. 

Dr. Váňová: Bude odevzdávat výkaz o činnosti? 

Pan děkan: Ano, ale nemusí být písemně, bude to na základě zprávy tutora z katedry. Práce by 
měla být vidět: úkolem studentského tutora je pomoc v orientaci nových studentů, prevence 
problémů. Bohužel studentský život moc nefunguje. 

Bc. Zlesák: Jak to vypadá s doktorským studiem filozofie? 

Pan děkan: Protože tam jsou 3 vzdělávací oblasti, trvalo dlouho, než se našli hodnotitelé. Komise 
je odsouhlasena a jedná. Podklady získáme až v září, schválení akreditace lze čekat v říjnu. 
Přijímat pak můžeme začít i od letního semestru. 

Dr. Slavík: Materiály ke stipendiím nasdílím, aby je bylo možné komentovat. 

Všichni si navzájem popřáli příjemné prázdniny. 

Příští zasedání AS: podle potřeby 

 
V Liberci 30. 6. 2022     Martin Slavík, předseda AS FP TUL 
 
 
Zapsal: Martin Slavík     Ověřil: Michal Podzimek 
   


