
 

 
 
 
 
Zápis z kolegia děkana FŽP ze dne 10. 5. 2022  
 
Přítomni: doc. Kuráň, prof. Janoš, dr. Pokorný, doc. Trögl, Mgr. Novák, Mgr. Kolenatý, Mgr. Vojtíšek, 

dr. Holcová, dr. Popelka, dr. Krystyník 
Omluveni:  
 
 
Informace a kontrola plnění úkolů z jednání kolegia děkana FŽP: 
 
Body z jednání KolR UJEP: 
 
1. Návrh Výroční zprávy o činnosti UJEP za rok 2021   
Dr. Chvátalová - zpráva bude následně projednána dne 20. 5. 2022 ve VR UJEP (per rollam), dne 25. 5. 
2022 v AS UJEP a 13. 6. 2022 ve SR UJEP. 
Dr. Chvátalová požádala děkany o odevzdání výročních zpráv o činnosti fakult za rok 2021 na 
sekretariát rektora do 1. 7. 2022.  
Dr. Moc doporučil změnu vizuální podoby výroční zprávy, případně její zpracování do marketingové podoby. 
Doc. Mrkus doporučil typografickou úpravu dokumentu. Doc. Kuráň doporučil spíše věnovat úsilí o zlepšení 
webových stránek UJEP. 
Dr. Chvátalová - vysvětlila, že výroční zpráva UJEP je v současné době zpracovávána především jako 
podklad pro výroční zprávu MŠMT. Na případné zpracování zprávy v marketingové podobě by bylo nutné 
vyčlenit další personální kapacity. 
Mgr. Kasaničová doplnila, že personální i finanční nároky do zpracování graficky i obsahově atraktivní 
výroční zprávy je vhodné vynaložit v případě, kdy je výroční zpráva používána jako nástroj marketingu a 
propagace. V současné době vedení univerzity marketingově výroční zprávu nevyužívá a neeviduje ani 
takový požadavek z fakult.  

 
2. Návrh Výroční zprávy o hospodaření UJEP za rok 2021   
Ing. Nergl - zpráva obsahuje i návrh převodů mezi fondy podle součástí a zprávu nezávislého auditora 
o ověření účetní závěrky. Doplnil, že zpráva bude následně projednána dne 25. 5. 2022 v AS UJEP 
a 13. 6. 2022 ve SR UJEP. 
Ing. Nergl požádal děkany o odevzdání výročních zpráv o hospodaření fakult za rok 2021 na 
sekretariát rektora do 1. 7. 2022.  
Prof. Hrubá upozornila na podprůměrné mzdy docentů na FF v porovnání s průměrným platem zaměstnance 
univerzity.  
Byla diskutována výše mezd pracovníků univerzity na jednotlivých fakultách a možnosti děkanů pro 
vyhledávání a zajišťování dalších zdrojů do rozpočtů fakult, umožňování pracovníkům podílet se na 
doplňkové činnosti, celoživotním vzdělávání, projektech apod.  
 
3. Návrh Rozpočtu UJEP pro rok 2022 a Střednědobého výhledu UJEP na léta 2023–2024  
Ing. Nergl - upozornil, že celkem 3 fakulty (PF, FŽP, FUD) se v roce 2021 (k 31. 10.) dostaly pod 10 % 
přepočtených studií vůči roku 2017 a došlo tak ke krácení podílu příspěvku podle nastavených 
pravidel.   
Zůstává zachována také rezerva rektora ve výši 3 mil. korun, nově již není vytvářena rezerva na krytí 
případných rizik.  
Mimořádné prostředky ve výši 2,510 mil. korun, které UJEP obdržela v loňském roce, budou součástem 
převedeny dle předloženého rozpisu do jejich FPP. Mezi součásti je dělena celková částka 314 980 000 
korun. Celkové zdroje na součástech UJEP, ve srovnání s rokem 2021, rostou s výjimkou PF, FUD a CI.  
Ing. Nergl doplnil, že individuální projednávání rozpočtů jednotlivých fakult s děkany a tajemníky 
proběhnou dne 18. 5. 2022, o harmonogramu projednávání již byli tajemníci informováni. 
Byla vedena diskuse o problémech konkrétních fakult se sestavením vyrovnaných rozpočtů a potřebě 
čerpat z FPP či rezerv, dopadu přepokládaného zvýšení minimální mzdy do fakultních rozpočtů či 
konkurenceschopnosti mzdového ohodnocení akademických pracovníků v porovnání s platy středoškolských 
učitelů.  
Dr. Chvátalová upozornila na možnosti dalších zdrojů, např. Plánu na podporu strategického řízení 
vysokých škol (pro oblast vzdělávání je zde vyčleněno téměř 9 mil. korun), NPO, OP ST, OP JAK 
a dalších. Zdůraznila nutnost získávat finanční prostředky z externích zdrojů a na tomto účinně 
spolupracovat.  
Ing. Nergl - předložil návrh Střednědobého výhledu UJEP na léta 2023–2024, kdy je navrhováno nulové 
navýšení (vyjma projektové činnosti).   



 

2 
 

4. Návrh Dodatku ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností UJEP v období 2018–2019 za rok 2021  

Dr. Zukerstein - dokument bude dále projednán dne 20. 5. 2022 ve VR UJEP (per rollam) a dne 25. 5. 2022 
v AS UJEP. V květnu 2022 bude dále projednán ve SR UJEP (per rollam). Do 30. 6. 2022 bude zpřístupněn 
NAÚ ČR a MŠMT. 
  
5. Různé: 
Dr. Chvátalová 
- požádala děkany o vyplnění přehledu přítomnosti členů vedení fakult na součástech v období 

červen–září 2022 a přehledu zastupování na fakultách v době nepřítomnosti děkana, který obdrží od 
pí Čebišové. Požádala o vyplnění zaslaných tabulek do 27. 5. 2021. 

- připomněla termín pro zaslání podkladů pro podání žádosti v rámci Fondu F na podporu ukrajinských 
studentů (jejich sběr končí dne 20. 5. 2022, administrátorkou je Mgr. Bejdlová ze studijního oddělení 
rektorátu). Finanční prostředky jsou určeny na podporu studia ukrajinských studentů, poprvé zapsaných 
do studia po 24. 2. 2022, kterým je v návaznosti na situaci na Ukrajině znemožněno pokračovat ve studiu 
na ukrajinských vysokých školách nebo k tomuto studiu nastoupit. Další podrobnosti budou projednány 
na poradě s proděkany pro studium.  

- sdělila, že byly vyhlášeny podmínky pro stipendia primátorů, starostů, ředitelů významných firem 
či společností a Biskupství litoměřického za akademický rok 2021/2022. Podmínky pro devatenáct takto 
vyhlášených stipendií jsou stejné, jako byly v loňském roce a jsou zveřejněny na univerzitním webu 
v odkazu Finanční podpora studentů (viz https://www.ujep.cz/cs/financni-podpora). 

Doc. Novák 
- informoval o jednání pracovní skupiny DKRVO k problematice oborových kapacit a nalezené shodě 

v primárním navázání výsledků na institucionální financování. Doplnil, že rozdělení prostředků DKRVO 
bylo v pracovní skupině projednáváno, fakulty vyjádřily různé názory a konsenzus pracovní skupiny je 
vtělen do rozdělení rozpočtu UJEP pro rok 2022.  

- prof. Hrubá reagovala, že současnou formu rozdělování považuje za nesprávnou, což se v budoucnu 
ukáže.  

- doc. Novák sdělil, že oborové kapacity pracovní skupina projednala i s ohledem na potenciální nebezpečí 
a schopnosti fakult v budoucnu generovat patřičné výsledky. Upozornil, že v současné době však ani 
není jisté, zda tento parametr bude v budoucnu při hodnocení použit.  

Dr. Zukerstein 
- informoval, že v rámci řešení projektu CRP dr. Kolenatého bude zaměstnancům UJEP rozeslán dotazník 

k tématu udržitelná mobilita, udržitelná doprava. 

Prof. Doulík 
- předložil hodnocení smluv o spolupráci se zahraničními vysokými školami za rok 2021. Připomněl, že 

pokud se zahraniční vysokou školou neprobíhá tři roky žádná spolupráce, je smlouva ukončena. 

Ing. Nergl 
- sdělil, že byla na UJEP doručena nabídka na odkup budovy Na Okraji ve výši  

16  000 150 Kč. 

Bc. Průšová 
- dotázala se na parkování studentů v kampusu. 
- Ing. Nergl sdělil, že v průběhu května 2022 bude kampus uzavřen vjezdovými závorami a dojde 

k otestování skutečné kapacity místních parkovacích ploch pro zaměstnance, potažmo studenty 
univerzity. Následně bude zvolena nejvhodnější varianta parkování v Kampusu UJEP. Prioritně bude 
parkování zajištěno pro zaměstnance univerzity, u studentů bude parkování umožněno všem zdravotně 
handicapovaným, kteří o to požádají. Jako možné varianty pro parkování studentů se nabízí buď 
parkování volné, do kapacity parkovacích ploch (vjezd na studentský průkaz), nebo jako benefit (pro 
studenty působí v orgánech, v projektech, doktorandy…). Dále bude řešeno také parkování studentů 
kombinovaného studia o víkendech.   
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Doc. Mrkus - pozval přítomné na výstavu v Domu umění Ústí nad Labem - Strategies of Success, jejíž 
vernisáž proběhne dne 11. 5. 2022 od 18:00 h. 

 
Doc. Kuráň - požádal o lepší koordinaci při podávání nových studijních programů nejenom přes RpVH UJEP, 

aby nedocházelo k duplicitám ve SP, sdělil, že FŽP se cítí poškozena ze strany PřF procesem podávání 
nového SP zaměřeného na oblast chemického inženýrství, který je přímou konkurencí SP na FŽP 
s názvem „Technologie pro ochranu životního prostředí“. Dodal, že podobný problém řeší FŽP ve vztahu 
k FSE, kde se FSE vymezila vůči společnému SP „Environmentální správa“ jako konkurenčnímu SP 
směrem k SP „Regionální správa“ na FSE.   

- Dr. Chvátalová sdělila, že RpVH UJEP je oprávněna posoudit, zda předkládaný návrh studijního 
programu je v souladu se strategickým záměrem univerzity.  

- Dr. Zukerstein doplnil, že nad rámec plánu rozvoje studijních programů je možné předložit RpVH UJEP 
předběžný záměr přípravy studijního programu. 

 
 
Body z jednání KolD FŽP 

 
1. Spolupráce se ZOO v Ústí nad Labem 
- organizace letního příměstského tábora v prostorách ZOO - byl dohodnut na cca poslední týden v červenci 

a první týden v srpnu (týden pro první a druhý stupeň ZŠ) – stav: letní příměstský tábor proběhne 
v týdnech 25. – 29. 7. a 1. – 5. 8. 2022. Současně jsou připravovány podklady a podmínky pro podávání 
elektronických přihlášek. Následně bude ve spolupráci se ZOO připraven program tábora se zapojení 
všech kateder fakulty. 

 
2. Hodnocení kariérních plánů za období 1. 5. 2021 - 30. 4. 2022 
- Hodnocení kariérních plánů pracovníků fakulty je nutné začít zpracovávat nejpozději začátkem května 

2022 – úkol: VedKat. Po zpracování děkanem bude předáno na rektorát – termín: do 31. 5. 2022; 
- do 31. 5. 2022 dále odevzdat Plán personálního rozvoje fakulty na nové pětileté období 1. 6. 2022 - 

31. 5. 2027 – úkol: děkan, trvá; 
- proděkani a VedKat – pohovory proběhnou 16., 17. a 18. 5. 2022 – do 13. 5. 2022 do 10:00 poslat 

předvyplněné kariérní plány; 
- Mgr. Novák podal informaci k nutnosti aktualizace směrnice děkana č. 2/2017 - Pravidla pro hodnocení 

akademických pracovníků na FŽP (Kariérní řád), který již nenavazuje na aktualizovanou směrnici rektorátu 
UJEP. 

 
3. SP „Environmentální správa“ 
- Současná situace bude řešena s děkanem FSE  - Mgr. Mocem – termín schůzky je předběžně domluven 

na tento týden. 
 
4. Nový SP „Chemické inženýrství“ na PřF  
- k danému problému bude panem rektorem svolána schůzka obou děkanů fakult – stav: schůzka prozatím 

neproběhla. Dle informací není ze strany PřF zájem o realizaci společného programu. Předběžně bylo 
jednáno o možnosti, že po akreditaci SP „Chemické inženýrství“ bude SP „Analytická chemie“ převeden 
pod FŽP; 

- podána informace o přípravě NMgr SP „Průmyslová chemie“ v Litvínově pod VŠCHT. 
 
5. Příkaz děkana k odměnám za pracovní a životní výročí 
- dle informací tajemníka neodpovídají podklady pro vyplácení odměn – sestavy ze ZAMO – skutečnosti – 

příkaz děkana bude dořešen po odstranění problémů – stav: problémy byly odstraněny. Členy KolD byla 
dohodnuta výše odměny za pracovní výročí ve výši 3 000 korun pracovníkům FŽP s úvazkem 100 % 
v době nároku na odměnu. 

 
6. Středoškolská odborná činnosti (SOČ) ve spolupráci s DDM ÚL 
- 4. 5. 2022 proběhly v budově CPTO obhajoby prací SOČ. Pracovníci fakulty byli zapojeni do 5 komisí. Jako 

zvláštní ocenění byla předána cena děkan FŽP v oblastech Ochrana a tvorba ŽP, Biologie a Chemie 
a fyzika;  

- děkan fakulty vyjádřil poděkování pracovníkům, kteří se zapojili do přípravy a realizace obhajob. V případě, 
že pracovníci nebyli oceněni z projektu REPROREG, je možné navrhnout finanční ohodnocení. 

 
7. Univerzitní festival – 6. 5. 2022 
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- 6. 5. 2022 proběhl v kampusu univerzity Univerzitní festival, který byl zahájen prezentační akci Dny vědy 
a umění, se zapojením pracovníků FŽP. Na stánek fakulty byly zjištěny pozitivní ohlasy. Děkan fakulty 
rovněž vyjádřil poděkování pracovníkům fakulty a navrhnul finanční ohodnocení. 

 
Mgr. Novák: 
- podána informace k plánovanému pracovnímu setkání členů Společnosti pro fotogrammetrii a dálkový 

průzkum (http://www.sfdp.cz/) na FŽP UJEP - 21. - 22. 6. 2022. Jedná se o společnost odborníků, kteří 
se nějakým způsobem významně podílejí/podíleli na rozvoji oboru – viz členové společnosti na webu. 
Doc.Pacina je členem společnosti – stav: Mgr. Novák podal informaci k přípravě setkání a požádal děkana 
FŽP o úvodní zahájení. Ve vztahu k zaměření plánovaného setkání byla diskutována i možná účast doc. 
Baleje. 

 
dr. Holcová 
- strategické dokumenty FŽP – stav: VR a AS FŽP projednaly a schválily Hodnocení RSZ za rok 2021 a Plán 

RSZ na rok 2022. Současně je finalizován dokument Výroční zpráva o činnosti za rok 2021, který bude do 
konce měsíce předán k projednání VR FŽP a následně schválen AS FŽP; 

- pořízení doplňkových zaměstnaneckých čipů – stav: CI UJEP byla zaslána finanční nabídka na pořízení 30 
čipů v celkové výši cca 3500 korun. Náklady budou hrazeny z rozpočtu děkanátu; 

- podána informace k „Teambuildingové akci FŽP – 25. – 27. 5. 2022“ – stav: nahlášeno cca 40 pracovníků, 
doprava a pobyt účastníků budou hrazeny z rozpočtu děkanátu, na stravu bude přispěno z rozpočtu 
kateder, probíhá příprava k zajištění akce. 

 
dr. Popelka 
- aktualizace smlouvy o finančním vyrovnání mezifakultní výuky s FSE – čekáno na vyjádření ze strany FSE 

UJEP – stav: ze strany FSE UJEP nepřišla žádná odpověď. V tomto směru bude znovu podán dotaz; 
- prodloužení projektu U21 z důvodu 2 dosud nerealizovaných akreditací SP ze strany FŽP (Revitalizace 

krajiny a Environmentální správa) – stav: čeká se na vyjádření z projektového oddělení UJEP, případně 
bude projednáno s prorektorem doc. Novákem; 

- dotace z fondu vzdělávací politiky – odevzdat do 20. 5. 2022 – současně je na FŽP 12 studentů z Ukrajiny, 
na které je možné požádat o finanční dotaci. Žádost o dotaci je nutné opatřit průvodním dopisem děkana 
nebo pověřeného proděkana. Ministerstvo postupně upravuje a upřesňuje pravidla pro poskytnutí dotace; 

- podán podnět k ověření, zda se uvalené sankce v souvislosti s válečným konfliktem na Ukrajině mohou 
týkat i vzdělávacích aktivit na fakultě; 

- úprava harmonogramu AR 2022/2023 – podán podnět na zrušení zářijového termínu SZZ ze strany 
garantů nově akreditovaných SP z důvodu časové vytíženosti – udělení zápočtu z předmětu Seminář 
k BP/DP 2 je podmíněn zkušební obhajobou kvalifikační práce, což zvýší časové vytížení garantů SP. 
Oproti tomu se členové KolD vyjádřili k ponechání tohoto termínu z důvodu možnosti postupu studentů 
bakalářských SP do NMgr studia, nicméně se dohodli na jeho případném doplnění do harmonogramu dle 
potřeby a situace až na jaře akademického roku 2022/23. Dle informací dr. Popelky byl dále vyjmut termín 
pro podávání přihlášek do studia v rámci druhého kola přijímacího řízení. Podmínky do druhého kola 
přijímacího řízení jednotlivých SP budou v nejbližší době zaslány AS FŽP UJEP (krom SP OPK, PF) ke 
schválení; 

- příprava akreditační žádosti SP „Obnova krajiny“ – nutné předat dr. Chvátalové do 30. 5. 2022.  Žádost 
bude předána AS FŽP k projednání a následně VR FŽP ke schválení do uvedeného termínu; 

- podána informace k přípravě SZZ – vše probíhá dle plánu, komplikace je pouze se zajištěním 
dostatečného množství zaučených tajemníků komisí SZZ. Dr. Popelka požádal o součinnost vedoucí 
kateder. Navržení byli možní kandidáti; 

- podána informace, že ve stávajícím Nav.Mgr SP se žádný ze studentů nenahlásil ke SZZ v řádném roce 
studia – nutné prověřit důvody; 

- doc. Trögl – podán podnět k možnosti průběžného přijímání studentů do doktorského SP v průběhu celého 
roku. 
 

doc. Trögl:  
- bylo navrženo sestavení pravidel projektovým oddělením k podávání projektů, a to zejména z hlediska 

úplnosti finančního rozpočtu: stav: úkol nadále trvá; 
- podána informace o chystané aktualizaci publikace „S firmami si rozumíme“ – možné podat náměty za 

jednotlivé katedry, navrženo bylo přidání informace o jednotlivých výzkumných centrech fakulty a také 
sdílené infrastruktuře CircEcon s klastrem WASTen, zs.; 

- navýšení financí TA16 - na propagaci (Ing. Nebeská), odměny za publikování článků a poplatky na články 
publikované v režimu Open-access – návrh bude vyhotoven v písemné podobě a předložen členům KolD 
k odsouhlasení. Pro odměny za články bude vyčleněno speciální účetní středisko. Z důvodu zvyšujících se 
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poplatků Open-access je nutné, aby navrhovatelé projektů plánovali Open-access poplatky v rozpočtech 
projektů. V gesci projektového oddělení bude hlídat nastavení rozpočtu projektů; 

- skládka Celio - na základě diskuzního příspěvku na Seznam.cz se na doc. Trögla obrátil pplk Svoboda 
z Policie ČR s žádostí ke zpracování znaleckého posudku k hrozbě rizik z uskladnění styrenu na skládce. 
Kauza se točí okolo veřejné zakázky na likvidaci starých sudů se styrenem ze sanované skládky 
u Nelahozevsi. PČR vyšetřuje aktéry kvůli podvodu a porušení zákona o odpadech. V rámci KolD byla 
diskutována možnost zpracování tohoto posudku fakultou. Dle informací Mgr. Vojtíška – k 31. 12. 2021 
zanikla možnost fakulty zpracovávat znalecké posudky v daném oboru posuzování, garantované 
profesurou.. V tomto směru je možné zpracovat pouze vyjádření k dané věci. Bude osloven doc. Loučka, 
zda má oprávnění ke zpracování znaleckého posudku. 

 
prof. Janoš: 
- podán dotaz k potřebě AJ překladu dokumentů týkajících se PhD studia – stav: individuálně řešeno s pí 

Kubatovou dle potřeby; 
- ze strany Mgr. Kolenatého byla předána informace k možnosti čerpání finančních prostředků na překlady 

dokumentů do AJ v celkové výši cca 70 tis. korun (v případě zájmu je možné se obrátit na prof. Doulíka). 
 
Mgr. Vojtíšek:  
- podána informace k termínu komplexního školení bezpečnosti – referentské školení, termín: 28. 6. 2022, 

červená aula MFC. Termín však není jistý ve vztahu k obsazenosti aul - stav: dle informací je předpoklad, 
že by školení mělo proběhnout; 

- promoce fakulty – stav: rezervována velká aula v MFC UJEP, termín – 24. 6. 2022; 
- podán požadavek k zadání čísel účtů do IS STAG pro potřebu výplaty stipendií studentům z Ukrajiny. 

 
Dr. Krystyník:  
- podán dotaz k současnému stavu kontroly plagiátorstvi systémem Theses v IS STAG – současně se 

objevují poměrně vysoké shody textů a práce jsou vyhodnocené jako plagiát – dr. Popelka podal informaci, 
že změna v hodnocení je způsobena změnou nastavení podmínek hodnotícího systému. V případě vyššího 
procenta shody textu je nutné zdůvodnění vedoucího kvalifikační práce, zda se jedná/nejedná o plagiát; 

- podána informace k účasti FŽP na prezentační akci Technodays – během 3 dnů realizace se akce 
zúčastnil velký počet potenciálních žadatelů o studium. Akce byla pozitivně hodnocena a bylo požádáno 
o její zařazení mezi pravidelné prezentační akce FŽP; 

- předána informace k nabídce prof. Šedlbauera – zařazení předmětu „Globální problémy“ do výuky na FŽP 
– dr. Pokorný předal informaci prof. Hejcmanovi k možnosti zařazení předmětu mezi povinně volitelné do 
nově připravovaného NMgr SP „Obnova krajiny“. 

 
Mgr. Kolenatý:  
- podána žádost k vyplnění dotazníku, zaměřeného na udržitelnou mobilitu, udržitelnou dopravu – očekáván 

je přímý dopad na mobilitu zaměstnanců a studentů UJEP; 
- podána informace k přípravě letního tábora, realizovaného ve spolupráci s CHKO České středohoří - FŽP 

bude zajišťovat stravování pro studenty, CHKO pak ubytování; 
- doc. Kuráň podal žádost k zajištění hodnotnějších upomínkových předmětů pro potřebu reprezentace 

fakulty – úkol: členové KolD - do příštího jednání kolegia děkana navrhnout upomínkové předměty, pokud 
možno ekologicky šetrných k ŽP. 

 
dr. Pokorný 
- podána informace k přípravě dalšího jednání se zástupci Rady města UL ve věci zřízení „ekologické 

střední školy“ (schůzka proběhne pravděpodobně v první polovině června); 
- dne 9. 5. 2022 proběhla úvodní diskuse mezi zástupci KŽP (dr. Pokorný, dr. Lehejček, doc. Vráblík) 

a vedením města Úštěk k přípravě Adaptační strategie na změnu klimatu – cílem je navázat další 
spolupráci s městem Úštěk v rámci projektů tematicky zaměřených na ŽP. 

 
Diskuze: 
- v rámci diskuze nebyly podány žádné podněty. 
 
 
 
Termín dalšího jednání kolegia děkana: dne 14. 6. 2022 od 13:00 hod. 
 
Zapsali:  dr. Diana Holcová, proděkanka pro rozvoj a kvalitu FŽP UJEP 
 
Schválil: doc. Pavel Kuráň, děkan FŽP UJEP 
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V Ústí nad Labem dne 10. 5. 2022 
 


