
 

 

Zápis č. 2/2018 z veřejného zasedání AS FF UJEP, 
 konaného dne 30. 05. 2018 

 

Přítomni:   

• Komora Akademických pracovník ů:                   Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
       Doc. Mgr. Martin Veselý, Ph.D. 

Mgr. Josef Märc 
PhDr. Jiří Koumar, Ph.D. 

 
• Studentská komora:     Bc. Michal Jirman 

Mgr. Jan Grisa 
Bc. Radek Rákos 

 
• Omluvena:                                             Mgr. Eva Krovová 

    
                                                                                                  

• Hosté:       doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D. 
       Ing. Terezie Tahalová 
        
      

Program: 

1. Schválení Výroční zprávy o činnosti FF UJEP za rok 2017 
2. Schválení Výroční zprávy o hospodaření FF UJEP za rok 2017 
3. Schválení rozpočtu FF UJEP na rok 2018 
4. Různé 

 
 
Bod 1 
Mgr. Jakub Pátek, Ph.D., předseda senátu přivítal přítomné, konstatoval, že senát je 
v usnášeníschopném počtu.  
 
Doc. Hrubá představila přítomným Výroční zprávu o činnosti FF za rok 2017 a okomentovala 
přítomným její strukturu a hlavní body. 
 
Usnesení 
AS FF UJEP schválil dle §27 odst. 1, písm. d zákona o vysokých školách ve znění pozdějších 
předpisů Výroční zprávu o činnosti FF UJEP v předložené podobě.    
                                                                                                         (ano – 7, ne – 0, zdržel se 0) 
 
 
 
Bod 2 
Ing. Tahalová podala komentář k VZoH FF za rok 2017. Rozebrala strukturu hospodářského výsledku 
1,49 mil. Kč a zároveň odpověděla na dotaz senátorů týkající se rozdílu mezi plánovaným rozpočtem 
a skutečným čerpáním v bodě 1. 
 
 



Usnesení 
AS FF UJEP schválil dle §27 odst. 1, písm. d zákona o vysokých školách ve znění pozdějších 
předpisů Výroční zprávu o hospodaření FF UJEP v předložené podobě. 
                                                                                                                     (ano – 7, ne – 0, zdržel se 0) 
 
Bod 3 
Tajemnice Ing. Tahalová představila rozpočet Filozofické fakulty na rok 2018. Jeho sestavení a 
schválení na vedení UJEP probíhalo bez problémů. Svými plánovanými výdaji FF UJEP nikterak 
nevybočuje ze standardních rozpočtových operací. Pro rok 2018 byl sestaven jako vyrovnaný s 
průměrným 4 % navýšení tarifních mezd u většiny zaměstnanců. 
 
Tajemnice zároveň apelovala na senátory, aby podporovali změny týkající se možnosti využití zdrojů 
ze Stipendijního fondu fakulty i jiným způsobem, než ve prospěch studentů (částečné využití ve 
fakultním provozu). 
 
Usnesení 
AS FF UJEP schválil dle §27 odst. 1, písm. c zákona o vysokých školách ve znění pozdějších 
předpisů Rozpočet FF UJEP na rok 2018 v předložené podobě.                                                                                                        
 

(ano – 7, ne – 0, zdržel se 0) 
 
Bod 4 
Dr. Pátek informoval o nutnosti zvolit místopředsedu akademického senátu, neboť Mgr. Jiří Myroniuk 
již ukončil své studium na FF. Studentská komora AS bude doplněna o účastníka voleb, který se 
v počtu získaných hlasů umístil na dalším místě a v současné době splňuje podmínku trvajícího studia 
na FF. 
 
Doc. Hrubá požádala předsedu akademického senátu o naplánování další schůzky na první polovinu 
září, na které bude potřeba projednat a schválit podání institucionální akreditace vzdělávací oblasti 
Historické vědy a dalších materiálů. 
 
 

Mgr. Jakub Pátek, Ph.D. 
předseda AS FF UJEP 


