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Zápis č. 7 z veřejného zasedání AS FF UJEP,
konaného dne 28. 11. 2007

PŘÍTOMNI:
•

komora akademických pracovníků: Mgr.Jakub Pátek, Mgr. Martin Veselý, Doc. PhDr.
Miroslav Kryl, Mgr. Martin Nitsche, Ph. D.
• studentská komora:
Josef Trnka, Jan Tříska, Bc.Martin Zubík
OMLUVENI:
Mgr. Renata Cornejo, Ph, Bc. Michal Červenka,

HOSTÉ:

PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D, Ing. Tahalová

PROGRAM:
1. Začlenění ÚSGS do struktur FF UJEP
2. Žádost o schválení rozpočtových změn
3. Různé
bod č. 1
Paní děkanka rekapitulovala historii i současnost ústavu a genezi záměru přesunout
univerzitní ústav na půdu FF. Zdůraznila, že od počátku byl tento přesun spojován s nevolí
součástí UJEP přispívat na pokrytí rozpočtu USGS. Pro přechod na FF mělo být financování
rozpočtu pokryto akreditací studijního oboru Německá studia ve středoevropském kontextu,
které však bylo vyhlášeno až pro druhé kolo a nebylo naplněno studenty. V této situaci se
nabídly dvě možnosti – jednat s vedením UJEP o odložení přesunu USGS na FF, což p.
rektorka UJEP podmínila schválením kolegia, nebo promyslet variantu, v rámci které bude
možné USGS do struktury FF začlenit. Vedení FF spolu s vedením USGS se shodlo na druhé
možnosti – připravilo návrh snížení úvazků na USGS (snížení mzdových nákladů) a
zabezpečení financovaní provozních nákladů především z vlastních zdrojů, které USGS má
jako výnos z pořádání pravidelných letních kurzů. Vedení FF zároveň projedná i možnost
podpory rektorátu, kterou přislíbila předběžně p. rektorka (prostory v Brněnské ul.). V případě
začlenění USGS do FF by byly z rozpočtu FF kryty mzdové prostředky (max. do 0,5 mil.),
ostatní provozní náklady pak hrazeny z vlastních zdrojů. Příspěvkem do rozpočtu FF ze strany
USGS by pak mělo být částečné pokrytí nákupu knih pro jednotlivé studovny, v rámci
možností USGS a dle výše výnosů za realizované aktivity. Do budoucna se pak předpokládá
pokrytí nákladů na USGS, resp. jeho přínos FF, který bude krýt výdaje na mzdové prostředky,
z grantů, projektů a dalších aktivit, které bude USGS realizovat.

Usnesení:
AS v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. a, zákona schvaluje začlenění ÚSGS do
struktur FF UJEP.
(7-0-0)
bod č. 2
Tajemnice Ing. Tahalová předložila senátorům 2 rozpočtové změny:
a) První
rozpočtová změna spočívá v převedení části státní dotace – v poměru
odpovídajícímu podílu na vyžádané výuce na FUUD v zimním semestru 2007/2008 –
z rozpočtu FF UJEP do rozpočtu FUUD UJEP – převáděná částka 160.000,- Kč.
b) Druhá rozpočtová změna spočívá v převedení části státní dotace – v poměru
odpovídajícímu podílu na vyžádané výuce CJP v zimním semestru 2007/2008 – z rozpočtu FF
UJEP do rozpočtu PF UJEP – převáděná částka 210.000,- Kč.

Usnesení:
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona schvaluje rozpočtovou
změnu v bodě č. 2 písm. a)
(7-0-0)
AS FF UJEP v souladu s ustanovením § 27 odst. 1 písm. c, zákona schvaluje rozpočtovou
změnu v bodě č. 2 písm. b)
(7-0-0)

Různé
P. Trnka informoval přítomné o chystaném plese FF, který by se měl uskutečnit 1. 3. 2008
v prostorách společenského sálu Setuzy. Vše je teprve v období příprav.

Zapsala: Bc. Krchovová

Schválil: Mgr. Pátek

