
Zápis ze zasedání AS EF TUL ze dne 19. 4. 2022

Přítomni:
ZK: Hyblerová, Malíková, Neumannová, Öhm, Rozkovec, Rydvalová, Weinlich SK: Čisárová, 
Horáková, Kůstka, Svoboda  
Hosté: Černíková, Drápalík, děkan Kocourek, Michal, Štichhauerová

Omluveni:
ZK: Hastrdlová
 

Výsledky všech hlasování jsou vždy uváděny v pořadí PRO-PROTI-ZDRŽEL SE
 

1. Projednání sestaveného rozpočtu fakulty
Proběhla diskuze:
• Diskuze byla zahájena děkanem, který zhodnotil důsledky nového vnitřního mzdového 

předpisu přijatého na konci roku 2020, kdy bylo nevyhnutelné 
odebrání časově neomezených osobních ohodnocení, snížení celkové výše rozpočtu a 
přijetí úsporných opatření (například tvorba rezerv v důsledku obtížného odhadu celkové 
hodnoty skokového nárůstu režijních nákladů na letošní rok)

• Na dotaz položený doktorkou Hyblerovou, zda přebytek peněz v rozpočtu nepředstavuje 
kontraproduktivní výhodu pro fakultu, děkan odpověděl tím, že se jedná o sice uspokojující 
výsledek hospodaření (vzhledem k mimořádné situaci roku 2021), ale stále relativně nízký. 
Dále dodal, že konečnou výši výsledku hospodaření nebylo možné ani ke konci měsíce 
ledna predikovat.

• Doktor Weinlich vznesl dotaz, zda děkanát neplánuje rozdělení části vygenerovaného zisku 
na poddimenzované katedry, na což děkan zareagoval informací, že na příštím zasedání 
akademického senátu dojde k projednání hospodaření předchozího a aktuálního 
kalendářního roku a také velkorysejšího rozdělování prostředků katedrám.

• Doktorka Černíková vznesla požadavek, zda by bylo možné, aby byly rozpočtové záležitosti 
probírány otevřeně, živě a za pomoci přehledných tabulek v excelu, aby každý čtenář mohl 
mít povědomí o rozvoji fakulty, snížila by se tím možnost vzniku domněnek či fám a byly by 
mu známy důvody přesunů peněz a rozhodnutí v rámci hospodaření a rozpočtu. S touto 
připomínkou souhlasila docentka Rydvalová a vedoucí kateder. K tomu doktor Weinlich 
dodal, že v možnostech vedoucích kateder není rozpočet plánovat či měnit, pokud není 
dostatek mzdových prostředků, kvůli čemuž je podstatné transparentně oznamovat 
očekávané rozpočtové ukazatele na následující roky.

• Následující část diskuze se na základě vzneseného dotazu zaměřila na koeficient 
ekonomické náročnosti. Danou problematikou se děkan již zabývá, dotaz ohledně způsobu 
určování koeficientu byl již vznesen směrem k panu profesoru Tučkovi. 
Děkan doporučil katedrám usilovněji žádat o externí projekty a snažit se publikovat v 
lepších časopisech. Dále oznámil, že je otevřený možnosti společně nalézt alternativní 
způsob přerozdělování finančních prostředků a změně publikačních příplatků. 



2. Schválení Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti a 
strategie internacionalizace Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci 
na rok 2022
Během procesu schvalování Plánu realizace Strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti a 
strategie internacionalizace EF TUL na rok 2022 byl vznesen dotaz k přibližné očekávané částce 
položky kurzu celoživotního vzdělávání, jelikož rozpočty na celoživotní vzdělávání bývají 
připravovány z projektů. Děkan odvětil informací, že daný kurz nebude placen z rozpočtu 
děkanátu, ale z Národního plánu obnovy.

Usnesení: Akademický senát schvaluje Plán realizace Strategického záměru vzdělávací a 
tvůrčí činnosti a strategie internacionalizace Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci na 
rok 2022.

Výsledek hlasování: 11-0-0, usnesení bylo přijato.

3. Schválení Výroční zprávy o činnosti Ekonomické fakulty za rok 2021
Při procesu schvalování Výroční zprávy o činnosti Ekonomické fakulty za rok 2021 byly projednány 
formální poznatky (názvy tabulek s uvedeným rokem 2020, které vyvolávají otázku, zda jsou data v 
nich aktualizovaná; zaměňování významů pojmů “obor” a “program”; neúplný výčet garantů; aj.). 
Byl vznesen požadavek na opětovnou kontrolu dokumentu, dodržování směrnice a snahu o 
zkrácení dokumentu, aby bylo sníženo riziko chybovosti.

Usnesení: Akademický senát schvaluje Výroční zprávu o činnosti Ekonomické fakulty za rok 2021 
s formálními připomínkami.

Výsledek hlasování: 11-0-0, usnesení bylo přijato.

4. Schválení pravidel přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu 
v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v 
akademickém roce 2022/2023 pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s 
dočasnou ochranou“
Proběhla diskuze:
• Jež byla zprvu zaměřena na požadované jazykové úrovně českého jazyka 

ukrajinských uchazečů o studium na bakalářských a navazujících magisterských studijních 
programech. Děkan vnímá podmínku dosažení úrovně českého jazyka B1 k přijetí ke studiu 
bakalářského programu optimální a dostačující, s tím, že by studenti během 1. roku studia 
měli dosáhnout úrovně B2 (čemuž by, dle děkana, měly pomoci jazykové kurzy, nejlépe z 
interních fakultních zdrojů).

• Dále byla zvážena možná reakce na další případnou vlnu ukrajinských studentů a příprava 
mimořádných podmínek přijetí ke studiu, jelikož možnost otevřeného přihlašovacího řízení 
po 15. říjnu byla zamítnuta.

• V závěrečné části diskuze byly zmíněny standardní podmínky přijímacího řízení pro 
běloruské studenty, které mohou být řešeny individuálně v případě uprchlického statusu.

Usnesení: Akademický senát schvaluje pravidla přijímacího řízení a podmínky pro přijetí ke studiu  
v bakalářských a navazujících magisterských studijních programech v akademickém roce 
2022/2023 pro studenty z Ukrajiny se statusem „cizinec s dočasnou ochranou“.

Výsledek hlasování: 11-0-0, usnesení bylo přijato.



5. Projednání vzneseného nesouhlasu s povinností publikační činnosti v 
ACC žurnálu, jež se vztahuje na studenty doktorského studia se získaným SGS 
projektem
Opětovně byla otevřena problematika příkazu publikační činnosti v ACC žurnálu studentům 
doktorského studia se získaným SGS projektem. Odůvodněním chybného použití imperativu byla 
myšlenka zpřístupnit studentům doktorského studia možnost publikovat v mezinárodním časopise. 
Za protiargument byl vznesen poznatek, že povinnost publikování není v souladu s myšlenkou 
ACC žurnálu.
Děkan je otevřen možnosti chybnou formulaci napravit a příležitost publikování tak studentům 
nabídnout, nikoliv přikázat (zvláště, pokud získali SGS projekt).
 

 

V Liberci dne 19. 4. 2022  
Zapsala: Denisa Čisárová                                                                   Ověřil: Ing. Jan Öhm, Ph.D.
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