
 

 

 

 

Zápis AS FŽP – 24.5.2010 

 

 

Přítomni:  Blanka Kottová, Vladimír Puš, Tomáš Kott, Jan Douda, Jiří Vojar, Martin Zeman, Petra 
Šímová, Jiří Zezulák 

Omluveni: Martin Tejkal, Ladislav Mrštný, Hana Šípková, Marek Vach 

Hosté:  Vladimír Zdražil  

 

 

Program jednání  

1. Projednání a schválení rozpočtu FŽP na rok 2010  
2. Harmonogram voleb do AS FŽP 2010 
3. Různé  
 

 
1. Projednání a schválení rozpočtu FŽP na rok 2010 

V. Zdražil  představil návrh rozpočtu (Příloha 1). Specifický výzkum tvoří z větší části rozpočet pro IGA, byl 
také vytvořen v rámci IGA fakultní grant, na který je možno odkazovat v publikacích. Vzdělávání a výzkum – 
nejvyšší položka za mzdy, vzrostl počet pedagogů. V prostředcích děkanátu je část prostředků kateder, mj. i na 
korektury a překlady článků (cca 400 tis. Kč, v případě zájmu o využití těchto prostředků kontaktovat P. 
Kohoutovou). Rezerva 5 % bude použita při stěhování části FŽP do MCEV (úpravy kanceláří, jejich vybavení 
atd.). Účelová činnost je poměrně značná částka, primárně má jít na aktivity spojené s exkurzemi a TC na 
školních podnicích. Účelovou činnost není přípustné čerpat jiným způsobem, nevyužité prostředky půjdou do 
rezervy. Lze ji vynakládat na BP a DP na území školních podniků či výzkumy zde prováděné.  
 
Diskuse 
J. Vojar – dotaz na externí vyučující, z čeho budou placeni? V. Zdražil – je pro ně určena položka DPP, která je 
pro externí vyučující + externí posudky na BP a DP (lze z ní platit pouze externisty nahlášené dopředu). J. Vojar 
– Zdali je možné s očekávanou nižší částkou prostředků pro fakultu na příští rok vytvořit rezervu. V. Zdražil – je 
možné z rezervy 5 % (cca 4,3 mil. Kč). P. Šímová a V. Zdražil – výkony za VaV budou před zapracováním 
poskytovány ke kontrole vedoucím kateder. 
 
Hlasování: všech osm přítomných bylo pro. Rozpočet FŽP na rok byl schválen. 
 
 

 

2. Harmonogram voleb do AS FŽP 2010 

J. Douda – volby musí být max. 16. října 2010, vyhlášení je nezbytné nejméně 5 týdnů před ukončením činnosti 
stávajícího AS. Je třeba vytvořit dvě tříčlenné volební komise (jedna za pedagogické pracovníky a jedna za 
studenty, není nutné plně obsadit členy AS). Za pedagogy je předsedou komise J. Douda, členové P. Šímová a J. 
Vojar, za studenty je předsedou komise M. Zeman, který si vybral T. Kotta a V. Olivovou.  

 

Je navržen následující harmonogram voleb do AS FŽP: 



 
Termín voleb:     13.–14. října 2010 (středa až čtvrtek) 
Zveřejnění seznamu kandidátů:   nejpozději 1. října 2010 
Projednání kandidatury s navrženými kandidáty: 16.–30. září 2010 
Ukončení výběru kandidátů:   15. září 2010  
 
T. Kott zařídí poslání hromadného emailu studentům, zveřejnění základních informací na plazmové obrazovce 
ve vestibulu. 
 
 
3. Různé  

J. Vojar – nemá materiál k hodnocení výuky, pošle členům AS k připomínkám a bude projednáno na příští 
schůzi AS FŽP. J. Douda shromáždí veškeré připomínky k Volebnímu a jednacímu řádu AS FŽP. 
 

 

 

Datum: 24. května 2010 

 

 

Zapsal: Jiří Vojar      Schvaluje: J. Douda, předseda AS FŽP   



  
 


