
Zápis zasedání AS FUD UJEP ze dne 23. 3. 2022 

Místo konání: zasedací místnost č. 234, FUD v 16.00 

 

Přítomni: MgA. Martin Krupa (místopředseda), Václav Mach, BcA. Karim Tarakji, MgA. Radek 

Jandera, Ph.D., Mgr. et. MgA. Jan Krtička, Ph.D., MgA. Aleš Loziak, doc. PhDr. Tomáš 

Pavlíček, Ph.D., MgA. Jan C. Löbl 

Omluveni: Kristýna Prachařová, MgA. Adéla Machová, Ph.D. (předsedkyně / přítomna 

zasedání online), MgA. Kristýna Hájková (omluvena zpětně) 

 

Místopředseda AS FUD M. Krupa přivítal příchozí senátory a senátorky, omluvil 

nepřítomnost K. Prachařové (studijní povinnosti) a A. Machová (nemoc), kterým bylo 

umožněno připojení online, ale bez možnosti účasti na hlasování. Na senátu byl přivítán host 

- pan děkan doc. Mgr. A. Pavel Mrkus.  

 

Senátoři byli seznámeni s navrženým programem zasedání: 

1. Schválení návrhu programu zasedání 

2. Schválení zápisu z jednání AS FUD UJEP ze dne 16. 2. 2022 

3. Informace z vedení FUD UJEP (P. Mrkus) 

4. Doplňovací volby do AS UJEP (obě komory) - termíny, volební komise  

5. Svolání akademické obce (návrh A. Machová) - schválení programu 

6. Různé 
 

Místopředseda zahájil rozpravu k bodu 1. Schválení návrhu programu zasedání. Do 

navržených bodů byl připojen nový bod Informace z vedení FUD UJEP (P. Mrkus). 

 

Usnesení č. 1: Akademický senát FUD UJEP souhlasí s navrženým programem zasedání 

senátu dne 23. 3. 2022. 

Proběhlo hlasování o navrženém programu: Pro 7; Proti 0; Nehlasoval 0. 

 

2) Schválení zápisu z jednání AS FUD UJEP ze dne 16. 2. 2022 

Zápis z předchozího jednání AS byl včas zveřejněn na webu FUD v sekci Akademický senát po 

prvním kole připomínek senátorů k tomu zápisu, které byly do zápisu zapracovány. K zápisu 

nebyly další připomínky ze strany senátorů. 

 

Usnesení č. 2: K zápisu z jednání AS FUD UJEP ze dne 16. 2. 2022 nejsou žádné další 

připomínky a dodatky, zápis byl řádně zveřejněn akademické obci na webu FUD. 

Hlasování o schválení zápisu: Pro: 7; Proti 0; Nehlasoval 0. 

 



K zasedání senátu se připojil J. C. Löbl v 16:09. 

 

3) Informace z vedení FUD UJEP (P. Mrkus) 

 

Děkan FUD UJEP P. Mrkus informoval senátory o aktuálně řešeném tématu poskytování 

mimořádných stipendií ze strany fakulty pro studující ze zemí Ukrajina, Rusko a Bělorusko 

vzhledem k aktuálnímu válečnému konfliktu. Na UJEP vznikla na počátku konfliktu 

informační tabulka, která nasměrovává studenty s žádostí o různé druhy pomoci. Mimo jiné 

se jedná i o žádost mimořádného stipendia. Od té doby požádalo FUD 8 z 11 aktuálně 

ukrajinských studentů. UJEP delegovala pravomoc rozhodnutí o stipendiu na fakulty. 

Doposud FUD zareagovala tak, že každému žadateli - ukrajinskému studentovi - vypsala 

jednorázové mimořádné studijní stipendium ve výši 10 000 Kč, s tím, že se vedení poradí, jak 

bude postupovat dál a sledovat vývoj a doporučení státu i dalších orgánů činných v oblasti 

vysokého školství.  

Bylo zdůrazněno, že aktuálně se FUD nachází stále v rozpočtovém provizoriu a nemá 

schválený rozpočet, protože čeká na schválení rozpočtu UJEP. FUD navíc uzavřela rok 2021 

s mínusovým hospodářským výsledkem a potřebuje šetřit, aby byl rozpočet vyrovnán. Přesto 

je před námi rozhodnutí, jak budeme dál postupovat a nakládat s dalšími žádosti, které 

přichází nejen ze strany ukrajinských studentů. 

Vedení FUD zaznamenalo rozhodnutí vlády o podpoře 5 000 Kč, což by mohla být výchozí 

částka pro další možnou podporu žadatelů, protože chceme přispět studentům v aktuální 

nelehké životní situaci. 

Vyplacení těchto mimořádných stipendií nepokrývá stipendijní fond, jsou vynaložena z 

provozu fakulty. Dále je z ministerstva přislíbeno, že bude zaveden nástroj financování pro 

krátkodobé pobyty studentů z Ukrajiny ve statutu uprchlíka, což se však netýká aktuálně 

řádně studujících z Ukrajiny. Pro shrnutí mluvíme o třech typech ukrajinských studentů: 

- řádně studující ve studijních programech FUD UJEP, 

- nově přijatí do studia (ověřuje se, kdo může nastoupit) od ak. r. 2022/2023, 

- krátkodobé studijní stáže se statutem uprchlíka. 

Na kolegiu se vedla diskuse o podpoře všech studentů, jichž se konflikt dotýká, většina se 

přiklonila k podpoře pouze ukrajinským studentům, což je i v souladu s vydanými sankcemi 

vůči Rusku. Kolegium došlo k názoru, že žádosti studentů z Ruska a Běloruska nebude 

prozatím vyhověno, dokud nebude na univerzitě i v Radě VŠ zaujat obecný postoj. 

Jelikož FUD eviduje, že nemá dostatečné finanční prostředky pro dlouhodobé vyplácení 

mimořádných stipendií a tato mimoř. stipendia kryje z prostředků pro provoz fakulty, 

respektive ateliérů, bylo navrženo toto téma prodiskutovat též v AS FUD UJEP. 

Aktuálně vedení zvažuje, že žadatelům, kteří si požádají v dalších měsících a řádně odůvodní 

nárok na stipendium, bude vyplaceno stipendium 5 000 Kč v daný měsíc. 

 

Senát vznesl otázku, jak dlouho bude tato mimořádná pomoc ve formě mimořádných 

stipendií trvat (kolik měsíců)? Připomněl, že se jedná o mimořádnou pomoc v akutní situaci, 



kdy student získává čas na vyrovnání se s touto situací a zajištění svých studijních potřeb, ale 

fakulta nemá plnit roli studijního fondu, není možné, aby byl student po celou dobu 

financován fakultou. Senát proto navrhuje stanovit časový rámec, do kdy finanční pomoc 

pro ukrajinské studenty bude trvat, a to na dobu například 2 až 3 měsíců, což souvisí 

i s ukončením výuky v LS a možností dokončit ročník studia. Navíc student může pobírat další 

stipendia jako je ubytovací či sociální stipendium, na které již existují mechanismy podpory 

během studia. 

Senát navrhuje stanovit si maximální výši financí pro mimořádná stipendia ukrajinským 

studentům, o která lze periodicky žádat v daných měsících, přičemž maximální výši 

budoucích vynaložených financí lze např. orientačně vypočítat počtem aktuálně podaných 

8 žádostí x zbývající 3 měsíce LS x aktuálně zvolená částka 5 000 Kč. Fakulta si např. stanoví 

limit, který bude únosný pro připravovaný rozpočet fakulty na rok 2022, přičemž již ví, že 

v březnu vyplatila první jednorázová mimořádná stipendia. 

 

Děkan poděkoval za diskusi k danému tématu, návrhy přednese na dalším kolegiu děkana. 

 

Senát bere dané téma na vědomí. 

 

Na závěr tohoto bodu děkan P. Mrkus informoval senát, že v dalších měsících bude 

představen a schvalován rozpočet fakulty (květen či červen 2022) a předloženy další 

dokumenty k průběhu akademického roku (duben 2022). 

 

4) Doplňovací volby do AS UJEP 

Na základě informačního mailu od předsedy senátu AS UJEP Zdeňka Svobody ze dne 24. 2. 

2022 je třeba vyhlásit doplňovací volby pro zástupce FUD do Akademického senátu 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem pro funkční období od 26. dubna 

2022 do 31. prosince 2022. 

Předseda Z. Svoboda informoval, že dne 23. 2. 2022 v souladu se zněním Čl. 1, odst. 6, písm. 

a) Volebního řádu AS UJEP rezignovali kolegové MgA. Jiří Dvořák (člen Akademické komory 

AS UJEP) a Josef Schmidt (člen Studentské komory AS UJEP) na mandáty členů AS UJEP, 

v souladu se stejným ustanovením  jejich rezignaci obratem potvrdil. Jelikož nemá FUD UJEP 

aktivní náhradníky do AS UJEP, náhradník M. Urban za Akademickou komoru nepotvrdil 

předsedovi senátu svou funkci senátora a dále FUD nemá k dispozici žádného řádně 

zvoleného náhradníka na pozici člena Studentské komory AS UJEP, je tedy nezbytné vyhlásit 

doplňovací volby. Požádal o stanovení termínu doplňovacích voleb tak, aby FUD mohla mít 

plné personální zastoupení na řádném zasedání AS UJEP dne 27. 4. 2022, kdy bude například 

schvalován rozpočet UJEP na rok 2022. Na řádném zasedání AS UJEP dne 23. 2. 2022 byla 

navržena a schválena stálá hlavní volební komise AS UJEP pro doplňovací volby, aby byl 

maximálně urychlen proces vyhlašování a zpracování voleb.  

V návaznosti na výše uvedené jsme požádáni o ustavení dílčí volební komise pro doplňovací 

volby, termínu a míst doplňovacích voleb na FUD. Je předložen návrh, že doplňovací volby 



na FUD proběhnou ve středu dne 13. 4. 2022 od 10:00 do 16:00 nebo od 9:30 do 13:30 

hodin. 

Místem konání voleb je Fakulta umění a designu Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem, Pasteurova 9, 400 96 Ústí nad Labem, přízemí foyer budovy. 

Předložen byl návrh členů volební komise pro doplňovací volby na FUD, s tím, že navržení 

členové již byli osloveni předsedkyní a předběžně souhlasí se členstvím ve volební komisi. 

Byla ustanovena fakultní volební komise, která se skládá z 8 členů: 

předseda komise: MgA. Adéla Machová, Ph.D. 

členové komise: doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D. 

MgA. Hana Coufalová 

Bc. Kristýna Mouchová 

   Václav Mach 

   Eva Černá 

   Luboš Syrovátka 

   Bc. Karim Tarakji 

Termín, místo konání a návrh fakultní komise bude odeslán předsedkyní komise FUD mailem 

předsedovi volební komise AS UJEP (J. Cais) a předsedovi senátu AS UJEP (Z. Svoboda) ke 

schválení. 

 

Usnesení č. 3: Doplňovací volby do AS UJEP se na FUD budou konat ve středu 13. 4. 2022 

v přízemí budovy FUD (foyer), v čase od 9:30 do 13:30 hodin, a byla ustanovena výše 

jmenovaná fakultní volební komise. 

Hlasování o usnesení č. 3: Pro 8; Proti 0; Nehlasoval 0. 

 

5) Svolání akademické obce  

Setkání akademické obce FUD se koná v úterý 5. 4. 2022, čas setkání je navržen od 16 hodin 

a místem setkání bude aula č. 537 (FUD, 4. patro). 

Pracovní skupina připravila tento návrh programu:  

1) Zahajovací úvodní slovo předsedkyně AS FUD UJEP 

2) Úvodní slovo děkana 

3) Poslání a funkce senátu 

4) Volební rok 2022 

5) Dotazy k jednotlivým bodům programu AO 

Dílčím návrhem pracovní skupiny je zavést roli moderátora během Setkání AO. Navrhujeme, 

aby se moderátorem stal senátor AS FUD UJEP, a to jmenovitě Jan C. Löbl nebo Kristýna 

Hájková (případně oba).  

 

Padl návrh začít zasedání AO již od 15 hodin, po krátké diskuzi nad případnými dalšími časy, 

byl tento návrh akceptován. 

 



Usnesení č. 4: Setkání akademické obce FUD se svolává na 5. 4. od 15 hodin v aule 537 dle 

výše uvedeného programu.  

Hlasování o navrženém programu Setkání AO FUD UJEP: Pro 8; Proti 0; Nehlasoval 0. 

 

6) Různé 

 

M. Krupa: 

Informoval, že na návrhu Jednacího řádu se pracuje a bude odeslán právničce UJEP k 

připomínkování. Schvalování jednacího řádu je v plánu na květnovém zasedání senátu. 

AS UJEP nezasedal, předsedovi byly zaslány dotazy, prozatím bez odpovědi. 

UJEP vypověděla smlouvy s ruskými a běloruskými institucemi. 

 

M. Krupa a J. Krtička: 

Na kolegiu děkana byl řešen harmonogram ak. roku 2022/2023, dále byl senát informován, 

že bude na dubnovém zasedání schvalovat podmínky přijímacího řízení. Na kolegiu se vedla 

diskuze k rozpočtu fakulty a o udělování mimořádných stipendií vzhledem k situaci na 

Ukrajině. Důležitým bodem byl souběh obhajob diplomových a klauzurních prací 

v ateliérech, jsou navržena dvě řešení, která proděkanka pro studium ověří a bude 

informovat na dalším zasedání kolegiu o návrhu ideálního řešení. 

 

M. Krupa: 

RVŠ - studentská komora - náměstek z ministerstva informoval o přípravě reformy 

doktorských studií a jejich financování (stipendium pro prezenční formu studia) a vyzval 

k vytvoření finanční rezervy pro budoucí roky, kdy se stipendia budou zvyšovat vzhledem 

k minimální mzdě, avšak toto financování se neprojeví v celkovém rozpočtu univerzit, je 

proto vhodné šetřit v rámci tzv. stipendijního fondu. 

 

Místopředseda poděkoval senátorům za účast a ukončil zasedání v 17:26. 

 

Další řádné zasedání AS FUD UJEP se koná 20. 4. 2022 od 16.00 v zasedací místnosti č. 234 

na FUD UJEP. 

 

Zapsali: M. Krupa a A. Machová 

Ověřili: M. Krupa a A. Machová 

 


