Zápis ze schůze KTEV 15.9.2015
1. Výuka 2015/2016
Rozvrh je dokončen, je třeba zkontrolovat dostatečnou kapacitu RA. Garanti provedou kontrolu
předmětů ve STAGu a případně doplní.
Na detašovaném pracovišti Most nebude otevřen 1. ročník, v 2. pouze kombinované studium.
Všechny změny výuky (přesuny, odpadnutí apod.) je nutné oznamovat na katedru kvůli případné
kontrole.
Nová akreditace rozděluje předměty pro denní a kombinované studium – tyto předměty mají kód
3XXX resp. 4XXX. Studenti se znovuzapsaným předmětem z předchozích ročníků s kódem 1XXX
mohou chodit na 3XXX i 4XXX dle potřeby.

3. Rozpočet KTEV
Rozpočet katedry se nevyvíjí dobře – za pololetí 2015 bylo vyčerpáno 5,9 mil. Kč, bez úspor a redukcí
by se celková spotřebovaná částka vyšplhala na téměř 12 mil. V rozpočtu je při tom uvažována jen
částka 9,2 mil. Kč (5,7 mil. Kč dotace na studenty, 3,5 mil. Kč dotace za hodnocení výzkumu a vývoje),
k dispozici je ještě rezerva z minulých let ve výši 2,3 mil. Kč. Je proto třeba uspořit:
Omezení provozních nákladů na maximálně 1 mil. Kč do konce roku
Proběhla redukce osobních úvazků a tarifních mezd od 1.9.2015 – úspora cca 600 tis. Kč.
Redukce úvazků u akademických pracovníků bez zapojení do výzkumných aktivit byla
provedena dle rozvrhu (OA = 15 hodin, doc. = 8 hodin, prof. = 6 hodin), u ostatních
individuálně. Tarifní mzdy byly u akademických pracovníků sníženy o 6%, u neakademických
o 3%, osobní ohodnocení a příplatky za tituly zůstaly beze změny. Děkuji pracovníkům za
pochopení a bezproblémový průchod nutných nepopulárních změn.
Redukce mzdových nákladů není populární. Akademičtí pracovníci mají pro částečnou kompenzaci
možnost využít motivačních systémů a dalších aktivit financovaných z externích zdrojů resp. mimo
rozpočet katedry:
Zapojení do projektů financovaných z externích zdrojů (t.č. nemá žádný akademický
pracovník KTEV 100% úvazek bez zapojení do projektů).
Bylo prodlouženo hodnocení akademických pracovníků v systému HAP do 30.9.2015.
Výsledky budou použity k úpravě osobních ohodnocení. Hodnocení a úpravy budou následně
probíhat každý rok. Suma vyplácených osobních ohodnocení zůstane stejná, je možné si
přilepšit i pohoršit.
Pokud to finanční situace v roce 2016 dovolí, budou obnoveny pololetní odměny s daným
objektivním sazebníkem (za body v hodnocení VaV, obhájené DP, podávané a přinesené
projekty…).

Platí motivační směrnice 10/2014 (financovaná z rozpočtu děkanátu resp. fondu odměn) –
jednorázové odměny lze získat za články v časopisech s IF resp. v databázi SCOPUS, patenty,
za získání akademických titulů apod.
Podpora přípravy mezinárodních projektů (financování z IP – rektorát). Z přidělené částky na
podaný projekt lze uhradit náklady (cestovné, překlady, oběd se zahraniční návštěvou…) i
mzdové náklady (DPP, DPČ, odměny).

3. Příprava projektů
Momentálně je otevřeno popř. se očekává otevření řady výzev na podávání projektů jak výzkumných
tak pedagogických a rozvojových. I vzhledem k nedostatku financí by bylo vhodné, aby se do přípravy
projektů zapojilo co nejvíce pracovníků. Aktuální jsou zejména výzvy z čerstvě schválených
operačních programů, kde budou k dispozici velké rozdělované částky a projekty s velkým rozpočtem.
UJEP ve spolupráci s ÚACH AV v Řeži a Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze získala projekt
TAČR GAMA (řešitel Prof. Janoš) zaměřený na podporu komercializace výsledků výzkumu. Ta
bude probíhat formou menších individuálních projektů, jejichž první vyhlášení se čeká
začátkem roku 2016. Rozpočet na rok 2016 předpokládá cca 3 mil. Kč.
K podání jsou připravené 3 Česko-saské projekty (2x Janoš, 1x Trögl). Výzva je průběžná.
Připravují se k podání (předpoklad konec září 2015) 3 projekty OP PIK programu „Aplikace“
(Trögl, Janoš, Balej). Výzva je průběžná, projekty je možné začít řešit (předfinancovat) už po
registraci předběžné přihlášky (riziko nefinancování je možné kompenzovat dělením
stávajících úvazků).
Připravuje se projekt OP PIK z programu „Klastry“ zaměřený na odpady (Richter).
Připravuje se do výzvy programu MPO TRIO (předpoklad vyhlášení do konce roku 2015)
projekt zaměřený na recyklaci fotovoltaických panelů (Šulc).
Probíhá koordinace předpokládaných projektů v dosud neotevřeném OP VVV. Projekty
budou obvykle celouniverzitní (limit 1 projekt na 1 univerzitu). KTEV je zapojena do přípravy
projektu MATEQ zaměřeného na materiálový výzkum.
Připravují se dva projekty Erasmus+. V KA1 na česko-ruskou a česko-americkou výměnu
(Trögl), v KA 2 podprogramu Sektorové aliance projekt zaměřený na odpady a
environmentální biotechnologie (Pidlisnyuk).
Připravuje se Centrální rozvojový projekt zaměřený na materiálovou výuku koordinovaný
Univerzitou Pardubice (Janoš).
Připravuje se projekt v programu Horizon2020 zaměřený na energetické plodiny (Pidlisnyuk).
Připravuje se projekt v programu Maria Curie (výměna doktorandů a postdoků) zaměřený na
biosenzory (Trögl, spolupráce s PŘF).

4. Technologická skupina
Byla založena „Technologická skupina KTEV“, která by měla koordinovat spolupráci s podnikatelským
sektorem, diskutovat problémy a připravovat aplikační projekty. Kdo se chce připojit, bude vítán.

5. Ostatní
Vědecké radě je potřeba dodat ke schválení případné nové zkoušející u SZZ.

Probíhá aktualizace témat pro DP/BP.
Probíhá aktualizace osobních stránek a stránek KTEV – zaměstnanci si zaktualizují své osobní stránky
a mohou posílat návrhy na změny stránek katedry.

V Ústí nad Labem 28.9.2015
Zapsal: Josef Trögl
Ověřil: Václav Synek, Blanka Judlová

