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Fakulta strojního inženýrství 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 
    
Akademický senát 
funkční období 2016 – 2019 
 
Pasteurova 3334/7    Tel.: 475 285 511 
400 96 Ústí nad Labem   Fax: 475 285 566 
internet: www.fsi.ujep.cz   E-mail: jmeno.prijmeni@ujep.cz 
 

Zápis ze 14. zasedání akademického senátu Fakulty strojního inženýrství UJEP 
 
Datum konání: 5. 12. 2017 
Přítomni: Ing. Jaromír Cais, Ph.D.; Ing. František Klimenda; Ing. Pavel Kraus; prof. Ing. Jan 
Mádl, CSc.; PhDr. Jan Novotný, Ph.D.; Ing. Blanka Skočilasová, Ph.D.; Ing. Jaroslava 
Svobodová, Ph.D.; Sofie Žárská 
Nepřítomni: Ing. Jan Kampo;  
Hosté: Ing. Petr Majrich, Ph.D.; prof. Ing. Štefan Michna, PhD.;  
Zapisovatelka: Bc. Šárka Fockeová 
 
Program jednání: 

1. Zahájení 
2. Schválení programu jednání  
3. Volba ověřovatelů zápisu 
4. Ekonomické záležitosti 
5. Uvolnění finanční částky z FRIMu FSI 
6. Schválení Podmínek přijetí k doktorskému studiu na FSI pro ak. r. 2018/2019 
7. Schválení Strategického záměru FSI na rok 2018 
8. Schválení Statutu FSI 
9. Schválení Organizačního řádu FSI 
10. Informace ze sněmu RVŠ 
11. Různé 
12. Závěr 

 
Ad 1) Zasedání v 9.00 hod. v budově děkanátu fakulty, zahájil a dále řídil předseda senátu Jan 
Mádl. Konstatoval, že je přítomno osm členů AS FSI a senát je tudíž usnášeníschopný. 
 
Ad 2) Předseda senátu Jan Mádl předložil ke schválení návrh programu jednání. 
 
Hlasování: pro 8 proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[80]. 
 
Ad 3) Byl předložen návrh na ověřovatele zápisu z dnešního zasedání AS FSI: Senátoři 
František Klimenda a Jaroslava Svobodová. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[81]. 
 
Ad 4) Děkan Štefan Michna informoval senát o ekonomických záležitostech. Senát byl 
informován o nízkém čerpání SGS grantů. Ke konci roku bude ve FRIMu FSI cca 3 300 000,-
Kč.  (Příloha č. 1) 
Senát bere na vědomí. 
 
 

http://www.fsi.ujep.cz/
mailto:jmeno.prijmeni@ujep.cz
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 Ad 5) Tajemník Petr Majrich přednesl žádost o čerpání z FRIMu FSI ve výši 200 000,-Kč, 
z důvodu úhrady vícepráce 140.000,- Kč a nákupu vybavení do vybudované kuchyňky 
v laboratořích FSI Za Válcovnou. (Viz příloha č. 2) 
Dále byl senát informován o předeslané žádosti na rok 2018, kdy pan děkan požádal 
Ing. Poslední o možnost čerpání z FRIM UJEP na izolaci celého objektu dílen Za Válcovnou. 
 
Senátoři vznesli dotazy ohledně přestavby dílen. Na všechny otázky bylo řádně odpovězeno. 
Stavba dílen byla již převzata, pouze se budou dodělávat drobnosti v podobě dovybavení 
kuchyňky a záchodů (chybí držáky na ručníky). Vzhledem k přestavbě dílen by mělo dojít 
k ušetření energií, náklady by měli poklesnout až o čtvrtinu. Vícepráce doloží pan tajemník 
fakturami.   
Senátoři mají možnost si prohlédnout dílny Za Válcovnou zítra, tj. 6. 12. 2017 v 9 hodin, jiný 
termín je možný po domluvě s panem tajemníkem.  
Senát bere na vědomí.  
 
Z důvodu pozdního předložení materiálů k projednání, bude o tomto bodu hlasováno 
per rollam. 
 
Ad 6) Děkan Štefan Michna předložil ke schválení Podmínky přijímacího řízení doktorského 
studia na FSI pro akademický rok 2018/2019. 
 
Návrh usnesení [82]: Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem schvaluje Podmínky přijetí k doktorskému studiu na Fakultě 
strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pro akademický rok 
2018/2019. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[82]. 
 
Ad 7) Děkan Štefan Michna předložil ke schválení Strategický záměr rozvoje FSI na rok 
2018.  
 
Návrh usnesení [83]: Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem schvaluje Strategický záměr rozvoje FSI na roky 2016 – 2020 
(Aktualizaci na rok 2018). 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[83]. 
 
Ad 8) Děkan Štefan Michna předložit senátu změny ke schválení ve Statutu FSI. 
Dále byl senát informován o změně v názvu pracovní pozice „ředitel ústavu“ na „vedoucí 
ústavu“, k této změně došlo po konzultaci a doporučení paní prorektorky Chvátalové.  
 
Návrh usnesení [84]: Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem schvaluje změny ve Statutu Fakulty strojního inženýrství 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
 
Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[84]. 
 
Ad 9) Děkan Štefan Michna předložit senátu návrh směrnice Organizační řád FSI. 
 
Návrh usnesení [85]: Akademický senát Fakulty strojního inženýrství Univerzity J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem schvaluje Organizační řád Fakulty strojního inženýrství Univerzity 
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem. 
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Hlasování: pro 8, proti 0, zdržel se 0 
Návrh byl schválen[85]. 
 
Z důvodu výuky opustil zasedání senátor Jan Novotný (10:05).  
 
Ad 10) Senátor Jaromír Cais předal senátu informace ze sněmu RVŠ. Senát byl informován 
o rozpočtu 3miliardy korun, který byl předložen do poslanecké sněmovny ke schválení. 
V rámci projektů OP VVV byly vzneseny výtky na stranu ministerstva školství 
(administrativní náročnost, šibeniční termíny). 
Senát bere na vědomí. 
 
Ad 11) Senátor Jaromír Cais upozornil na dlouhodobou nepřítomnost senátora Jana Kampa. 
Navrhl zvážit možnost voleb v případě, že senátor Jan Kampo, i nadále bude pracovně 
vytížen.  
Senát bere na vědomí. 
 
Ad 12) Předseda senátu Jan Mádl poděkoval přítomným za účast a popřál jim hezké Vánoce. 
Dále bylo konstatováno, že při dnešním zasedání byla přijata usnesení č. 80 až č. 85.  
 

Zapsala: Šárka Fockeová, v. r.  

Ověřili: František Klimenda v. r.  

 Jaroslava Svobodová, v. r. 

 
V Ústí nad Labem dne 5. prosince 2017 
        prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 

předseda Akademického senátu FSI UJEP 
 
 
 
Příloha č. 1 Přehled čerpání 
Příloha č. 2 Žádost o uvolnění finanční částky z FRIMu FSI 
Příloha č. 3 Podmínky přijetí k doktorskému studiu na FSI pro ak. r. 2018/2019 
Příloha č. 4 Strategický záměr FSI na r. 2018 
Příloha č. 5 Statut FSI 
Příloha č. 6 Návrh SD č. X/2017 Organizační řád FSI 
 











 
 

 
  Fakulta strojního inženýrství 

Pasteurova 7, 400 01 Ústí nad Labem 
tel: +420 475 285 534 

e-mail: petr.majrich@ujep.cz 
web: www.ujep.cz 

 

Žádost o uvolnění finanční částky z FRIMu FSI 
 
Vážený pane předsedo, 
 
obracím se na Vás s žádostí o uvolnění finanční částky ve výši 200.000,- Kč 
z FRIMu FSI z důvodu úhrady více práce 140.000,- Kč a nákupu vybavení do 
vybudované kuchyňky v laboratořích FSI Za Válcovnou. 
 
Od října 2016 probíhá rekonstrukce budovy laboratoří FSI v ul. Za Válcovnou. 
Tato rekonstrukce byla prováděna v několika etapách: 
 
1. etapa – úprava dílenské části tzv. kovodílny a dřevodílny na laboratoře 
2. etapa – vybudování Učebny 
3. etapa -  vybudování Laboratoře Protypingu 
4. etapa – rekonstrukce učebny a zázemí (rekonstrukce levé části objektu  

a sociálních zařízení).  
 
Ve 4. etapě vznikly více náklady ve výši 140.000 Kč a požadavek 
dodatečného vybavení nově vzniklé kuchyňky technickým vybavením v částce 
60.000 Kč, které budou hrazeny jako investice. Zhotovitelem je Studio Jelínek. 
 
V rámci této rekonstrukce byly schváleny a uvolněny tyto finanční prostředky 
tab. Příjmy a v tab. Výdaje jsou uvedeny uhrazené náklady a požadovaná 
částka v celkové výši 200 tis. Kč. 
 

Příjmy Částka Kč 

FRIM UJEP 1 700 000 

FRIM FSI 1 600 000 

FRIM FSI 925 000 

Z podpora vědy 600 000 

Celkem  4 825 000 
 

Výdaje Částka Kč 

etapa I. 2 862 008 

etapa II 259 924 

etapa III 220 728 

etapa IV 1 442 340 

více práce v etapě IV 140 000 

vybavení kuchyňky 60 000 

Celkem  4 985 000 
 

 
 
Ing. Petr Majrich, Ph.D. 
        tajemník FSI 
 

Vážený pan 
prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 

předseda Akademického senátu FSI 
FSI UJEP 

 
 

Ústí nad Labem 4. 12. 2017 
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V souladu s ustanovením § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně  
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, a s příslušnými 
ustanoveními Statutu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem  
 

stanovuji 
 

PODMÍNKY PŘIJETÍ K DOKTORSKÉMU STUDIU  
NA FAKULTĚ STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

UNIVERZITY J. E. PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM  
PRO AKADEMICKÝ ROK 2018/2019 

 
I. 

Studijní programy a studijní obory 
 

Pro akademický rok 2018/2019 se uskuteční přijímací řízení k doktorskému studiu na Fakultě 
strojního inženýrství Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „fakulta“): 

• v akreditovaném doktorském studijním programu Strojírenská technologie. 

 
II. 

Předpokládané počty přijímaných studentů 

S ohledem na prostorové možnosti fakulty se do prvního ročníku doktorského studijního progra-
mu Strojírenská technologie akademického roku 2018/2019 přijme nejvýše 10 uchazečů 
v prezenční formě studia a nejvýše 15 uchazečů v kombinované formě studia. 

 

III. 
Přihláška ke studiu 

 
1. Písemná přihláška ke studiu v ak. r. 2018/2019 s nástupem do studia v říjnu 2018 se podává do 

23. 4. 2018. 
Písemná přihláška ke studiu v ak. r. 2018/2019 s nástupem do studia v únoru 2019 se podává do 
30. 11. 2018. 
 

2. Písemná „Přihláška ke studiu v doktorském studijním programu“ se všemi náležitostmi  
a s dokladem o zaplacení poplatku za přijímací řízení musí být podána na předepsaném 
tiskopise, který je k dispozici na oddělení pro vědu nebo ke stažení  
na stránkách fakulty, ve stanovených lhůtách, a to poštou na adresu fakulty nebo přímo  
na oddělení vědy. 

3. Povinnou součástí přihlášky ke studiu v  doktorském studijním programu je úředně ověřená 
kopie diplomu a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce v magisterském studijním programu  
a dále výpis absolvovaných předmětů studovaného magisterského studijního programu včetně 
hodnocení potvrzeného příslušnou vysokou školou, nebo úředně ověřená kopie diplomu  
a dodatku k diplomu, pokud uchazeč není absolventem fakulty. 

4. Diplom a vysvědčení o státní závěrečné zkoušce může uchazeč studující poslední ročník 
magisterského studia doložit nejpozději ke dni zápisu ke studiu. 

5. Uchazeči, kteří získali vysokoškolské vzdělání v zahraničí, dokládají dosažení zahraničního 
vysokoškolského vzdělání úředně ověřenými kopiemi dokladů podle § 48 odst. 5 zákona  
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

6. Na „Přihlášku ke studiu v doktorském studijním programu“ je nutné nalepit doklad  
o úhradě poplatku za přijímací řízení (viz čl. IV těchto podmínek). 
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      IV. 

Poplatek za přijímací řízení 
 

1. Poplatek činí 500,- Kč za každý přihlášený studijní obor a formu studia.  
2. Adresa majitele účtu: Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Pasteurova 1, 400 96 Ústí 

nad Labem. Číslo účtu: 100200392/0800. Název banky: Česká spořitelna, a. s. Ústí nad Labem. 
Variabilní symbol: 480509. Specifický symbol: prvních 6 čísel rodného čísla.  

3. Poplatek je splatný ke dni podání přihlášky ke studiu. Pokud uchazeč neuhradí poplatek řádně  
a včas, nebude s ním přijímací řízení zahájeno. 

4. V případě pochybností je uchazeč povinen úhradu řádně prokázat. 
5. Poplatek je nevratný. 

 
V. 

Podmínky přijetí ke studiu v doktorském studijním programu 
 

1. Termín konání přijímací zkoušky pro akademický rok 2018/2019 s nástupem do studia v říjnu 
2018 je 31. 5. 2018. 
Termín konání přijímací zkoušky pro akademický rok 2018/2019 s nástupem do studia v únoru 
2019 je 11. 1. 2019. 
 

2. Pokud se zájemce o studium nemůže z vážných důvodů ke zkoušce dostavit, omluví  
se nejpozději v den konání přijímacích zkoušek telefonicky nebo emailem na oddělení pro vědu 
a nejpozději do pěti dnů po konání zkoušek podá písemnou omluvu doloženou lékařským nebo 
úředním potvrzením. Předseda přijímací komise předloží děkanovi návrh na povolení 
náhradního termínu přijímací zkoušky.  

3. Ke studiu v doktorském studijním programu Strojírenská technologie může být přijat absolvent 
magisterského studijního programu technického nebo přírodovědného zaměření (o přijetí bude 
rozhodnuto podle skladby předmětů předchozího studia), který úspěšně složil státní závěrečnou 
zkoušku. 

4. Přijímací zkouška proběhne ústně před komisí, která zjišťuje odborné a jazykové předpoklady 
uchazeče a dále se ujistí o reálné představě tématu navrhované disertační práce. Odborné 
znalosti budou hodnoceny max. 60ti body a jazykové max. 20ti body, tzn. zkouška je 
ohodnocena max. 80ti body. 

5. Hodnocení znalostí uchazeče posuzuje minimálně pětičlenná komise jmenovaná děkanem 
fakulty.  

6. Kriteriem pro úspěšné vykonání přijímací zkoušky je počet získaných bodů. Uchazeč složí 
úspěšně přijímací zkoušku v případě dosažení minimálně 60 bodů. 

7. V případě, že se na jedno téma hlásí více uchazečů, stanoví přijímací komise pořadí podle 
úrovně jejich znalostí. Komise může přihlédnout ke stanovisku potencionálního školitele, který 
se zúčastňuje přijímacího řízení (jako člen komise nebo jako přísedící pro dané téma). Dalším 
studentům v pořadí je u přijímacího pohovoru nabídnuto volné téma podobného zaměření.  

8. V rámci přijímacího řízení se nepřihlíží k žádným jiným podmínkám. 
9. Na základě doporučení přijímací komise rozhodne děkan o přijetí uchazeče. 
 
V Ústí nad Labem dne 5. 12. 2017 
 
 prof. Ing. Štefan Michna, PhD.                                             prof. Ing. Jan Mádl, CSc. 
děkan FSI                                                                               předseda AS FSI    
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STRATEGICKÝ ZÁMĚR ROZVOJE FSI na roky 2016 - 2020 

AKTUALIZACE NA ROK 2018  
PREAMBULE: 

Strategický záměr rozvoje FSI je předkládán na základě VŠ zákona č.111/1998 Sb., 
s novelizací platnou od 1. 9. 2016, podle § 24, bod 2, odst. b. 

1. Vzdělávací činnost 

1.1. Příprava reakreditace studijních programů fakulty do roku 2020. Posoudit 
současný stav s cílem udržet i nadále akreditaci všech bakalářských a magisterských 
studijních programů. V roce 2018 připravit k reakreditaci studijní program 
Energetika-Teplárenství.  

1.2. Podat (v roce 2018) k akreditaci na NAÚ bakalářský a magisterský studijní program 
Konstrukce strojů a zařízení. 

1.3. Do roku 2020 připravit akreditace habilitačního a profesorského řízení v oboru 
Konstrukční a procesní inženýrství. Akreditace habilitačního a profesorského řízení 
v tomto oboru je podmíněná akreditací doktorského studijního programu v tom 
samém oboru. 

1.4. Udržet doktorský studijní program Strojírenská technologie - s jeho překlopením 
do studijního programu Strojní inženýrství, zachovat rovněž tak habilitační 
a profesorské řízení v daném oboru. 

1.5. Cílovým stavem FSI po roce 2020 je mít 5 komplexních bakalářských a k nim 
navazujících magisterských programů, doktorské studium ve dvou až třech studijních 
programech s počtem 45 až 50 studentů prezenčního studia a habilitační 
a profesorské řízení ve dvou programech. 

1.6. Snižovat i nadále počet externích pracovníků podílejících se na výuce a preferovat 
větší podíl výuky kmenovými zaměstnanci s jejich efektivnějším využitím a to hlavně 
ve studijním programu Energetika-Teplárenství. 

1.7. Zvýšení spolupráce s dalšími součástmi UJEP v oblasti propojení výuky 
se záměrem růstu její kvality. Připravit propojení výuky s FSE a PřF, v oblasti 
ekonomických a manažerských předmětů a profilujícího základu na FSI, resp. 
technických předmětů pro FSE. Propojení výuky s PřF v rámci upraveného studijního 
oboru. 

1.8. Vytvářet podmínky pro profilaci vyučujících v předmětech ve snaze 
minimalizovat počet předmětů (resp. oborů) u jednoho akademického pracovníka 
(zejména v prvních 3 semestrech bakalářského studia), jakož i změny v zabezpečení 
předmětů jednotlivými vyučujícími z důvodu zvyšování kvality výuky ve vědních 
oblastech. 

1.9. Zvýšení kvality a podílů praktické výuky dalším rozvojem laboratoří zejména 
u magisterského studijního programu. Připravit a spustit laboratoře KSM v objektu 
Za Válcovnou a laboratoře pro oblast 3D-tisku (rapid prototyping) v roce 2018. 

1.10. Zvýšit počet exkurzí studentů do průmyslových podniků s cílem propojení 
teoretických znalostí a praktických dovedností. Pro podporu této oblasti zvýšit úsilí 
o získání finančních prostředků z projektů a z průmyslové sféry, zejména formou 
společně podávaných projektů. 
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1.11. Zajistit pravidelnou obnovu a aktualizaci softwarů pro výuku a výzkum, nákup 
softwarů pro výuku u nových studijních oborů, a to v rámci projektu U21. V rámci 
rozpočtu ICT pro rok 2018 připravit aktualizaci verzí specializovaného softwaru 
používaného na fakultě pro výuku. V rámci podaných projektů připravit modernizaci 
SW-vybavení. 

1.12. Připravit rozšířenou nabídku kurzů celoživotního vzdělávání a speciálních kurzů 
pro pracovníky v průmyslu. Toto je důležitá aktivita, která bude v blízké budoucnosti 
(2018) klíčová pro hodnocení univerzit jako podkladu pro rozdělení dotace. Další 
hodnocenou aktivitou budou konzultace a poradenství pro průmysl nebo prodej 
licencí.  

1.13. Připravit dostatečné množství předmětů vyučovaných v angličtině pro ERASMUS 
studenty a zajistit dostatečný počet míst pro praxi studentů v průmyslu v rámci 
jejích studijních oborů. 

1.14. Zajišťovat přednášky odborníků z jiných i zahraničních vysokých škol, 
univerzit, výzkumných institucí a z průmyslu. Udržovat systém probíhající tzv. 
internacionalizace (tento a předcházející bod ve výčtu činností). Jedná se o podporu 
anglické výuky, akreditace oborů v anglickém jazyce, podpory programů ERASMUS 
a CEEPUS, vyzvané přednášky ze zahraničí atd. Připravit tyto aktivity, jež budou 
v budoucnu součástí hodnocení univerzit jako podklad pro dotaci MŠMT. V tomto 
případě se jedná o strategické aktivity nutné pro budoucí zajištění financování 
z jiných ukazatelů, než dle počtu studentů. 

2. Lidské zdroje 

2.1. Pro rok 2018 připravit podmínky k zajištění kariérního růstu akademických 
pracovníků, s cílem postupného dosažení procentuálního podílu docentů a profesorů 
na úrovni 30% z celkového počtu akademických pracovníků fakulty v roce 2020. 

2.2. Připravit a zajistit generační personální obměnu u klíčových docentů a profesorů, 
garantujících nabízené studijní programy. Cílem je zajistit dostatečný počet těchto 
garantů na fakultě i po roce 2020 tak, aby odpovídal standardům NAÚ. 

2.3. Určit profilové předměty (a nosné předměty profilujícího základu) 
u všech/jednotlivých studijních programů a vytvořit plán jejich zabezpečení 
relevantními akademickými pracovníky, což znamená zajistit výuku profilových 
předmětů pomoci docentů a profesorů (vykazujících tvůrčí činnost) u jednotlivých 
studijních oborů s úvazkem 1,0.  

2.4. Zlepšit a vyřešit personální obsazenost akademických pracovníků (hlavně docentů 
a profesorů) se zaměřením Energetika a Teplárenství, včetně MKP.  

2.5. Vyhodnotit plnění příkazu děkana č.4/2016 (Motivační faktory pro akademické 
pracovníky), s cílem posoudit přínosy finanční motivace pří habilitačním 
aprofesorském řízení u kmenových pracovníků fakulty ze zdrojů Institucionálního 
plánu UJEP a fakulty. Pro rok 2016 až 2018 byl na rektorátu UJEP připraven tzv. IP-
projekt na podporu uchazečů o habilitační nebo jmenovací řízení. Informace 
o projektu jsou dostupné u prorektora pro vědu. 

2.6. Nadále finančně stimulovat publikační činnost u akademických pracovníků 
v rámci RIV výstupů.  

2.7. Rozvíjet badatelské, publikační a pedagogické dovednosti u studentů doktorských 
studijních programů s cílem přípravy budoucích odborných asistentů pro fakultu. 
Zajistit větší zapojení studentů doktorských studijních programů do SGS grantů, do 
projektů EU, jakož i pro spolupráci s průmyslovou sférou a do vědeckých projektů 
(OP VVV, GA ČR, TA ČR, U21, RTF, mezinárodní projekty, např. s TU Dresden atd.).  
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2.8. Podat 2 až 3 projekty ve spolupráci s aplikační sférou, tzv. projekty OP PIK, resp. 
národní inovační vouchery (kooperace s renomovanými firmami). 

2.9. Pro podporu dovednosti studentů doktorských studijních programů vytvořit, 
podporovat a rozvíjet tzv. školy doktorských studií (mezifakultní, resp. mezi-
univerzitní, apod.).  

2.10. Zlepšení personální práce s individuálním a osobním přístupem v systému kariérního 
růstu s cílem stabilizace kolektivu fakulty, zajištění kontinuity profesního růstu 
akademických pracovníků. 

2.11. Pravidelně prezentovat a hodnotit vědecké, výzkumné a osobní úspěchy 
akademických pracovníků v univerzitním časopise (Silverius) na www stránkách 
fakulty, propagačních materiálech fakulty i v tisku. Hodnotit a oceňovat nejlepší 
pracovníky v rámci významných výročí.  

2.12. Zviditelňovat fakultu v rámci PR, vytvořit modelové presentace FSI pro externí 
partnery zájemce o spolupráci (kraje, střední školy atd.). Vytvoření PR-strategie 
fakulty, jak v rámci UJEP, tak vzhledem k vnějšímu prostředí. V rámci této strategie 
pak přesně definovat akce, které bude fakulta dle vytvořeného harmonogramu 
každoročně vytvářet. Tyto akce budou zaměřeny jak na propagaci studia jako 
takového, tak i pro prezentaci vědecké a výzkumné činnosti, což bude v gesci PR 
oddělení děkana FSI.  

2.13. Zlepšit pracovní podmínky akademických pracovníků zkvalitněním prostorového 
zázemí v kancelářích, podmínek pro vědeckou práci a dostatečného finančního 
zajištění pro publikační činnost. 

2.14. Jednoznačně definovat finanční ohodnocení a podmínky pro vyučujících 
v angličtině, zabezpečující ERASMUS-studenty. Na základě k tomuto účelu 
vytvořené tzv. internacionalizační směrnice provést hodnocení pracovníků, 
zajišťujících výuku v cizím jazyce.  

3. Výzkum, vývoj a internacionalizace   

3.1. Zprovoznit laboratoře v objektu Za Válcovnou - v roce 2018. Jedná se o modernizaci 
prostor pro výukové a výzkumné potřeby v oblasti mechaniky, části a stavby strojů 
a diagnostiky.  

3.2. Připravit koncepci laboratoře 3D-tisku, resp. rapid prototyping (projektování) 
v objektu budovaných laboratoří Za Válcovnou. 

3.3. Zajistit navýšení finančních prostředků z aplikovaného výzkumu o cca 2 mil. 
Kč ročně oproti současnému stavu. Vyhodnotit zaměření a přínosy Vědecko-
technického parku (VTP) fakulty, jakožto subjektu orientovaného na větší projekty, 
podávané a řešené ve spolupráci s aplikační sférou. V rámci dalšího rozvoje VTP 
a posunutím spolupráce mezi fakultou a průmyslem na kvalitativně vyšší úroveň 
připravit projekty OP PIK, TA ČR atd. V blízké budoucnosti totiž MŠMT (NAÚ) bude 
klást velký důraz na aplikovaný výzkum, který se stane součástí hodnocení univerzit, 
jakožto podkladu pro udělení dotace. Proto je i strategicky významné podporovat již 
existující VTP, který má aplikovaný výzkum primárně ve své gesci. 

3.4. Finančně podporovat publikační činnost akademických pracovníků ve formě 
proplácení poplatků za uveřejnění příspěvku, vložného a cestovného na vybrané 
konference. 

3.5. Zabezpečovat a podporovat profesní růst akademických pracovníku rovněž ve 
formě kurzů (pokud možno certifikovaných) a školení, se záměrem získávání 
certifikátů odbornosti.  
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3.6. Podporovat finančně a servisně zabezpečit podávání užitných vzorů, českých 
a mezinárodních patentů, jejich evidenci, vykazování RIV výstupů a případně 
realizovat jejích prodej pro aplikaci v průmyslu.  

3.7. Provést v roce 2018 revizi stávajících patentů a rozhodnout, které z nich budou 
nabídnuty k odkoupení, resp. k realizaci v aplikační sféře. Zaměřit se i na rozšíření 
působnosti současných patentů do zahraničí, tedy o získání mezinárodních patentů 
(vybrané země). 

3.8. Zvýšit ediční činnost a produkci vlastních titulů monografií a skript pracovníky 
fakulty. 

3.9. Získat finanční podporu z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, 
a dalších operačních programů (CRP, TAČR, OPPIK aj.) pro doplnění a dovybavení 
stávajících laboratoří i nových laboratoři v rámci nové budovy fakulty - technologická 
zařízení, přístrojová a měřicí technika. 

3.10. Podílet se na přípravě dalších společných mezinárodních projektů, resp. 
příhraničních (regionálních) projektů; ve fáze realizace je nyní společný projekt s TU 
Dresden / TU Freiburg, resp. Koblenz - Landau atd. 

3.11. Stanovit hlavní oblasti základního a aplikovaného výzkumu, zajistit jejich zvýšenou 
podporu a propagaci v rámci VTP, včetně vytvoření týmů pro jednotlivé oblasti. 

3.12. Zvýšit možnosti spolupráce s dalšími VŠ a výzkumnými ústavy v rámci ČR 
v oblasti vědy a výzkumu; připravit k podpisu vzájemné rámcové smlouvy, provést 
revizi stávajících smluv a zaměřit se na hledání dalších partnerů. 

3.13. Připravit podmínky intenzivnější spolupráce s univerzitami v Polsku a ve Slovenské 
republice, např. formou společných projektů, výměnné účasti na SZZ, rovněž tak 
zapojením do práce vědeckých rad, resp. při habilitačním a inauguračním řízení. 

3.14. Prohloubit aktivity a spolupráci v rámci mezinárodní sítě mobility akademických 
pracovníků v rámci projektů  ERASMUS+, CEEPUS a TEMPUS.  

3.15. Pokračovat ve vytváření systému kontaktů s vybranými univerzitami v zahraničí, 
s jeho následnou realizací, i ve vzájemné výměně studentů a vzájemné realizaci 
přednášek a stáží akademických pracovníků fakulty. V roce 2018 realizovat vytvoření 
databáze těchto kontaktů (CRM) s tím, že pokud budou uzavírány konkrétní smlouvy, 
jedná se vždy o vztah na úrovni univerzit, resp. fakult, takže i uchovávání kontaktů 
bude v gesci oddělení pro vnější vztahy REK UJEP.  

3.16. Zabezpečit pravidelné vydávání časopisů „Strojírenská technologie“ (zvážit 
změnu názvu, resp. registraci do databáze) a „Manufacturing Technology“ (snažit se 
o jeho registraci v databázi s IF - impakt faktorem).  

3.17. Připravit podmínky pro zřízení chybějících laboratoří FSI v rámci projektové 
dokumentace nové budovy fakulty (CEMMTECH). 

3.18. Popularizovat výzkum, vědu a polytechnické vzdělávání v Ústeckém a Karlovarském 
kraji. Pro tuto podporu popularizace technického vzdělávání na SŠ Ústeckého 
a Karlovarského kraje připravit společný projekt ve spolupráci s Krajskou 
hospodářskou komorou a Krajským úřadem Ústeckého kraje. 

3.19. Pokračovat v tradici organizování konferencí, které fakulta zajišťuje v rámci 
spolupráce s dalšími univerzitami a VŠ. Jedná se o akce: Aluminium a neželezné 
kovy; Mikroskopie a nedestruktivní zkoušení materiálů; Dynamika tuhých 
a deformovatelných těles; EVM (Experimentální a výpočtové metody v inženýrství); 
ICTKI (New Technology, Knowledge and Information). 
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3.20. Zvyšovat počet oboustranných výměn studentů v rámci programu LLP/Erasmus 
s větším zapojením studentů doktorského studia. 

3.21. Prostředky ve FRIM fakulty postupně zvyšovat - v maximální míře je použít k nákupu 
laboratorního zařízení pro vybavení nově připravované budovy fakulty CEMMTECH.   

4.  Rozvoj fakulty, prostorové a materiální zajištění 

4.1. Realizovat přípravu projektové dokumentace nové budovy fakulty 
(CEMMTECH) dle vytvořeného zadání - ve stávajících prostorách univerzitního 
kampusu - s cílem vytvoření podmínek pro zabezpečení laboratorního, výukového 
a kancelářského zázemí. Příprava podkladů pro projektovou dokumentaci je 
kontinuálním a strategicky významným procesem na FSI (finanční předpoklad je cca 
230 mil. Kč). 

4.2. Připravit potřebné finanční zdroje na realizaci výstavby nové budovy fakulty 
(CEMMTECH) v rámci projektu OPVVV (MŠMT) pro roky 2018 až 2021, včetně 
laboratorního a dílenského zázemí pro výuku studentů a zajištění vědecko-výzkumné 
činnosti na FSI. 

4.3. Zvyšovat postupně objem prostředků z projektů na laboratorní vybavení 
především pro výuku, výzkum, realizaci bakalářských a diplomových prací a zajištění 
doktorského studia. 

4.4. Zvýšit funkčnost, efektivitu i ekonomickou samostatnost dvou nově vytvořených 
ústavů FSI (ustavených příkazem děkana ke dni 01. 01. 2018).  

4.5. Zvýšit zainteresovanost a zodpovědnost vedoucích pracovníků na výsledcích fakulty. 
Přenášení operativních pravomocí na nižší složky řízení s přesně vymezenou a danou 
odpovědností. 

4.6. Pro rok 2018 připravit obnovování výpočetní techniky a IT technologií v závislosti 
na rozvoji fakulty a zajistit výměnu všech PC v počítačově učebně H3 s podporou 
projektu. V případě zajištění financování z některého z projektů by měla proběhnout 
v průběhu roku 2018 rekonstrukce počítačové učebny H3, konkrétně nahrazením 
všech PC novými a výkonnými počítačovými sestavami se zachováním dispozice 15 
PC+1 PC (učitel), resp. výkonným serverem. Předpokládaný rozpočet celé akce je 
cca 500 tis. Kč s DPH.  

4.7. Připravit PC-učebnu, specializovanou na 3D-tisk, resp. rapid prototyping 
(projektování) v objektu laboratoří Za Válcovnou. 

4.8. Pro naplnění předpokládaného počtu studentů v jednotlivých studijních programech 
a oborech je nutno přepracovat celkový systém prezentace fakulty na středních 
školách a na veřejnosti. Pro naplnění tohoto cíle budou připraveny propagační 
materiály o fakultě a studijních oborech, provedeny prezentační a propagační akce 
na UJEP/FSI i na vybraných SŠ, se snahou o zapojení Krajského úřadu Ústeckého 
kraje a Krajské hospodářské komory do těchto akci. Je nutno rovněž rozvinout 
a prohloubit spolupráci s vybranými SŠ v rámci tzv. fakultních škol. 

4.9. Pravidelně aktualizovat a inovovat webové stránky fakulty, s cílem zlepšit 
celkovou orientaci v nich, při zjednodušení přístupu k jednotlivým záložkám (dle 
nově zřízené kompetence přístupu na web fakulty, dle Příkazu děkana č. 5/2017). 

4.10. Připravit potřebnou obnovu PC-serverů - v rámci projektu U21 a v součinnosti 
s univerzitním Centrem informatiky. Pořídit nové servery pro zabezpečení 
výpočtových programů a další SW-vybavení. V průběhu roku 2017 bylo nutno 
převést fakultní PC-servery do virtuálních PC, jejichž hardware a software poskytlo 
(pro FSI) CI UJEP zdarma. 
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4.11. Zdokonalit systém kontrolních činností (vnitřní kontrola kvality, finanční kontrola, 
univerzitní audit) s důrazem na odstranění slabých stránek instituce v řízení. 

4.12. Zvýšit informovanost zaměstnanců fakulty o dění na fakultě a to setkáním všech 
zaměstnanců se členy kolegia děkana 1-2 x ročně.   

4.13. V souvislosti s motivací a aktivitou pracovníků podporovat opatření s cílem zlepšovat 
pracovní klima na pracovišti. Pokračovat v každoročním vyhodnocení nejlepších 
pracovníků fakulty ve vybraných oblastech. 

4.14. Zdokonalit systém vlastní propagace fakulty zejména v orientaci na uchazeče ze 
SŠ, zvýšit povědomí o technické fakultě nejen v Ústeckém a Karlovarském kraji. 
Pokračovat v důsledné prezentaci fakulty zejména u uchazečů o studium.  

4.15. Nalézat nová partnerství a rozšířit komunikaci s průmyslovými podniky regionu. 
K tomuto účelu využít organizační struktury Hospodářské komory ČR a Krajského 
úřadu Ústí nad Labem, 

4.16. Posílit spolupráci s dalšími součástmi UJEP, zejména s Přírodovědeckou fakultou 
(oblast společného studijního programu, společné projekty, školy doktorských 
studií), Fakultou sociálně ekonomickou (oblasti ekonomiky a managementu) 
a Fakultou životního prostředí (společně vyučované předměty). 

4.17. Omezit závislost na financování v rámci kategorie A (na studenta), soustředit se na 
vícezdrojové financování s výrazně vyšším podílem kategorie K (za vědu), 
soukromého sektoru v rámci aplikovaného výzkumu a školení pro firmy, zapojením 
se do projektů, dotačních zdrojů a podílů na mezinárodních projektech. 

4.18. Pro podporu vstupu absolventů na trh práce organizovat akce typu Dny kariéry, Dny 
otevřených dveří, setkávání se středními školami aj. 

 
 
 
V Ústí nad Labem, dne 16. 11. 2017 
 
  
 
 
    Předložil: prof. Dr. Ing. Libor BENEŠ, IWE  
         proděkan FSI pro rozvoj a kvalitu 
 
 
       
 
Schválil: prof. Ing. Štefan MICHNA, PhD.      Schválil: prof. Ing. Jan MÁDL, CSc. 
 děkan FSI            předseda AS FSI 

 

 

 

Pozn.: Schválení předložené Aktualizace Strategického záměru rozvoje FSI projednala dvě 
grémia fakulty: 

1) Akademický senát FSI, na svém 14. zasedání, dne 5. prosince 2017, viz Zápis ze 
14. zasedání akademického senátu FSI.  

2) Vědecká rada FSI, na zasedání dne 23. 11. 2017, viz Zápis z jednání Vědecké rady 
FSI, ze dne 23. 11. 2017.  
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Část I 

Úvodní ustanovení 
 

Čl. 1 
Název, sídlo, postavení 

 
1) Úplný název fakulty zní „Fakulta strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem“. Zkrácený název fakulty zní FSI UJEP. 
 
2) Oficiální název pro styk se zahraničím je „Faculty of Mechanical Engineering Jan 

Evangelista Purkyně University in Ústí nad Labem“. 
 
3) Fakulta strojního inženýrství (dále jen „fakulta“ nebo „FSI UJEP“) je součástí Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“), která je veřejnou 
vysokou školou univerzitního typu ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).  

 
4) Sídlem fakulty je statutární město Ústí nad Labem, Pasteurova 3334/7. 
 
5) V oficiálním úředním styku fakulta používá kulaté razítko se státním znakem České 

republiky a textem „Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Fakulta strojního inženýrství“. 
Písemnosti fakulty se opatřují znakem UJEP a znakem FSI UJEP. 

 
6) Název domény pro elektronickou komunikaci je fsi.ujep.cz, internetová adresa fakulty 

je www.fsi.ujep.cz. 
 

Čl. 2 
Právní předchůdce 

 
1) Fakulta byla zřízena 1. září 2006 transformací Ústavu techniky a řízení výroby UJEP 

jako Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP. 
 
2) Dne 1. září 2017 došlo ke změně názvu fakulty na Fakulta strojního inženýrství UJEP.  

 
 

Část II 
Poslání a činnost fakulty 

 
Čl. 3 

Poslání fakulty 
 

1) Hlavním posláním fakulty je šíření vzdělanosti a ochrana poznaného, pěstování 
svobodného myšlení, nezávislého vědeckého bádání a všestranná podpora tvůrčího 
ducha jednotlivce a společnosti. 

 
2) Fakulta samostatně a svobodně rozvíjí činnost vzdělávací a s ní související vědeckou, 

výzkumnou, vývojovou, inovační a další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“). 
 
3) Fakulta spolupracuje s ostatními součástmi UJEP, dalšími domácími a zahraničními 

vysokými školami, středními školami, výzkumnými institucemi, průmyslovými podniky, 
státními institucemi a jinými profesními sdruženími v České republice.  Pro podporu 
spolupráce s průmyslovou sférou v oblasti aplikovaného výzkumu, společného výzkumu 
a inovací je v rámci fakulty zřízen Vědeckotechnický park FSI UJEP („dále jen 
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„vědeckotechnický park“).   
 

Čl. 4 
Vzdělávací činnost 

 
1) Vzdělávací činnost je hlavním posláním fakulty, které fakulta naplňuje uskutečňováním 

bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů a programů 
celoživotního vzdělávání.  

 
2) Pedagogická činnost je organizována tak, aby umožňovala studentům splnit studijní 

program v plném rozsahu a akademickým pracovníkům realizovat pedagogickou a tvůrčí 
činnost.  

 
3) Pedagogická činnost je základním právem a povinností akademických pracovníků 

fakulty. Je založena jak na výsledcích soudobé vědy, tak i tvůrčí činnosti akademických 
pracovníků.   

 
Čl. 5 

Tvůrčí činnost 
 

1) Fakulta vytváří podmínky pro tvůrčí činnost členů akademické obce fakulty včetně 
poskytování příslušných prostor, přístrojového a hmotného zabezpečení.  

 
2) Tvůrčí činnost je základním právem a povinností akademických pracovníků fakulty. 
 
3) Fakulta umožňuje a podporuje zveřejňování výsledků tvůrčí činnosti členů akademické 

obce fakulty. Fakulta vytváří podmínky pro aplikaci a komercionalizaci výsledků tvůrčí 
činnosti členů akademické obce fakulty. 

 
4) Realizace práv průmyslového vlastnictví a autorských práv se řídí platnými právními 

předpisy a v jejich mezích vnitřními předpisy a normami UJEP.  
 

Čl. 6 
Další související činnosti 

 
1) Fakulta koná habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem v rámci udělených 

akreditací.   
 
2) Fakulta rozvíjí samostatnou doplňkovou činnost v souvislosti se svým základním 

posláním.   Prostředky takto získané využívá fakulta ke svému dalšímu rozvoji. 
 
3) Fakulta vytváří podmínky pro zahraniční vztahy členů akademické obce fakulty v oblasti 

pedagogické a tvůrčí činnosti. 
  
4) Fakulta ve shodě s právními předpisy vykonává vydavatelskou a publikační činnost, 

která slouží zejména studentům, akademickým pracovníkům, účastníkům celoživotního 
vzdělávání a odborné veřejnosti. 
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Část III 

Organizační struktura fakulty 
 

Čl. 7 
Organy fakulty 

 
1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou: 

a) akademický senát,   
b) děkan,   
c) vědecká rada,  
d) disciplinární komise.   

 
2) Dalším orgánem fakulty je tajemník. 

 
Čl. 8 

Akademická obec fakulty 
 

1) Akademickou obec fakulty tvoří: 
a) akademičtí pracovníci působící na této fakultě, 
b) studenti zapsaní ve studijních programech uskutečňovaných fakultou. 

 
2) Podmínkou pro postavení akademického pracovníka je vykonávání jak pedagogické, 

tak i tvůrčí činnosti, v souladu s ustanovením § 70 zákona. 
 
3) Pouze členové akademické obce fakulty mají právo volit a být voleni do samosprávných 

orgánů fakulty. 
 
4) Vedle akademických pracovníků zabezpečují činnost fakulty další zaměstnanci, jimiž 

jsou administrativní a technicko-hospodářští pracovníci, případně další odborní 
pracovníci pověření speciálními úkoly. 

 
Čl. 9 

Akademický senát fakulty 
 

1) Právní postavení akademického senátu fakulty, jeho ustavení a působnost, jsou určeny 
§ 26 a 27 zákona, Volebním řádem Akademického senátu FSI UJEP a Jednacím řádem 
Akademického senátu FSI UJEP. 

 
2) Členy akademického senátu fakulty volí ze svých řad členové akademické obce fakulty. 

Tvoří jej komora akademických pracovníků a komora studentů.  
 
3) Počet členů obou komor, způsob voleb a jednání akademického senátu fakulty určuje 

Volební řád Akademického senátu FSI UJEP a Jednací řád Akademického senátu FSI 
UJEP. 

 
Čl. 10 
Děkan 

 
1) V čele fakulty stojí děkan; jedná a rozhoduje ve věcech fakulty podle § 28 zákona 

a vnitřních předpisů UJEP a fakulty. 
 
2) Děkana jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu fakulty rektor UJEP. Délku 

funkčního období děkana a jeho působnost upravuje zákon. 
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3) Děkanovi jsou podřízeni proděkani, vedoucí ústavů, vedoucí dalších pracovišť fakulty 
a tajemník fakulty. 

 
4) Děkan podle potřeby ustavuje své poradní orgány. Těmi jsou zejména kolegium děkana, 

rada garantů studijních programů a průmyslová rada fakulty. 
 
 

Článek 11 
Návrh na jmenování děkana 

 
1) Akademický senát fakulty zahájí volby kandidáta na nového děkana nejpozději 

dva měsíce před skončením funkčního období stávajícího děkana, v případě odvolání 
nebo úmrtí děkana neprodleně.  

 
2) Pro přípravu a organizaci voleb zřizuje akademický senát fakulty tříčlennou volební 

komisi.  
 
3) Návrh kandidáta na funkci děkana může ve stanovené lhůtě podat kterýkoliv člen 

akademické obce fakulty. Návrh musí být podán písemně a obsahovat písemný souhlas 
navrženého.  

 
4) Navržení se na předvolebním shromáždění, které svolá předseda akademického senátu 

fakulty, představí akademické obci fakulty.  
 
5) Volební komise připraví volební lístky pro volbu v akademickém senátu fakulty. Volby 

jsou přímé a tajné. Platným hlasem je volební lístek s jednoznačně označeným nejvýše 
jedním navrženým. Kandidátem na funkci děkana se stává ten navržený, pro nějž 
hlasovala nadpoloviční většina všech členů akademického senátu fakulty. Není-li takto 
zvolen v prvním kole žádný kandidát, koná se druhé kolo volby mezi navrženými 
s dvěma nejvyššími počty hlasů. Pokud není zvolen kandidát na funkci děkana 
ani v druhém kole, volby se opakují s nově navrženými kandidáty do třiceti dnů. 

 
Čl. 12 

Kolegium děkana 
 

1) Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana. Členy kolegia jsou proděkani, 
tajemník fakulty, vedoucí ústavů, ředitel vědeckotechnického parku, předseda 
akademického senátu fakulty a popřípadě další osoby určené děkanem. 

 
2) O závěrech jednání kolegia děkana rozhoduje děkan, jenž také určí, kdo je povinen 

přijatý závěr realizovat. 
 
3) Agendu kolegia děkana zabezpečuje děkanát fakulty. 

 
Čl. 13 

Proděkani 
 

1) Proděkani zastupují děkana v jím určeném rozsahu. Proděkany jmenuje a odvolává 
děkan. 

 
2) Fakulta má čtyři proděkany pro následující úseky činnosti: 

a) rozvoj a kvalitu, 
b) studium a celoživotní vzdělávání, 
c) tvůrčí činnost, 
d) vnější vztahy.  
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3) Proděkan spolupracuje s příslušným prorektorem UJEP a s vedoucími zaměstnanci 

ostatních pracovišť fakulty. Proděkan odpovídá za věcnou náplň a aktualizaci 
informačního systému fakulty v oblasti své působnosti.  

4) Působnost, pravomoc a odpovědnost proděkanů je dána Organizačním řádem FSI 
UJEP, který je vydáván formou směrnice děkana. 

5) Proděkani se vzájemně zastupují podle rozhodnutí děkana. Děkan jmenovitě pověří 
jednoho z proděkanů k tomu, aby jej v době nepřítomnosti zastupoval v plném rozsahu.  

 
Čl. 14 

Vědecká rada  
 

1) Působnost vědecké rady fakulty a její složení upravují § 29 a 30 zákona. Předsedá 
jí a její členy jmenuje a odvolává po schválení akademickým senátem fakulty děkan.   

 
2) Funkční období vědecké rady fakulty je shodné s funkčním obdobím děkana.  
 
3) Složení vědecké rady fakulty, její činnost a způsob jednání upravuje Jednací řád 

Vědecké rady FSI UJEP. 
 

Čl. 15 
Disciplinární komise 

 
1) Disciplinární komisi fakulty jmenuje z řad členů akademické obce fakulty děkan 

po předchozím souhlasu akademického senátu fakulty. Disciplinární komise fakulty 
si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. 

 
2) Disciplinární komise fakulty má šest členů, polovinu tvoří studenti. Její působnost určuje 

§ 31 zákona, Disciplinární řád UJEP a Disciplinární řád FSI UJEP. 
 
3) Funkční období členů disciplinární komise fakulty je nejvýše dvouleté. 

 
Čl. 16 

Tajemník 
 
1) Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném Organizačním 

řádem FSI UJEP.  
 
2) Tajemníka fakulty jmenuje a odvolává děkan. 

 
Čl. 17 

Ústavy 
 

1) Základními pracovišti fakulty vykonávajícími vzdělávací a tvůrčí činnost jsou ústavy.   
 
2) V čele ústavu stojí vedoucí ústavu, kterého pověřuje funkcí a odvolává děkan. 
 
3) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení ústavů rozhoduje akademický senát 

fakulty na návrh děkana (§ 27 odst. 1 písm. a) zákona). 
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Čl. 18 
Další pracoviště 

 
1) Na činnosti fakulty se podílí další pracoviště, kterým je vědeckotechnický park.  
 
2) V čele vědeckotechnického parku stojí ředitel, kterého pověřuje funkcí a odvolává 

děkan. Vědeckotechnický park má svou vlastní strukturu a organizačně přímo podléhá 
děkanovi. 

 
3) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení dalších pracovišť fakulty rozhoduje 

akademický senát fakulty na návrh děkana (§ 27 odst. 1 písm. a) zákona). 
 
 
 

Část IV 
Kvalita uskutečňovaných činností 

 
Čl. 19 

Zajišťování a vnitřní hodnocení kvality 
 

1) Fakulta se při zajišťovaní a vnitřním hodnocení kvality svých činností řídí Pravidly 
systému kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP (dále jen „Pravidla 
systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UJEP“), která jsou po předchozím 
schválení Radou pro vnitřní hodnocení UJEP a Akademickým senátem UJEP 
registrována Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy jako vnitřní předpis UJEP.  

 
2) Působnost garanta studijního programu v oblasti zajišťování a vnitřního hodnocení 

kvality studijního programu upravuje § 44 odst. 7 zákona, čl. 18 Statutu UJEP a Pravidla 
systému zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UJEP.  

    
3) Působnost garanta programu celoživotního vzdělávání v oblasti zajišťování a vnitřního 

hodnocení kvality programu celoživotního vzdělávání upravují Pravidla systému 
zajišťování a vnitřního hodnocení kvality UJEP.     

 
Část V 

Hospodaření fakulty 
 

Čl. 20 
Nakládání s majetkem 

 
1) Fakulta se při svém hospodaření řídí zejména zákonem, Statutem UJEP (čl. 25 a příloha 

č. 1) a ostatními zvláštními předpisy a pravidly v rámci dotací a projektů (včetně projektů 
Evropské unie), rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací ze státního rozpočtu, 
jejích užití a vypořádání dotací se statním rozpočtem, které poskytuje zejména 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, dalšími vnitřními předpisy a vnitřními 
normami UJEP. 

 
2) Fakulta hospodaří podle ročního rozpočtu v rámci UJEP, který nesmí být sestaven 

jako deficitní. 
 
3) Fakulta provádí v rámci své činnosti doplňkovou činnost v souladu se zákonem (§ 24 

odst. 2 písm. d) zákona). Finanční prostředky získané z této činnosti jsou samostatným 
příjmem fakulty a jsou používány pro další rozvoj fakulty. 
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Čl. 21 
Kontrolní činnost fakulty 

 
1) Vnitřní kontrolní činnost je součástí řízení fakulty, je v souladu se Statutem UJEP (čl. 26) 

a je zajišťovaná řídící kontrolou a oddělením interního auditu. Kontrolní činnost 
se provádí periodicky nebo mimořádně v souladu s příslušnými předpisy a normami. 

 
2) Poznatky z kontrolní činnosti se formou příkazů a směrnic děkana využívají 

pro operativní rozhodování, pro přijímání příslušných opatření i pro přípravu 
strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty. 

 
3) Akademické orgány fakulty provádí kontrolní činnost podle zákona. 
 

 
Část VI 

Akademické insignie, obřady a pocty 
 

Čl. 22 
Akademické insignie 

 
1) Vnějším výrazem pravomoci a vážnosti akademických funkcionářů fakulty, jakož 

i výrazem akademických tradic, jsou akademické insignie. Akademické insignie 
se používají při slavnostních příležitostech fakulty. 

 
2) Akademické insignie tvoří žezlo, řetězy a taláry. 
 
3) Způsoby užívání insignií stanoví směrnice děkana.   

 
Čl. 23 

Imatrikulace 
 

1) Imatrikulace je slavnostní zařazení nových studentů do akademické obce fakulty.  
 
2) Součástí imatrikulace je slavnostní slib studenta: 

Slibuji, že čestně dostojím všem povinnostem, které vyplývají z mého přijetí na vysokou 
školu. Stávaje se členem akademické obce Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem přijímám všechny závazky s tím spojené. Slibuji, 
že budu hájit akademické svobody, zejména svobodu poznávat a poznání šířit. 
Vynaložím veškeré své úsilí k tomu, abych dosáhl vysokého stupně odborných znalostí 
a dovedností. Budu se vždy chovat tak, abych uchoval dobré jméno své fakulty 
a univerzity, a nedopustím se ničeho, co by je znevážilo. 

 
Čl. 24 

Promoce 
 

1) Promoce je slavnostní zakončení úspěšného studia.   
 
2) Při promoci skládají absolventi do rukou promotora slib: 

Slibuji na svou čest a svědomí, že budu i po ukončení studia na Fakultě strojního 
inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem zachovávat věrnost 
ideálům, které mi byly během studia vštěpovány, budu dále dbát na dobré jméno této 
univerzity, na níž jsem získal vysokoškolské vzdělání, a uchovám ji v dobré paměti. 
Při veškeré své budoucí činnosti budu mít na zřeteli rozvoj vědeckého poznání a budu 
ho vždy využívat k prospěchu a užitku všeho lidstva.  
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Čl. 25 
Ceny děkana 

 
1) Děkan oceňuje zaměstnance fakulty a jiné osoby mimo fakultu cenou děkana 

za dlouhodobé či významné zásluhy o rozvoj fakulty způsobem upraveným ve směrnici 
děkana pro udělování cen.  

 
2) Děkan oceňuje studenty fakulty za vynikající výsledky dosažené v průběhu studia 

a za tvůrčí činnost způsobem upraveným ve směrnici děkana pro udělování cen. 
 

Čl. 26 
Hostující profesoři a emeritní profesoři 

 
1) Označení „hostující profesor UJEP“ je udělováno učitelům jiné vysoké školy nebo jiné 

právnické osoby v souladu se Statutem UJEP (čl. 30). Toto označení uděluje rektor 
po projednání a schválení Vědeckou radou UJEP. 

 
2) Označení „emeritní profesor UJEP“ je čestné označení, které je udělováno profesorům 

pokračujícím v tvůrčí práci na UJEP v souladu se Statutem UJEP (čl. 31). Toto čestné 
označení uděluje rektor po projednání a schválení Vědeckou radou UJEP. 

 
 

Čl. 27 
Závěrečná ustanovení 

 
1) Zrušuje se Statut Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP schválený 

Akademickým senátem UJEP dne 30. května 2012 a Studijní a zkušební řád 
pro studium v doktorském studijním programu Fakulty výrobních technologií 
a managementu UJEP schválený Akademickým senátem UJEP dne 27. června 2012.   

 
2) Návrh tohoto statutu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým 

senátem Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP dne 27. června 2017. 
 
3) Tento statut byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 Akademickým senátem 

UJEP dne 27. června 2017.  
 
4) Tento statut nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UJEP. 
 
5) Tento statut nabývá účinnosti 1. září 2017. 

 

6) Tento statut byl opraven v článcích č. 10, č. 12 a č. 17. a byl schválen podle § 27 odst. 1 
písm. b) zákona Akademickým senátem Fakulty strojního inženýrství UJEP dne 
5. prosince 2017 a schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 Akademickým senátem 
UJEP dne XX. XX. 2017.  

 
7) Tento opravený statut nabývá účinnosti 1. ledna 2018. 
 
 
 
 prof. Ing. Jan Mádl, CSc.                                                      prof. Ing. Štefan Michna, PhD.  
předseda AS FSI UJEP                                                             děkan FSI UJEP
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Čl. I 
Základní ustanovení 

1. Organizační řád Fakulty strojního inženýrství (dále jen „organizační řád“) Univerzity Jana 
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“) upravuje postavení a činnost 
jednotlivých součástí fakulty a vymezuje kompetence vedoucích zaměstnanců. Zkrácený 
název fakulty zní FSI UJEP. 

2. Organizační řád je závazný pro všechny zaměstnance UJEP působící na této fakultě 
a pro všechny členy vnitřních orgánů Fakulty strojního inženýrství. 

3. Fakulta strojního inženýrství (dále jen „FSI“) je pedagogicko-vědecké pracoviště. Připravuje 
absolventy v bakalářských, navazujících magisterských a doktorských studijních programech, 
dále zajišťuje výuku pro další útvary UJEP ve svých odbornostech podle zákona č. 111/1998 
Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) – 
dále jen „zákon“ – a podle statutu UJEP. Podmínky studia uskutečňovaného FSI jsou dány 
statutem UJEP, studijním a zkušebním řádem UJEP, statutem FSI a studijním a zkušebním 
řádem doktorského studia FSI. 

4. Posláním FSI je příprava absolventů v technických oborech strojního a energetického 
zaměření daných akreditovanými studijními programy a vytváření a šíření nových poznatků ve 
vědě a výzkumu. Při plnění svého poslání FSI spolupracuje s aplikační sférou. 

 
Čl. II 

Organizace FSI 
1. FSI je samostatný organizační celek UJEP, členěný na ústavy a ostatní pracoviště. Jednotlivé 

ústavy jsou zastoupeny a řízeny vedoucím ústavu. Součástí FSI je vědeckotechnický park 
(dále jen „VTP“). Organizační schéma FSI obsahuje příloha č. 1. 

2. V čele FSI stojí děkan. Děkana zastupují v oblasti studia a celoživotního vzdělávání, rozvoje 
a kvality, tvůrčí činnosti a vnějších vztahů jím jmenovaní proděkani. 

3. Stálým poradním orgánem děkana je kolegium děkana, oborová rada a průmyslová rada. 
Členy kolegia jsou proděkani, tajemník fakulty, vedoucí ústavů, ředitel Vědeckotechnického 
parku Ústí nad Labem (dále jen „ředitel“), předseda oborové rady a předseda akademického 
senátu fakulty. 

Čl. III 
Orgány FSI 

1. Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou Akademický senát fakulty (dále jen „AS 
FSI“), děkan, vědecká rada (dále jen „VR“) a disciplinární komise fakulty. 

2. Dalším orgánem je tajemník FSI. 
3. Poradním orgánem děkana je kolegium děkana, rada garantů studijních programů 

a průmyslová rada. 

4. Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na FSI a studenti zapsaní 
na této fakultě. 

5. Vedoucími zaměstnanci UJEP působícími na FSI (§ 11 odst. 4 zákoníku práce) jsou děkan, 
proděkani, tajemník, vedoucí ústavů a ředitel VTP. 
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Čl. IV 
Děkan 

1. V čele fakulty stojí děkan, který je statutárním zástupcem fakulty a jedná a rozhoduje 
ve věcech fakulty. 

2. Děkana jmenuje a odvolává na návrh AS FSI rektor UJEP. Za svoji činnost je odpovědný AS 
FSI a rektorovi UJEP. 

3. Děkan zodpovídá za: 

a) dodržování zákonů a ostatních právních předpisů, vnitřních předpisů UJEP a vnitřních 
předpisů FSI, 

b) za tvorbu a zpracování dlouhodobé koncepce FSI a její rozvoj, 

c) za organizaci a kvalitu vědecké, výzkumné a pedagogické činnosti a vytváření podmínek 
pro jejich rozvoj, 

d) hospodaření a rozdělení finančních prostředků fakulty a za správu majetku, 

e) personální oblast. 

4. Děkan má následující pravomoci: 

a) Určuje: 

 pracovní náplň vedoucích zaměstnanců, 

 organizaci akademického roku. 

b) Po vyjádření AS FSI jmenuje a odvolává: 

 proděkany. 

c) Jmenuje a odvolává se souhlasem AS FSI:  
 členy vědecké rady, 

 členy disciplinární komise. 

d) Jmenuje a odvolává se souhlasem vědecké rady: 

 členy komisí pro státní závěrečné zkoušky, 

 členy habilitační komise a členy komise pro jmenovací řízení profesorů, 

 garanty studijních oborů / programů. 

e) Jmenuje na návrh oborové rady doktorského studijního programu: 

 předsedy a členy komisí státní doktorské zkoušky, 

 členy komisí pro obhajobu disertačních prací. 

f) Jmenuje a odvolává: 

 tajemníka, 

 vedoucí ústavů a zástupce vedoucích ústavů, 

 ředitele VTP. 

g) Navrhuje AS FSI zřízení, sloučení nebo zrušení pracovišť FSI. 
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Děkan dále: 

a) Jmenuje členy komisí výběrových řízení zaměstnanců, komise přijímacího řízení a další 
komise pro zabezpečení úkolů fakulty. 

b) Rozhoduje o návrzích disciplinární komise ve věci disciplinárního přestupku studentů.  

c) Předkládá vědecké radě fakulty a radě pro vnitřní hodnocení (prostřednictvím 
rektora) ke schválení záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo 
prodloužení studijních programů. 

d) Předkládá AS FSI, vědecké radě fakulty a radě pro vnitřní hodnocení 
(prostřednictvím rektora) ke schválení návrh předložit žádost o akreditaci, rozšíření 
akreditace nebo prodloužení studijních programů. 

e) V souladu s příslušnými předpisy rozhoduje ve věcech studentů a organizace studia.  

f) Řídí proděkany, tajemníka, vedoucí ústavů a další vedoucí pracovníky a koordinuje jejich 
činnost.  

g) Předkládá AS FSI ke schválení rozpočet, výroční zprávu o činnosti, výroční zprávu 
o hospodaření a podává návrhy na rozdělení a čerpání dalších finančních prostředků FSI.  

h) Předkládá AS FSI a vědecké radě fakulty strategický záměr vzdělávací a tvůrčí 
činnosti fakulty a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty. 

i) Jedná jménem UJEP v pracovněprávních vztazích v rámci fakulty. 

j) Jedná jménem UJEP při uzavírání smluv a dohod v rámci externí hlavní a doplňkové 
činnosti FSI.  

k) Připravuje návrhy legislativních a organizačních opatření, v souladu s koncepcí rozvoje řídí 
investiční politiku a dislokační opatření FSI. 

l) Připravuje podklady pro akreditaci prostřednictvím rady garantů studijních programů. 

m) Děkana po dobu jeho dlouhodobé nepřítomnosti v plném rozsahu zastupuje jím pověřený 
proděkan. Pravomoc vystupovat a jednat ve věcech FSI může být svěřena děkanem 
ve vymezeném rozsahu i dalším zaměstnancům UJEP působícím na FSI. 

 
Čl. V 

Akademický senát 
1. Postavení AS v samosprávném systému FSI, jeho složení a činnost určuje statut FSI a volební 

a jednací řád AS FSI. 
2. Působnost AS v samosprávném systému UJEP upravuje § 27 zákona a statut FSI. 

 
Čl. VI 

Vědecká rada 
1. Vědecká rada je samosprávným orgánem fakulty ve věcech dle § 30 zákona. 

2. Právní postavení a působnost vědecké rady jsou stanoveny § 29 a § 30 zákona. 

3. Předsedou vědecké rady je děkan a místopředsedou je proděkan pro vědu a další tvůrčí 
činnost. Děkan jmenuje členy vědecké rady se souhlasem AS, přičemž nejméně 1/3 členů VR 
jsou jiné osoby než členové akademické obce veřejné školy, jejíž součástí je fakulta. Členy 
vědecké rady FSI jsou: 
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a) proděkan pro vědu a další tvůrčí činnost, který připravuje a řídí samotné zasedání vědecké 
rady, 

b) významní představitelé oborů zastoupených v činnosti FSI. 
4. Jednání vědecké rady probíhá v souladu s Jednacím řádem vědecké rady FSI. 

 
Čl. VII 

Průmyslová rada 
1. Průmyslová rada FSI je poradní orgán děkana v oblasti vazeb na průmysl a vytváření zpětné 

vazby mezi FSI a průmyslem. 

2. Předsedou průmyslové rady je děkan fakulty, členové rady jsou jmenováni děkanem. Náplň 
a způsob jednání rady jsou dány jejím jednacím řádem. 

 
Čl. VIII 

Disciplinární komise 
1. Členy a předsedu disciplinární komise jmenuje děkan fakulty z řad členů akademické obce 

fakulty. Polovinu členů tvoří studenti. 

2. Právní postavení a působnost disciplinární komise jsou stanoveny § 31 zákona a statutem FSI. 
3. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů FSI. 
4. Při jednání se disciplinární komise řídí disciplinárním řádem FSI. 

 

Čl. IX 
Tajemník 

1. Právní postavení je dáno § 32 zákona a statutem FSI. 
2. Tajemníka fakulty jmenuje a odvolává děkan. 

3. Tajemník řídí hospodaření a vnitřní správu fakulty v rozsahu stanoveném opatřením děkana. 
Tajemník spolupracuje s kvestorem UJEP, proděkany fakulty, vedoucí ústavů a dalšími 
vedoucími pracovníky. 

4. Tajemník je za svou činnost zodpovědný děkanovi fakulty. 

 
Čl. X 

Proděkani 
1. Právní postavení proděkanů je stanoveno statutem FSI. 
2. Děkan jmenuje zpravidla čtyři proděkany, a to: 

a) pro studium a celoživotní vzdělávání, 
b) pro tvůrčí činnost, 
c) pro rozvoj a kvalitu, 

d) pro vnější vztahy. 
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3. Proděkan v rozsahu svého rezortu spolupracuje s příslušným prorektorem UJEP. 

4. Proděkan zodpovídá za věcnou náplň a aktualizaci informačního systému FSI v oblasti své 
působnosti. 

5. Proděkan metodicky koordinuje činnost vedoucích ústavů v oblasti své působnosti. 

6. Náplně práce proděkanů jsou dány opatřením děkana. 

Čl. 8 
Garant studijního programu, oboru 

 
1. Odbornou garanci studijního programu, resp. oboru zajišťuje garant studijního 

programu, resp. oboru, a to v přímé návaznosti na svůj obor habilitačního nebo 
jmenovacího řízení.    

2. Garanta studijního programu, resp. oboru pověřuje a odvolává děkan po schválení 
vědeckou radou fakulty. Garanta pověřuje na dobu jeho akreditace. V případě 
bakalářského nebo magisterského studijního programu na návrh příslušného 
vedoucího pracoviště a v případě doktorského studijního programu na návrh příslušné 
oborové rady.  

3. Garantem studijního programu, resp. oboru může být pouze profesor nebo docent, 
který je akademickým pracovníkem UJEP a je zaměstnán na plný úvazek na fakultě. 

4. Garant studijního programu/oboru zejména 
a) odborně garantuje žádost o udělení akreditace nebo o prodloužení platnosti 

akreditace studijního programu/oboru,  
b) odborně garantuje kontrolní nebo sebehodnotící zprávy o uskutečňování 

příslušného akreditovaného studijního programu/oboru pro účely vnitřního nebo 
vnějšího hodnocení, 

c) průběžně hodnotí přípravu a personální, materiálně technické a informační zajištění 
výuky v příslušném studijním programu/oboru, 

d) pravidelně hodnotí aktuální skladbu předmětů (studijní plán), její soulad se 
soudobým stavem vědeckého poznání, výzkumu a vývoje a její zaměření na rozvoj 
tvůrčích schopností studentů,   

e) sleduje předmětové návaznosti a zajištění prostupnosti v bakalářských a 
magisterských studijních programech/oborech,  

f) sleduje kvalitu personálního zajištění výuky, 
g) hodnotí obsah přijímacích zkoušek a podmínky přestupu studentů do příslušného 

studijního programu/oboru,  
h) posuzuje vypisovaná témata závěrečných prací a tématické okruhy státních 

závěrečných zkoušek,   
i) srovnává studijní program/obor se stejnými nebo podobnými studijními 

programy/obory na jiných vysokých školách v České republice i v zahraničí,  
j) konzultuje a iniciuje návrhy na úpravu studijního plánu - zařazení nového předmětu, 

úpravu stávajícího předmětu, popř. jeho zrušení, 
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k) pravidelně vyhodnocuje kvalitu výuky, mj. prostřednictvím institucionálně 
zajišťované zpětné vazby od studentů,  

l) sleduje propojení studia a vědecko-výzkumné a další tvůrčí činnosti příslušného 
pracoviště a míru zapojení studentů do projektů vědy a výzkumu, 

m) iniciuje další změny k zajištění vysoké kvality uskutečňování studijního 
programu/oboru a jeho dalšího rozvoje.    

5. Garant doktorského studijního programu oboru je členem příslušné oborové rady, 
v součinnosti s ní sleduje a hodnotí kvalitu a rozvoj studia. 

6. Za svoji činnost je garant studijního programu nebo oboru odpovědný děkanovi, 
kterého informuje o výsledcích hodnocení kvality příslušného studijního programu nebo 
oboru a při zjištění nedostatků o navrhovaných řešeních.    

 
Čl. XI 

Kolegium děkana 
1. Kolegium děkana je stálým poradním orgánem děkana podle statutu FSI. 
2. Kolegium děkana projednává zejména: 

a) koncepční návrhy na rozhodnutí předložené ke schválení jednotlivými proděkany, 
tajemníkem a dalšími členy kolegia děkana, 

b) návrhy na rozhodnutí předložené ke schválení v oblasti operativní činnosti, provozu 
a hospodářské činnosti, 

c) návrhy materiálů předkládané AS a vědecké radě FSI, 
d) přípravu jednání vědecké rady. 

 

Čl. XII 
Oborová rada 

1. Oborová rada je poradním orgánem děkana pro řízení, organizaci a hodnocení studia 
v doktorském studijním programu. 

2. Členy oborové rady jmenuje děkan z řad předních akademických a vědeckých pracovníků 
UJEP, jiných vysokých škol i vědeckých pracovišť a z řad významných odborníků z praxe 
pro každý akreditovaný doktorský studijní program na základě projednání ve vědecké radě FSI. 

3. Předsedu oborové rady jmenuje děkan z členů oborové rady. 

4. Oborová rada má nejméně 7 členů. Nejméně jednu její třetinu tvoří nečlenové akademické 
obce UJEP. 

5. Zasedání oborové rady svolává předseda oborové rady, v případě jeho nepřítomnosti 
proděkan pro tvůrčí činnost. 

6. Oborová rada má právo vyžádat si účast akademických pracovníků FSI na zasedání a jejich 
spolupráci (zpravidla školitelů, předsedů komisí pro státní doktorské zkoušky a obhajoby 
disertačních prací). 

7. Předseda nebo jím pověřený člen oborové rady s předsedou komise pro státní doktorské 
zkoušky a pro obhajoby disertačních prací a školitelem předkládají na žádost děkana návrhy 
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na recenzenty disertační práce, místo a termín konání státní doktorské zkoušky a obhajoby 
disertační práce. 

8. Oborová rada předkládá na žádost děkana návrh rámcových požadavků pro státní doktorskou 
zkoušku včetně stanovení předmětů a návrh rámcových pokynů pro zpracování disertační 
práce (struktura a formální uspořádání). 

 

Čl. XIII 
Ediční komise 

1. Ediční komise fakulty je jmenována děkanem, jejím předsedou je proděkan pro tvůrčí činnost; 

2. Ediční komise zejména: 

a) Připravuje ediční plán na následující období, obvykle 1 roku, 

b) zajišťuje převzetí rukopisů a předání do tisku, 

c) zajišťuje udělení kódu ISSN, ISBN, 

d) zajišťuje sepsání autorských smluv s autory publikací, 

e) sleduje plnění edičního plánu a informuje kolegium děkana. 

 
Čl. XIV 

Oddělení děkana  
1. Oddělení děkana je správním útvarem FSI a je přímo podřízené děkanovi fakulty. 

2. Oddělení děkana vykonává hospodářské, správní a jiné organizační funkce pro zajišťování 
činností FSI v oblasti vzdělávací, administrativní, pracovněprávní a dalších činností. Jednotliví 
THP pracovníci v oddělení děkana jsou přímo podřízení děkanovi nebo příslušnému 
proděkanovi, podle jejich náplně práce. 

3. K plnění úkolů oddělení děkana jsou zřízeny sekretariát děkana, studijní oddělení a oddělení 
pro tvůrčí činnost. Sekretariát děkana zajišťuje agendu děkana, proděkanů, tajemníka a AS 
FSI. Studijní oddělení plní organizační, správní a administrativní úkoly v oblasti pedagogické 
činnosti FSI a je přímo v podřízenosti proděkana pro studium a celoživotní vzdělávání. 
Oddělení pro tvůrčí činnost plní organizační, správní a administrativní úkoly v oblasti vědy, 
výzkumu, doktorského studia, habilitačního řízení, jmenovacího řízení profesorů a provádí 
další tvůrčí činnosti. Oddělení pro tvůrčí činnost je přímo v podřízenosti proděkana pro tvůrčí 
činnost a zahrnuje referenta pro vědu, koordinátora Erasmu. a metodického pracovníka 
informačního systému. Do přímé podřízenosti proděkana pro rozvoj a kvalitu patří technický 
pracovník ve výpočetní technice. 

4. Sekretariát děkana eviduje docházku a připravuje měsíční pracovní výkazy pro mzdové 
oddělení UJEP všech THP pracovníků v oddělení. Také všechny mzdové návrhy a odměny 
THP pracovníků v oddělení děkana jsou prostřednictvím příslušných proděkanů podávané 
na sekretariát děkana ke schválení děkanem. 

 
Čl. XV 
Ústavy 

1. Ústav je základním pracovištěm FSI pro vzdělávací a tvůrčí činnost. O zřízení, sloučení, 
splynutí, rozdělení nebo zrušení ústavů rozhoduje AS FSI na návrh děkana. 
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2. Ústav v rozsahu vymezeném oborem své působnosti zajišťuje a připravuje: 

a) tvůrčí činnost jednotlivých akademických pracovníků (dále jen „AP“) dle své oblasti 
působení, zvyšování osobní kvalifikace AP a podporu pro získávání vědeckých 
a akademických hodností, 

b) výuku předmětů v rámci bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů, 

c) výuku v kurzech celoživotního vzdělávání, 

d) předmětové zkoušky, státní závěrečné zkoušky a podílí se na státních doktorských 
zkouškách probíhajících na FSI, případně na dalších činnostech související s kontrolou 
a hodnocením studia, 

e) evidenci studijních výsledků, 

f) rozvoj vědního oboru a podílí se na rozvoji bakalářských, magisterských a doktorských 
studijních programů, 

g) chod svých laboratoří, pečuje o rozvoj svých pracovišť a laboratoří v souladu s koncepcí 
rozvoje FSI, 

h) dle pracovního řádu zaměstnanců UJEP a zákoníku práce rozvržení, evidenci a organizaci 
pracovního týdne akademických a neakademických pracovníků katedry, 

i) návrhy nových studijních programů nebo změny ve výuce u stávajících programů 
a předmětů v souladu s novými poznatky a požadavky průmyslu na základě doporučení 
garanta studijního programu nebo oboru, 

j) organizuje a zabezpečuje státní závěrečné zkoušky u studentů řešících bakalářskou 
a diplomovou práci na daném ústavu, 

k) zabezpečují činnost svých studentů denního doktorského studia. 

3. Ústav se dále organizačně členi na oddělení, laboratoře a jiné součásti, její strukturu 
na základě návrhu vedoucího ústavu schvaluje děkan fakulty. 

4. Ústav tvoří: 

a) akademičtí pracovníci – profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektoři, kteří se 
podílejí na pedagogické, vědecké, výzkumné a tvůrčí činnosti ústavu, 

b) vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci, kteří se nepodílejí na pedagogické činnosti, 

c) ostatní zaměstnanci (technici, laboranti a administrativní pracovníci). 

5. Na ústavu mohou dále působit: 

a) odborníci vyučující předměty studijních programů zabezpečovaných ústavem na základě 
dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr, 

b) studenti jako studentské vědecké a pedagogické síly, stážisté a studenti doktorských 
studijních programů, 

c) zahraniční hosté, 

d) poradní skupina externích odborníků jmenovaných vedoucím ústavu, kteří jsou zváni 
na rozšířená pléna ústavu, odborné semináře, nebo jinak spolupracující s ústavem. 

 

Čl. XVI 
Řízení a organizační struktura ústavu 

1. Ústav vede vedoucí ústavu, kterého funkcí pověřuje a z funkce odvolává děkan. 
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2. Dále má ústav dva zástupce vedoucího ústavu, a to zástupce vedoucího pro oblast 
studia a personalistiky a zástupce vedoucího pro tvůrčí činnost. Zástupce vedoucího 
ústavu funkci pověřuje a z funkce odvolává děkan. 

3. Vedoucí ústavu řídí a zastupuje ústav, jedná jeho jménem a odpovídá za jeho rozvoj, včetně 
hospodaření s přidělenými finančními prostředky. Za svoji činnost odpovídá děkanovi, plní 
úkoly uložené děkanem, úkoly vyplývající z obecně závazných předpisů a úkoly vyplývající z 
hlavních činností ústavu, uvedených v čl. 1 tohoto organizačního řádu. 

4. Přehled hlavních činností vedoucích ústavů a zástupců vedoucích ústavů s vymezením 
pravomocí, povinností a rozsahu odpovědnosti je stanoven vždy při převzetí funkce vedoucího 
ústavu v souladu s tímto řádem. 

5. Administrativní činnost ústavu zajišťuje sekretářka ústavu. 

 

Čl. XVII 
Vědeckotechnický park 

1. VTP je dalším pracovištěm FSI UJEP v Ústí nad Labem. V jeho čele stojí ředitel VTP, kterého 
funkcí pověřuje a z ní odvolává děkan fakulty. 

2. Činnost a postavení VTP upravuje směrnice děkana – činnost a organizace 
vědeckotechnického parku. 

 

Čl. XVIII 
Hospodaření fakulty 

1. FSI a její jednotlivé součásti jsou při své činnosti financovány: 

a) z dotací státního rozpočtu přidělených rektorem UJEP, 

b) z grantových prostředků, 

c) ze zisku vytvořeného doplňkovou činností, 

d) z dalších zdrojů. 

2. Dotace ze státního rozpočtu po stanovení její výše rektorem UJEP jsou přidělovány 
do jednotlivých rozpočtových kapitol prostřednictvím rozpočtu FSI. Rozpočet musí být schválen 
AS FSI. 

3. Katedra hospodaří s finančními prostředky přidělenými v rámci rozpočtu FSI. Hospodaření 
každého ústavu je vedeno na samostatném analytickém účtu. 

4. Rozdělení a použití finančních prostředků z grantů musí být v souladu s pravidly 
pro financování a předkalkulací schválenou při přijetí grantového úkolu. 

5. Rozdělení a použití finančních prostředků ze zisku doplňkové činnosti a z dalších zdrojů musí 
být v souladu s kalkulací úkolu a vnitřními předpisy UJEP. 

6. Veškerý majetek fakulty je ve vlastnictví UJEP. Zaměstnanci FSI, kterým byl tento majetek 
svěřen k užívání, nebo jej mají ve fyzické evidenci, zodpovídají za jeho účelné a hospodárné 
využití a nesou za něj hmotnou odpovědnost. 
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Čl. XIX 
Obecné povinnosti vedoucích zaměstnanců 

1. Řízení je organizováno na principu jediného vedoucího. 

2. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni při výkonu své funkce dodržovat ustanovení statutu FSI 
a statutu UJEP, pracovního řádu UJEP, organizačního řádu FSI a obecně závazných právních 
předpisů. 

3. Vedoucí zaměstnanci odpovídají za plnění úkolů svých podřízených a za hospodárné 
využívání svěřených prostředků. Využívají k tomu svých práv, daných jim příslušnými 
ustanoveními zákoníku práce o postihu nekvalitní práce, resp. o ocenění dosažených 
pracovních výsledků. 

4. Předání a převzetí funkce se provádí zápisem nebo předávacím protokolem, který podepíší 
předávající, přejímající a jejich přímý nadřízený. Přehled hlavních činností vedoucího 
zaměstnance s vymezením jeho pravomocí, povinností a rozsahu odpovědnosti jsou povinnou 
součástí nebo přílohou předávajícího zápisu (protokolu). 

5. Při předávání funkce s hmotnou zodpovědností se provede fyzická inventura svěřeného 
majetku. 

6. Vznikne-li spor o výkon činnosti či o odpovědnosti za činnost, která není jmenovitě uvedena 
v organizačním řádu nebo jiném platném vnitřním předpisu, organizační či řídící směrnici, 
rozhodne o něm nejbližší nadřízený pracovník. 

7. Vedoucí zaměstnanci zajišťují v rozsahu své působnosti informovanost v rámci fakulty. 

8. Vedoucí zaměstnanci jsou povinni jedenkrát za rok hodnotit úsek činnosti svého pracoviště. 

 

Čl. XX 
Bezpečnost, hygiena a požární ochrana 

1. Bezpečnost, hygiena práce a požární ochrana jsou nedílnou součástí řídící práce všech 
vedoucích pracovníků fakulty. 

2. Povinností všech zaměstnanců fakulty je zúčastňovat se předepsaných školení bezpečnosti 
a hygieny práce a požární ochrany a důsledně dodržovat platné předpisy a nařízení. 

 

Čl. XXI 
Závěrečná ustanovení 

1. Směrnice byla projednána Akademickým senátem FSI UJEP dne 5. prosince 2017. 
2. Směrnice nahrazuje směrnici děkana č. 4/2015 ze dne 24. 11. 2015. 
3. Směrnice nabývá platnosti dnem 1. 1. 2018. 
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ÚSTAV STROJŮ A ENERGETIKY 
INSTITUTE OF MACHINERY AND ENERGETICS 
 
 
 

Příloha 1: ORGANIZAČNÍ SCHÉMA SOUČÁSTI 

ORGANIZAČNÍ SCHÉMA FSI  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

ÚSTAV TECHNOLOGIÍ A MATERIÁLŮ 
INSTITUTE OF TECHNOLOGIES AND MATERIALS   

VĚDECKO TECHNICKÝ PARK  
SCIENCE AND TECHNOLOGY PARK 

PROVOZNÍ ÚSEK                                                 
TECHNICAL DEPARTMENT 
 

OBOROVÁ RADA 
SUBJECT AREA BOARD 

STUDIJNÍ ODDĚLENÍ  
STUDY DEPARTMENT 
 

PRODĚKAN PRO STUDIUM A CELOŽIVOTNÍ  
VZDĚLAVÁNÍ 
VICE-DEAN FOR STUDY AND LIFELONG 
LEARNING  
 

TAJEMNÍK                                                                     
FACULTY SECRETARY 
 

PRODĚKAN PRO VNĚJŠÍ VZTAHY                                       
VICE-DEAN FOR EXTERNAL RELATIONS 
 

PRODĚKAN PRO TVŮRČÍ ČINNOST    
VICE-DEAN FOR CREATIVE ACTIVITIES 
 

PRODĚKAN PRO ROZVOJ A KVALITU  
 VICE-DEAN FOR DEVELOPMENT AND  
QUALITY 
 

ODDĚLENÍ DĚKANA  
DEAN'S OFFICE 
 
  

DISCIPLINÁRNÍ KOMISE 
DISCIPLINARY BOARD 
 

DĚKAN 
DEAN 
 
 

 
 

 

VĚDECKÁ RADA    
SCIENTIFIC COUNCIL 
 

AKADEMICKÝ SENÁT 
ACADEMIC SENATE 
 

KOLEGIUM DĚKANA   
DEAN'S COUNCIL 
 

PRŮMYSLOVÁ RADA    
INDUSTRIAL BOARD 
 

ODDĚLENÍ PRO TVŮRČÍ ČINNOST  
DEPARTMENT FOR CREATIVE  ACTIVITIES 
 

RADA GARANTŮ STUDIJNÍCH PROGRAMŮ   
BOARD OF GUARANTORS 
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