
 
 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

PROVOZNÍ RADY 

Datum: 16. 2. 2021 
 
Místo: on-line zasedání 

Účastníci jednání:  
M. Černík, P. Tůma, M. Petrů, M. Dubová, A. Kábová, P. Halířová, M. Pánková, L. Dvořák, M. Řezanka, I. 
Mašín, S. Petrík, J. Maryška, A. Ševců, P. Hrabák, M. Kotek, R. Voženílek, J. Bobek, J. Cýrus, J. Kočí, Z. Kůs 
 
Omluveni: A. Blažek 
 
Další zasedání PR: 16. 3. 2021 od 9.00 hod.  

 
 
Zasedání Provozní rady č. 2 
 
Program: 

1. Organizační změny 
2. Pravidla odměňování zaměstnanců CxI 
3. Výsledky oddělení v roce 2020 
4. Forma režie 
5. Další 

 
1. Organizační změny 
 
M. Petrů – vedoucí Oddělení pro výzkum (výměna se Z. Kůsem) 
Garanti VS: 

• L. Dvořák – Nanomateriály v přírodních vědách 
• Z. Kůs – Konkurenceschopné strojírenství 
• J. Kočí – Systémová integrace 

 
Organizace Laboratoře mikroskopie 

• vede M. Fijalkowski (podléhá S. Petríkovi, vedoucímu oddělení) 
• nově 40% úvazek P. Kejzlar (přechod z FS; placeno z Hyhi, Elektromobility a zakázek) 
• nová studentka na stipendium na cca 20% úvazek (rutinní měření) 
• v lednu pouze velmi malé využití mikroskopu 
• do místnosti byl přesunut i druhý SEM, který je možné také využívat 
• využívejte bezplatně‼! 

 
Majetek 

• Inventarizace za rok 2020 – větší množství majetku nebylo nalezeno, částečně v důsledku stěhování 
oddělení J. Maryšky na budovu T. 

• J. Dohnalová bude mít na starosti majetek celého CxI (dokumentace, likvidace, …), bude dozorovat 
prováděné inventarizace. Cílem je zajistit pořádek v majetku CxI a neexistující majetek odepsat.  

 
Výběrová řízení 



  

Budou v nejbližší době vypsána výběrová řízení na 
 vedoucí 6 oddělení: 

o ONCH - M. Řezanka 
o OECH - P. Hrabák 
o OTŽP - L. Dvořák 
o OABI - A. Ševců 
o OKS - I. Mašín 
o OSW - J. Cýrus   

 vedoucího Referátu pro výzkum 
 

Výběrová řízení budou zveřejněna na: 
• volná místa TUL na úřední desce: https://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyberova-

rizeni-volna-mista 
• volná místa na CxI pod RLZ: https://cxi.tul.cz/o-nas/referat-pro-rozvoj-lidskych-zdroju/volna-

pracovni-mista 
• Euraxess: https://www.euraxess.cz/jobs/search/country/czech-republic-1058 
• jobs.cz: https://www.jobs.cz/prace/ 
• vedavyzkum.cz: https://vedavyzkum.cz/nabidky-pracovnich-pozic/nabidky-pracovnich-pozic 
• Veškeré informace o výběrovém řízení poskytne a upozornění rozešle A. Kábová. 

 
2. Pravidla odměňování CxI - „Vnitřní mzdový předpis CxI“ 

• Poslední verze připravena. P. Tůma si dal za úkol dokument přepsat podle VMP TUL.  
• Finální verze bude rozeslána po kontrole na právním oddělení, k diskuzi vedoucím oddělení a 

určeným zástupcům zaměstnanců (1 zástupce za oddělení). Své návrhy na zástupce zašlou vedoucí 
oddělení A. Kábové. 

• Základní příplatky – základní příplatek pro posouzení kvality zaměstnanců; případné dotazy a 
problémy směřovat na M. Černíka (L. Dvořák vznesl dotaz, že v GAPu jsou zobrazovány mzdové 
náklady a při zavedení ZP budou tyto sazby vypovídat s velkou přesností o platu zaměstnance. Toto 
je pravděpodobně v rozporu s GDPR a podřízení mohou vidět plat nadřízeného. Toto je v GAPu asi 
špatně již nyní  dále se na tomto problému bude pracovat)  

• Nastavit platy (zatím) bez čerpání 117, 106, pokud je to možné.  
 
3. Výsledky oddělení v roce 2020 
 

• Tabulka hospodaření oddělení podle účetnictví – M. Dubová 
• Některá oddělení ve ztrátě   
• Nápravná opatření: 

o oddělení ve ztrátě: OMP/Maryška, OPM Petrík, OFM/Kopecký ???, OABI/Ševců ??? (výsledek 
bude ještě ovlivněn vyrovnáním mezi odděleními)  

o ztrátu lze platit z rezervního fondu, pokud není záporný! 
o nelze opakovat ztrátu na oddělení několik let po sobě – nutný plán revitalizace (bude 

diskutován s vedoucími)! 
• Režie 

• Režijní náklady jsou náklady, u nichž nelze jednoznačně přiřadit subjekt, který má na svědomí 
jejich vznik. Rozpočítávány jsou na jednotlivé subjekty na základě určité veličiny, např. počet 
zaměstnanců, užívaná plocha, objem výroby... 

• U TUL je to na základě výpočtu koeficientu režie (pro součásti i pro oddělení)  
• Koeficient režijních nákladů se na CxI používá za celé CxI, ne za jednotlivá oddělení, protože pro 

oddělení se značně liší a není časově stálý. Proto i výběr a uhrazení režie musí být za celé CxI a 
ne po jednotlivých odděleních.  

• Režie za rok 2020 (viz tabulka) 

https://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista
https://www.tul.cz/uredni-deska/uredni-deska-tul/vyberova-rizeni-volna-mista
https://cxi.tul.cz/o-nas/referat-pro-rozvoj-lidskych-zdroju/volna-pracovni-mista
https://cxi.tul.cz/o-nas/referat-pro-rozvoj-lidskych-zdroju/volna-pracovni-mista
https://www.euraxess.cz/jobs/search/country/czech-republic-1058
https://www.jobs.cz/prace/
https://vedavyzkum.cz/nabidky-pracovnich-pozic/nabidky-pracovnich-pozic


  

• Z tabulky vyplývají velké rozdíly režijních nákladů mezi odděleními (není k tomu důvod!) 
• Utracená režie by měla být přímo úměrná velikosti oddělení (podle FTE) 
 

 Výpočet režie na rok 2021: 
• Režie vybraná na činnostech CxI by měla pokrýt režijní náklady CxI (není zde nikde vratka zpět k 

oddělením) 
• Pokud CxI aplikuje koeficient za celé CxI, pak nemůže tyto náklady dál vracet oddělením, která mají 

ve skutečnosti jiné koeficienty (značně) 
• Režijní náklady jsou vypočteny (dopředu) pro TUL, CxI a budou i pro oddělení. 
• CxI jako základní jednotka pro výpočet a pokud se objem finančních prostředků (projekty, zakázky) 

z roku na rok příliš nemění, pak by měl být koeficient stabilní  
 
Stanovení režie oddělení: 

• Režie 2020: 36 tisíc na osobu (mzdová položka), 11 tisíc na osobu (nemzdová položka) 
• Režijní prostředky, které byly v roce 2020 navýšeny o 5 mil (?) byly nadbytečné. 

 
Úmysl zatížit „režií“ i zisky na zakázkách.  

 
5. Různé 

• masky FFP2 pro všechny zaměstnance CxI od společnosti Good Mask  
o 10 ks/osobu (s potiskem CxI) 
o organizuje A. Blažek (dotaz na navýšení počtu objednaných kusů) 
 

• anketa ukončena 
o přibližně 100 odpovědí, převážně kladné,  

• exkurze na odděleních – 3 výzkumné směry (Nanomateriály, Strojírenství, Systémová integrace) 
o Exkurze na pracovištích má za cíl seznámení se s aktivitami oddělení, zjištění potřeb oddělení 

(investiční, lidské) a plánů oddělení na udržitelnost a rozvoj. 
o Zúčastní se M. Černík, M. Petrů, garanti, vedoucí oddělení a další dle zájmu (např. M. 

Dubová). 
o První exkurze je naplánovaná na pátek 19.2.2021 (Nanomateriály), již je rozeslaná pozvánka 

na vedoucí oddělení. 
o Poté proběhne diskuze s vedoucím oddělení (jen Ř) – podklady pro individuální plány 2021 (v 

následujícím týdnu po exkurzi) 
o Exkurze budou probíhat vždy v pátek. 
o Organizuje P. Halířová 

 
6. Závěr 

• M. Dubová naplánuje on-line diskusi k vysvětlení zařazení nákladů na jednotlivé účty a činnosti pro 
správkyně pracovišť, případně i pro vedoucí oddělení. 

 
Příští zasedání dne 16.3.2021 bude představeno vyúčtování za 2020 a ekonomický model na rok 2020. 
 
 
Zapsala: P. Halířová 
 
 
 
Zkontroloval M. Černík (ředitel CxI) 


