
 
 

 

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ 

PROVOZNÍ RADY 

Datum: 23. 3. 2021 
 
Místo: on-line zasedání, CxI (4.013) 

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, V. Kopecký, R. Voženílek, J. Bobek, J. Cýrus, J. Kočí, Z. Kůs, F. 
Novotný, A. Blažek 
 
Omluveni:  
 
Další zasedání PR: 20. 4. 2021 od 9.00 hod. 

 
Zasedání Provozní rady č. 3 
 
Program: 

1. HV 2020 
2. Směrnice ředitele: Pravidla odměňování zaměstnanců CxI  
3. Anketa 
4. Semináře  
5. Testování 
6. Evidence majetku 
7. Různé   

 



  

1. Hospodářský výsledek 2020 
 

 účetnictví uzavřeno a zkontrolováno – M. Dubová a A. Zemanová 

 pozitivní výsledky 

 nárůst výnosů oproti r. 2019 o 7 % (nejvyšší podíl má projektová činnost) 
 
Hospodaření CxI (v tis. Kč) 

 
 
 

 
 
Neúčetní operace 
 
Hospodářský výsledek oddělení byl oproti prezentaci z PR č. 2 upraven (účetní data byla neúčetně 
upravena) o tyto operace:  
 odečteny oddělením odpisy majetku z FRIM 
 provedeny neúčetní úhrady NZ z kladných HV zakázek a voucherů  



  

 individuální přesuny mezi odděleními a NS ředitelství, které byly dohodnuty v průběhu roku 
2020  

 rozdělení zisků z hospodářské činnosti do fondů  
 úhrada ztráty na čin. 106  
 
Přehled hospodaření jednotlivých oddělení zašle elektronicky M. Dubová všem vedoucím oddělení. 
Na jakékoliv dotazy ohledně HV se obracejte na M. Dubovou. 
 
 
Rozpočet na r. 2021 
 

• 2020: 
– centralizovaná režie 
– rozdělení přebytků režie do 106 dle kritérií 
– dělení 117 dle nových kritérií 
– centrální úhrada odpisů 

 
• Připravíme zásady finančního fungování CxI a probereme na příští poradě (ofline) 
• Na základě těchto pravidel připravíme rozpočet CxI na rok 2021 (modelově, v dalších letech to bude 

dříve). 
 
 

 
 

2. Směrnice: Pravidla odměňování zaměstnanců CxI 
 

Na možnost podat připomínky k připravované směrnici jsme dostali pouze 6 reakcí z celkového počtu 24 
oslovených zaměstnanců.  
 
Finální pracovní verze směrnice je připravena k odeslání na právní oddělení. Poté bude nová směrnice 
zveřejněna na webu CxI. 
 
Podobně budeme postupovat i s dalšími dokumenty. 
 
3. Anketa 
 

 osloveno 216, návratnost 49 % 

 50 % ženy, 49 % muži, 1 % jiné (42 % VP Materiálový výzkum, 16 % VP KS, 42 % jiné) 
 

Podrobné výsledky ankety představila A. Kábová. Zaměstnanci o výsledku ankety budou seznámeni formou 
semináře.  

Průzkum spokojenosti zaměstnanců 2020 
- 49% návratnost, 50% zastoupení žen, 68% zastoupení C, 12% labor./technik 
- obecně dopadlo zhodnocení 2 stěžejních témat (pracovní prostření a podmínky pro práci, 
vztahy a nediskriminace) velice dobře 
- rezervy byly odhaleny v následujících oblastech: 
• eliminovat duplicity mezi odbornými tématy 
• zaměřit se na rovné podmínky v odměňování mezi muži a ženami 
• zaměřit se na spravedlivé rozdělování úkolů 
• zapracovat na komunikaci 
• odkrytí nespokojenosti s pracovní pozicí či důvody plánovaného odchodu z CxI 



  

4. Semináře 
 

 18.3. Horizont Europa – určen pro zájemce o mezinárodní projekty (malá účast!) 

 1.4.   Ombudsman a jeho role ve VaV organizaci 

 15.4. Hodnocení pracovníků – vhodné pro vedoucí oddělení 

 29.4. Výsledky ankety – dle pandemické situace, preferované setkání všech zaměstnanců, jinak 
formou prezentace 
 

5. Testování 
 
Proběhla první vlna testování, průběh nebyl ideální. Bylo otestováno 640 zaměstnanců, čtyři z nich měli 
pozitivní antigenní test, po následném kontrolním PCR byla potvrzena nákaza onemocněním COVID-19 
pouze u jediného zaměstnance. 
 
Další testy budou pravděpodobně každou středu. Nastaveny jsou změny v jejich organizaci. 
 
Příkaz rektora TUL č. 2/2021 - Pravidla související s povinným testováním na přítomnost viru SARS-CoV-2 
https://doc.tul.cz/9802 
https://doc.tul.cz/9803 
 
 
6. 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, převod mezi odděleními a 
neexistující majetek odepsat.  

 Každé oddělení má nebo si určí min. 1 osobu zodpovědnou za inventarizace a správu majetku. 
Pověřený zaměstnanec bude komunikovat ohledně majetku s J. Dohnalovou. 

 Kontrola majetku bude na odděleních probíhat v průběhu roku. Cílem je zajistit pořádek v majetku 
CxI a vše řádně zaevidovat.  

 Nebojte se nahlásit vše dle skutečnosti a přiznat chybějící majetek!  

 J. Dohnalová organizuje likvidace (nevyhazovat předem žádný majetek, je potřeba odevzdat 
likvidační komisi). 

 Postupná kontrola majetku během roku – začneme u oddělení S. Petríka (8450) z důvodů evidence 
majetku na různých číslech oddělení. 

 
7. Různé 
 

 Byla vypsána výběrová řízení na VO a VV. Informace naleznete na webu TUL. 
 

 Masky FFP2 pro všechny zaměstnance CxI od společnosti Good Mask – spolupráce s CxI (A. Blažek) 
 

 Proběhly exkurze 1. a 2. výzkumného směru (19.2. a 26.2.2021). Setkání s vedoucími oddělení a 
exkurze 3. výzkumného směru proběhne po zlepšení pandemické situace. 

 

 Pro propagaci byla zaměstnána L. Hanušová. 
– dárkové předměty CxI  
– brožury a listy o CxI  
– brožura 10.let CxI 

https://doc.tul.cz/9802
https://doc.tul.cz/9803


  

– sociální sítě CxI 
 

 3D snímání budovy, prostoru CxI – řeší A. Blažek 
 

 TAČR GAMA - PROSYKO2 - A. Blažek rozešle bližší informace 
 

 Docházka: Stále dodržovat všechna opatření viz Příkaz rektora TUL a Příkaz ředitele CxI. Změny 
očekáváme po Velikonocích. 
 

 Proběhne výměna informačních tabulí na CxI (hala v přízemí a na každém podlaží budovy) – řeší P. 
Halířová. Vedoucí oddělení zašlou P. Halířové aktuální informace o obsazení kanceláří svého 
oddělení (číslo kanceláře, jména zaměstnanců a název oddělení, případně doplňující název 
laboratoře).Budou také vyměněny cedule u dveří jednotlivých místností.    
 

6. Závěr 
 
Příští zasedání proběhne dne 20. 4. 2021 od 9.00 hod. 
 
Zapsala: P. Halířová 
 
Zkontroloval M. Černík (ředitel CxI) 


