
Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP  

konaného dne 25. 11. 2009 

 

Přítomni: doc. J. Anděl (KGEO, předseda), Dr. M. Kuřil (KMA), Dr. Z. Moravec (KFY), Mgr. T. Oršulák 

(KGEO), prof. I. Nezbeda (KCH), Bc. J Ceeová (KGEO), Bc. L. Jančárek (KGEO), Z. Marek (KGEO), L. 

Zedníček (KGEO) 

Hosté: Doc. S. Novák (děkan), Doc. J. Pavlík (proděkan), Dr. E. Hejnová (proděkanka), Dr. M. Balej 

(proděkan), Ing. P. Lauterbach (tajemník), Doc. J. Hajer (KBI) 

 

Program: 

1. Návrh na úpravu způsobu schvalování rozpočtu FRIM; 

2. Schválení spoluúčasti PřF na zakázce stavebních prací (FRIM) [podklad v příloze]; 

3. Informace o projektu ÚMC [podklad v příloze]; 

4. Návrh na zřízení nového fakultního pracoviště s názvem Ústecké materiálové centrum od 1. prosince 

2009 [podklad v příloze]; 

5. Různé 

 

Jednání: 

 Předseda AS přivítal členy AS a sdělil svůj názor na emotivní elektronickou zprávu dr. Moravce všem 

senátorům, členům vedení PřF a sekretáři AS. Dále požádal přítomné, aby podobné zprávy nebyly 

rozesílány. Pan děkan konstatoval, že této formě vyjadřování názorů nelze bránit.  

 Pan děkan se ohradil vůči některým bodům minulého zápisu a požádal předsedu, aby v zápisu ze 

zasedání AS byly nezkreslené informace. 

 Dále byl diskutován program zasedání AS a byly vyřazeny body Zpráva o čerpání a stavu rozpočtu PřF 

UJEP (strukturováno dle kateder) a Zpráva o přípravě na přijímací řízení v roce 2010 (počet studentů a 

absolventů dle ročníku a oborů od roku 2006), protože vedení fakulty nedodalo podklady pro jednání.  

AS odsouhlasil upravený program zasedání.                 9-0-0 

 

Ad 1)  

Předseda AS sdělil, že byl připraven a rozeslán návrh člena akad. obce Mgr. Jelínka, sekretáře AS. Děkan 

tento návrh odmítl a požádal předsedu AS, aby předal slovo p. tajemníkovi, který ústně představil návrh 

vedení fakulty.  Proběhla diskuse k formě předkládání návrhů. 

Tajemník přislíbil, že do příště senátu připraví a předem rozešle návrh na usnesení týkající se změny 

způsobu čerpání FRIM tak, aby nebylo nutné schvalovat senátem drobné změny ve výši čerpání 

schválených nákupů strojů a zařízení a stavební akce malého rozsahu. 

 

Ad 2) 

Pan tajemník představil změny ve FRIM PřF (přestavba dveří KBI – zhodnocení budovy: 19.190,- a 

spoluúčast na vybudování chodníku Za Válcovnou: 38.996,-). Obě změny jsou nezbytné.  

AS podle §27, odst. 1), písm. c) zákona o VŠ schvaluje předložené změny rozpočtu FRIM.             9-0-0 

 

Ad 3) 

Děkan PřF krátce představil prezentaci projektu ÚMC. Projekt byl diskutován na minulém zasedání. 

Připomínky ani dotazy nebyly vzneseny. 

 

Ad 4) 

Děkan informoval o požadavku na zřízení ÚMC – cílem je rozšířit zaměření fakulty do oblasti aplikovaného 

výzkumu.  

Mgr. Oršulák přednesl výhrady – není jasná organizační struktura pracoviště, není organizační zařazení 

v rámci fakulty, nejsou vypracované směrnice, které budou určovat rozdělení finančních prostředků mezi 

ÚMC a fakultou atd. 

Pan děkan sdělil, že formální zřízení je pouze první krok, další kroky budou následovat. Dále konstatoval, že 

zřízení ÚMC je požadováno MŠMT ČR pro přijetí podaného projektu. Doc. Pavlík argumentoval požadavky 

firem na spolupráci s fakultou v rámci aplikovaného výzkumu, které vyžadují ÚMC. 



AS PřF projednal návrh na zřízení nového fakultního pracoviště s názvem Ústecké materiálové 

centrum a po diskusi žádá vedení o doplnění podkladů.                         7-0-2 

 

Ad 5)         

Zasedání Akademické obce bude svoláno na 16. 12. 2009 v 16:00 v CS-502.  

 

Další zasedání AS PřF UJEP se koná dne 16. 12. 2009 v 10:45 v místnosti CS-502. 

 

Formát hlasování: A-N-Z 

Zapsal: J. Jelínek 

 

 

 

 

 

 Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. 

 předseda AS PřF UJEP 

 


