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Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP  

konaného dne 16. 12. 2009 

 

Přítomni: Doc. J. Anděl (předseda), Dr. M. Kuřil, Dr. Z. Moravec, Prof. I. Nezbeda, Bc. J. Ceeová 

(místopředsedkyně), Bc. L. Jančárek, Z. Marek, L. Zedníček 

Omluven: Mgr. T. Oršulák 

Hosté: Doc. S. Novák (děkan), Doc. J. Pavlík (proděkan), Ing. P. Lauterbach (tajemník), Doc. P. Eisenmann 

(KMA); Dr. M. Švec (KFY); Mgr. J. Krejčí (student KFY) 

 

Program: 

1. Operativní postup schvalování investic;  

a. Návrh ke schválení předložený vedením PřF;  

b. Pravidla pro schvalování akcí z rozpočtu FRIM PřF – pro informaci; 

2. Schválení změny Statutu PřF UJEP dle §27, odst. 1, písm. b) zákona o VŠ; 

3. Schválení vzniku nového pracoviště PřF podle §27, odst. 1, písm. a) zákona o VŠ;  

4. Organizační řád PřF UJEP – návrh budoucích změn pro informaci; 

5. Organizační řád ÚMC – návrh pro informaci; 

6. Různé; 

 

 

 

Jednání: 

 Předseda AS navrhl vyřadit z programu jednání dva body. Děkan PřF navrhl rozdělit body 4a)- 4d) 

původního programu na samostatné body programu.  

AS schvaluje upravený program zasedání.                 8-0-0 

 Pan děkan navrhl dvě úpravy zápisu z předchozího zasedání AS. Dr. Kuřil doplnil návrh p. děkana.  

Úprava předchozího zápisu č. 1: „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). Děkan 

fakulty k tomu vysvětlil způsob předkládání materiálů pro jednání AS. Vedení fakulty tyto body 

nenavrhovalo a ani si je nevyžádal AS a tudíž ani vedení fakulty nedávalo podklady k těmto bodům.“ 

AS schvaluje úpravu předchozího zápisu v tomto bodu.               8-0-0 

Úprava předchozího zápisu č. 2: „Děkan tento návrh odmítl, protože návrh byl podán členem 

akademické obce a toto není v souladu se zákonem a požádal předsedu AS, aby předal slovo p. 

tajemníkovi, který ústně představil návrh vedení fakulty.“ 

AS neschvaluje úpravu předchozího zápisu v tomto bodu.                           4-2-2 

 

Ad 1a) 

Tajemník PřF představil a okomentoval předložený návrh. V diskusi navrhli členové AS úpravy, se kterými 

vedení fakulty souhlasilo. Schválené znění návrhu: 

 „Nové požadavky se  akademickému senátu nepředkládají u stavebních akcí do částky 100 tis. Kč bez DPH 

a dále u již schválených akcí, zejména nákupu přístrojů, kdy navýšení čerpání vyplynulo zejména na základě 

provedeného výběrového řízení a nepřesahuje 10% již schválené částky k čerpání, max. však do 200 tis. Kč 

vč. DPH. V případě nesplnění těchto kritérií je akademickému senátu předkládán nový požadavek ke 

schválení.“ 

AS schvaluje operativní postup schvalování investic.                    8-0-0 

 

Ad 1b) 

AS vzal předložená pravidla pro schvalování akcí z rozpočtu FRIM PřF na vědomí. 

 

Ad 2) 

Pan děkan představil návrh změn statutu PřF a reagoval na dotazy některých členů AS. 

AS schvaluje návrh změn Statutu PřF UJEP dle §27, odst. 1, písm. b) zákona o VŠ.              7-0-1 
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Ad 3) 

Pan děkan okomentoval předložený návrh na zřízení Ústeckého materiálového centra (ÚMC). Tento návrh 

byl již projednáván na předchozím AS. Členové AS vznesli dotazy, které p. děkan zodpověděl. 

AS schvaluje podle §27, odst. 1, písm. a) zákona o VŠ a v souladu s čl. 20, odst. 1 Statutu PřF vznik 

výzkumně orientovaného ústavu PřF s názvem „Ústecké materiálové centrum“ od 1. ledna 2010.  

            5-0-3 

Ad 4) 

AS bere informaci na vědomí.  

 

Ad 5) 

AS bere informaci na vědomí.  

 

Ad 6) 

Předseda AS navrhuje, aby vedení fakulty předložilo v souvislosti s výroční zprávou o činnosti a o 

hospodaření fakulty následující informace: čerpání rozpočtu fakulty podle kateder, počty studentů podle 

kateder, počet přepočtených pracovníků podle kateder a příspěvek kateder do rozpočtu.             

AS schvaluje předložený návrh.                                5-1-2 

 

 

Formát hlasování: A-N-Z 

Zapsal: J. Jelínek 

 

 

 

 

 Doc. RNDr. Jiří Anděl, CSc. 

 předseda AS PřF UJEP 

 


