
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 
konaného dne 29. 6. 2012

Přítomni: RNDr.  Eva  Jozífková,  Ph.D.,  RNDr.  Zdeněk  Moravec,  Ph.D.,  Ing.  Jaromír 
Havlica, Ph.D.,  Mgr.  Květuše  Sýkorová,  RNDr.  Martin  Kuřil,  Ph.D.,  Ing.  Zdeňka 
Kolská, Ph.D., RNDr. Martin Švec, Ph.D., Mgr. Karina Šondová, Ph.D., Tomáš Císař, 
Jan Radoň, Martin Chouň

Omluveni: Nicol Bendlová
Nepřítomni: David Boháč
Hosté: Doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (děkan), RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. (proděkanka 

pro studium), Doc. RNDr. Milan Jeřábek, CSc. (vedoucí KGEO)

Program zasedání:

1. Volba předsedy a místopředsedy AS PřF
2. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF
3. Dodatek k Podmínkám přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 

2012/2013 a pro akademický rok 2013/14
4. Výroční zpráva o činnosti PřF UJEP za rok 2011
5. Různé

Zahájení: 9:30

Jednání:
Jednání zahájil  děkan PřF,  uvítal  přítomné senátory a předal slovo nejstaršímu členu AS PřF dr. 
Kuřilovi, který se při nepřítomnosti předsedy předchozího senátu doc. Anděla ujal řízení zasedání.

1. Jelikož se jedná o ustavující zasedání, byla podle čl. 14 Volebního a jednacího řádu AS PřF 
UJEP nejprve provedena volba předsedy a místopředsedy AS PřF. Pro tajné hlasování byli jako 
skrutátoři navrženi a schváleni J. Radoň a dr. M. Švec. 

Na funkci předsedy senátu byli navrženi dr. M. Kuřil (nejdříve odmítl, pak přijal), dr. Z. Moravec 
(odmítl) a ing. Z. Kolská (nejdříve odmítla, pak přijala). V tajném hlasování získala Z. Kolská 4 
hlasy  a  M.  Kuřil  7  hlasů.  V den  zasedání  29.6.2012  měl  AS  PřF  UJEP celkem 13  členů. 
Předsedou AS PřF byl zvolen RNDr. Martin Kuřil, Ph.D., protože získal většinu hlasů všech 
členů AS PřF (7 ze 13 hlasů).

Na funkci místopředsedy byli navrženi studenti N. Bendlová (nevyjádřila se) a T. Císař (přijal). 
V tajném hlasování získala N. Bendlová 8 hlasů a T. Císař 3 hlasy. Místopředsedkyní AS PřF 
byla zvolena Nicol Bendlová,  protože získala většinu hlasů všech členů AS PřF (8 ze 13 
hlasů).

Předseda AS PřF navrhl, aby funkci tajemníka vykonával dr. Z. Moravec (souhlasí).

Usnesení:  Akademický senát schvaluje tajemníkem senátu dr. Z. Moravce.             10-0-1

Schválení  dalšího  programu  zasedání,  který  byl  operativně  doplněn  o  bod  „Dodatek 
k Podmínkám přijetí ke studiu na PřF UJEP“.             11-0-0

2. Dr.  Moravec  informoval  o  nutnosti  vyhlášení  doplňovacích  voleb  do  AS PřF UJEP na dvě 
neobsazená  místa  vázaných  mandátů  geografických  okrsků  do  akademické  komory  i  do 
studentské  komory.  Členové  senátu  i  přítomný  vedoucí  katedry  geografie  doc.  Jeřábek se 
vyslovili pro termín konání voleb až v měsíci říjnu 2012 s ohledem na začínající letní prázdniny. 
Dr.  Moravec  navrhl,  aby  byl  přípravou  voleb  pověřen  dr.  M.  Švec,  který  připraví  návrh 
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upřesněného  textu  vyhlášení  doplňovacích  voleb  (zejména  seznam  členů  volební  komise, 
harmonogram voleb a výzvu k členům akademické obce, aby podávali návrhy na kandidáty). 
Tyto materiály následně AS projedná a schválí formou per rollam do konce srpna 2012.

Usnesení: AS PřF UJEP vyhlašuje v souladu s čl. 13 VaJŘ AS PřF UJEP doplňovací volby do 
AS PřF UJEP na jeden vázaný mandát geografického okrsku akademické komory a na jeden 
vázaný mandát geografického okrsku studentské komory, které proběhnou v měsíci říjnu 2012. 
AS PřF UJEP pověřuje přípravou voleb dr. M. Švece, který připraví návrh upřesněného textu 
vyhlášení doplňovacích voleb (zejména seznam členů volební komise, harmonogram voleb a 
výzvu  k členům akademické obce,  aby podávali  návrhy na kandidáty).Tyto  materiály  budou 
projednány a schváleny formou per rollam v termínu do 31. srpna 2012.               11-0-0 

3. Dodatek k Podmínkám přijetí  ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2012/2013 a pro 
akademický  rok  2013/14  představila  proděkanka  pro  studium  dr. Hejnová,  která  také 
zodpověděla dotazy přítomných senátorů.

Usnesení:  AS PřF UJEP podmíněně schvaluje  podle  §27,  odst.  1,  písm.  e)  zákona o VŠ 
dodatek k Podmínkám přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 
2012/2013  a dodatek  k  Podmínkám  přijetí  ke  studiu  na  Přírodovědecké  fakultě  UJEP  pro 
akademický rok 2013/2014.                         11-0-0

4. Výroční zprávu o činnosti PřF UJEP za rok 2011 představil děkan PřF doc. Pavlík, který také 
zároveň zodpověděl dotazy přítomných senátorů. Připomínky senátorů (dr. Z. Moravec, ing. Z. 
Kolská, dr. E. Jozífková) děkan zapracuje do navrženého textu.

Usnesení: AS PřF schvaluje Výroční zprávu o činnosti PřF za rok 2011 dle §27 odst. 1, písm. 
d) zákona o VŠ s tím, že navržené změny budou do Výroční zprávy zapracovány.            11-0-0

5. Různé:
• Dr. Z. Moravec s ohledem na zákonnou povinnost senátu kontrolovat čerpání rozpočtu fakulty 

navrhl,  aby byl  senát pravidelně na každém zasedání informován vedením fakulty o stavu 
čerpání rozpočtu fakulty.

Usnesení: AS PřF UJEP žádá vedení PřF o pravidelné informace o čerpání rozpočtu PřF 
UJEP na každém zasedání AS PřF UJEP.             11-0-0

• Dr. M. Kuřil navrhl plán zasedání AS PřF UJEP na dalších 6 měsíců.

Usnesení: Další řádné zasedání AS PřF UJEP se bude konat 7. listopadu 2012 ve 13:00 
hodin. Dle potřeby budou svolána mimořádná zasedání AS PřF UJEP.             11-0-0

Ukončení: 11:30

Formát hlasování: A-N-Z

Zapsal: RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.
RNDr. Martin Kuřil, Ph.D.
předseda AS PřF UJEP
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