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Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 

konaného dne 6. 4. 2016 
 
Přítomni: Ondřej Pavel Biak, PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., Dan 

Charousek, doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D., Mgr. Tereza Knapová, doc. Ing. Zdeňka 
Kolská, Ph.D., RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D., Bc. Nikola 
Műllerová, doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc., Martin Roub, Mgr. Lenka Součková, 
Mgr. Květuše Sýkorová, Marek Wojtowicz 

Nepřítomni:  
Omluveni: RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan pro studium PřF UJEP), prof. RNDr. Pavla Čapková, 

DrSc. (proděkanka pro vědu PřF UJEP) 
Hosté: doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (děkan PřF UJEP), Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF 

UJEP) 
 
Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání. 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 
3. Schválení čerpání rozpočtu v roce 2016. 
4. Informace vedení fakulty o plánu čerpání FRIM v roce 2016. 
5. Projednání Žádosti o rozšíření akreditace oboru Informační systémy o kombinovanou formu 

na KI PřF UJEP. 
6. Informace k probíhajícím jednání o Omezení akreditace pro studijní obory na katedře 

chemie. 
7. Informace o počtu podaných projektů GAČR v roce 2016. 
8. Informace z účasti pana proděkana Švece se zástupci společnosti SCIO. 
9. Různé. 

 
Zahájení: 13:02 
Jednání: AS PřF UJEP je usnášení schopný – přítomno 13 z 15 členů, 
 od 13:07 též p. dr. J. Havlica – přítomno 14 z 15 členů, 
 od 13:12 též p. doc. D. Novotný – přítomno všech 15 členů. 
 
Předseda AS PřF UJEP dr. Krejčí přivítal p. děkana a p. tajemníka. 
 

1. Schválení programu zasedání. 
hlasování: 13-0-0 

(schváleno) 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 

hlasování: 13-0-0 
(schváleno) 

3. Schválení čerpání rozpočtu v roce 2016. 
Tajemník PřF Ing. Lauterbach informoval členy AS PřF o plánovaném čerpání rozpočtu na 
rok 2016, a to včetně čerpání finančních zdrojů z FPP ve výši 5 mil. Kč. 
Poté předseda EK AS PřF p. Roub informoval členy AS PřF o jednání členů Ekonomické 
komise s p. tajemníkem, které proběhlo ve dnech 15. 3. 2016 a 4. 4. 2016. 
Na závěr p. tajemník objasnil dotaz týkající se povinných odvodů u neakademických 
pracovníků při čerpání neplaceného volna. 
 
Závěr jednání EK: EK AS PřF schvaluje plán čerpání rozpočtu PřF UJEP na rok 2016 a 
doporučuje AS PřF tento plán k přijetí. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27, odst. 1, písm. c) zákona o VŠ schvaluje plán čerpání 
rozpočtu PřF UJEP na rok 2016. 

hlasování: 14-1-0 

AKADEMICKÝ SENÁT 
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(schváleno) 
4. Informace vedení fakulty o plánu čerpání FRIM v roce 2016. 

Pan tajemník požádal členy AS PřF UJEP o odložení projednání plánu čerpání FRIM pro rok 
2016 na příští zasedání. Zároveň informoval členy AS PřF o průběhu koupi automobilu pro 
PřF. 
Členové AS poté spolu s děkanem diskutovali problém nečerpaných požadavků FRIM 
z loňského roku. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP doporučuje nečerpané požadavky z FRIM 2015, které nebyly 
dosud čerpány a u kterých dosud nezačalo výběrové řízení (nízkotlaký FPLC systém, systém 
pro dávkování kapalin, luminometr a myčku laboratorního skla), přesunout do požadavků na 
čerpání FRIM na rok 2016. 

hlasování: 14-0-1 
(schváleno) 

 
5. Projednání Žádosti o rozšíření akreditace oboru Informační systémy o kombinovanou 

formu na KI PřF UJEP. 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o připraveném rozšíření akreditace 
bakalářského studia oboru Informační systémy o kombinovanou formu na KI PřF. Informace 
následně doplnil i dr. Krejčí. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP dle §27 odst. 2 písm. a) zákona o VŠ vyjadřuje kladné stanovisko 
k návrhu rozšíření akreditace studijního oboru Informační systémy o kombinovanou formu 
studia. 

hlasování: 15-0-0 
(schváleno) 

 
6. Informace k probíhajícím jednání o Omezení akreditace pro studijní obory na katedře 

chemie. 
Pan děkan informoval členy AS PřF UJEP o  dosud probíhajícím jednání s Akreditační 
komisí a Ministerstvem školství o omezení akreditace pro studijní obory na KCH, a také o 
možných výsledcích tohoto jednání. 
 
Závěr: AS PřF bere na vědomí informace o průběhu jednání mezi PřF, AK a MŠMT . 
 

7. Informace o počtu podaných projektů GAČR v roce 2016. 
Pan děkan informoval členy AS PřF UJEP o počtu podaných projektů GAČR v roce 2016 a 
spolu s dr. Krejčím zodpověděl dotazy členů AS PřF, které se týkaly dalších možností 
podávání projektů. Zároveň z jednání vyplynula potřeba vytvořit přehled o všech projektech 
podávaných za PřF UJEP. 
 
Závěr: AS PřF bere na vědomí informace o počtu podaných projektů GAČR za PřF. 
 

8. Informace z účasti pana proděkana Švece se zástupci společnosti SCIO . 
Dr. Krejčí informoval o tom, že pozvánka na jednání se společností SCIO nebyla nejspíš p. 
proděkanovi doručena. Pan děkan poté informoval členy AS PřF UJEP o nabídce společnosti 
SCIO na organizaci přijímacího řízení. 
Vzhledem k tomu, že na většinu oborů PřF je přijetí bez přijímacího řízení, není prozatím 
potřeba využít nabídku této společnosti. 

 
9. Různé: 

a) Doc. Jozífková informovala o několika zpožděních při proplácení mimořádných stipendií 
studentům, a to včetně neúspěchu při pokusu o řešení ze strany vedoucího katedry. AS 
PřF pak doporučil ještě kontrolu přes spisovou službu a identifikátor PID.  
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b) Dr. Krejčí předložil (v reakci na nepřítomnost pí. proděkanky a p. proděkana) návrh 
žádosti o blokaci časového období v rozvrhu vedení PřF pro případ účasti na zasedání 
AS PřF. 

hlasování: 3-7-5 
(neschváleno) 

c) Ing. Lauterbach informoval členy AS PřF UJEP o připravovaných projektech MATEQ 
(garant prof. Čapková) a U21 (garant doc. Pavlík). 

d) Dr. Krejčí informoval členy AS PřF UJEP o plánovaném ukončení pracovního poměru 
dr. Toni Kolucha, který je členem AS UJEP. Členové AS PřF UJEP projednali případné 
vypsání mimořádných voleb do AS PřF. Jako vhodný termín byl navržen den 1.~6.~2016. 
Volební komise je navržena ve složení: 

Marek Wojtowicz, Ondřej Pavel Biak (studenti), 
doc. Zdeňka Kolská, Mgr. Jindřich Matoušek (akademičtí pracovníci) 

 
Usnesení: AS PřF UJEP vyjadřuje kladné stanovisko k tomu, aby AS PřF zahájilo 
jednání o vypsání mimořádných doplňovacích voleb do AS UJEP.  

hlasování: 14-0-1 
(schváleno) 

 
Ukončení: 15:12 
Formát hlasování: A-N-Z 
Zapsala: Mgr. Květuše Sýkorová 

RNDr. Jan Krejčí, Ph.D. 
předseda AS PřF UJEP 

 


