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AKADEMICKÝ SENÁT 

 

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 
konaného dne 18. 1. 2017 

 
Přítomni: PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., doc. RNDr. Eva 

Jozífková, Ph.D., Mgr. Tereza Knapová, Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D., doc. RNDr. 
Dušan Novotný, CSc., Martin Roub, Mgr. Lenka Cibochová, Mgr. Květuše Sýkorová, 
Marek Wojtowicz 

Nepřítomni:  
Omluveni: Ondřej Pavel Biak, Dan Charousek, RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., doc. Ing. Zdeňka 

Kolská, Ph.D., Bc. Nikola Műllerová, 
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 spoluúčasti na financování zařízení pro projekt „Modernizace přístrojového 

vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů“. 
4. Schválení změny spoluúčasti na financování projektu připraveného do výzvy OPVVV - 

02_16_013 „Výzkumné infrastruktury“. 
5. Různé. 

 
Zahájení: 13:05 
Jednání: AS PřF UJEP je usnášení schopný – přítomno 9 z 15 členů, 

v 13:29 přišel p. Jindřich Matoušek – přítomno 10 z 15 členů. 
 
Místopředseda AS PřF UJEP p. Martin Roub omluvil a stručně vysvětlil nepřítomnost předsedy AS 
PřF UJEP i ostatních nepřítomných členů AS PřF UJEP. Poté přivítal p. děkana a p. tajemníka. 
Zároveň informoval všechny přítomné členy AS PřF UJEP o zřízení odkazu na webový portál 
elf.ujep.cz z webových stránek PřF UJEP. 
 

1. Schválení programu zasedání. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje navržený program řádného zasedání. 

hlasování: 9-0-0 
(schváleno) 

 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 

 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 
14. 12. 2016. 

hlasování: 9-0-0 
(schváleno) 

 
3. Schválení spoluúčasti na financování zařízení pro projekt „Modernizace 

přístrojového vybavení pro zkvalitnění výuky doktorandů“. 
 
Pan děkan doc. Pavlík požádal členy AS PřF UJEP o schválení spoluúčasti na financování 
zařízení pro víceletý centralizovaný projekt MŠMT „Modernizace přístrojového vybavení 
pro zkvalitnění výuky doktorandů“, na kterém se podílí několik dalších vysokých škol. 
Pan děkan vysvětlil členům AS PřF UJEP, že v letošním roce došlo ke zkrácení finančních 
požadavků v tomto projektu na 60 %, což vedlo k minimalizaci pořizovacích nákladů na 
zařízení (zbylé vybavení bude nutné pořídit z jiných zdrojů). Předpokládaná celková cena 
zařízení je 1,58 mil. Kč, přičemž z projektu bude uhrazen investiční náklad ve výši 1,23 mil. 
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Kč. Tato spoluúčast je tedy ve výši 350 tis. Kč a bude zajištěna formou finanční spoluúčasti 
fakulty z rozpočtu FRIM 2017. 
 
Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit spoluúčast 
na financování zařízení pro projekt „Modernizace přístrojového vybavení pro zkvalitnění 
výuky doktorandů“ ve výši 350 tisíc Kč z rozpočtu FRIM 2017. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27, odst. 1, písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje 
spoluúčast na financování zařízení pro projekt „Modernizace přístrojového vybavení pro 
zkvalitnění výuky doktorandů“ ve výši 350 tisíc Kč z rozpočtu FRIM 2017. 

hlasování: 10-0-0 
(schváleno) 

 
4. Schválení změny spoluúčasti na financování projektu připraveného do výzvy OPVVV 

– 02_16_013 „Výzkumné infrastruktury“. 
 
Pan děkan doc. Pavlík požádal členy AS PřF UJEP o schválení navýšení spoluúčasti na 
financování projektu „Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro 
ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost“. Tento projekt je připravený do 
výzvy OPVVV – 02_16_013 „Výzkumné infrastruktury“. Byl připraven a podán v červenci 
2016 a navazuje na stávající projekt „Výzkumná infrastruktura NanoEnviCZ“. Stávající 
spoluúčast ve výši 5 % z celkového objemu uznatelných nákladů projektu (tj. 184 tis. Kč) již 
byla projednána EK AS PřF UJEP dne 2. 12. 2016 a byla schválena AS PřF UJEP dne 
14. 12. 2016. 
Pan děkan spolu s panem tajemníkem vysvětlil členům AS PřF UJEP příčiny navýšení 
spoluúčasti (existence pouze 1 dodavatelské firmy v ČR, vhodnost oslovení i zahraničních 
firem v rámci soutěže) na částku až 250 tis. Kč, která bude zajištěna z rozpočtu FRIM 
2017. 
 
Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit navýšení 
již schválené spoluúčasti na financování projektu připraveného do výzvy OPVVV – 
02_16_013 „Výzkumné infrastruktury“ ve výši 5 % původní ceny investice o částku 
250 tisíc Kč (celkem maximálně 375 tisíc) z rozpočtu FRIM 2017. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27, odst. 1, písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje 
navýšení již schválené spoluúčasti na financování projektu připraveného do výzvy OPVVV 
– 02_16_013 „Výzkumné infrastruktury“ ve výši 5 % původní ceny investice o částku 
250 tisíc Kč (celkem maximálně 375 tisíc) z rozpočtu FRIM 2017. 

hlasování: 10-0-0 
(schváleno) 

 
5. Různé: 

a) Schválení investice ve výši maximálně 50 tisíc Kč na úpravu elektroinstalace pro 
připojení druhého difraktometru v laboratoři XRD difrakce 
Pan tajemník Ing. Lauterbach vysvětlil členům AS PřF UJEP důvody zvýšení 
předpokládané investice na úpravu elektroinstalace v laboratoři XRD difrakce (připojení 
druhého XRD difraktometru, problémy s klimatizací). Tyto investice byly na minulém 
zasedání dne 14. 12. 2016 předběžně odhadnuty na částku 20–25 tisíc Kč. 
Zároveň pan tajemník Ing. Lauterbach požádal členy AS PřF UJEP o schválení této 
maximální částky. 
 

Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27, odst. 1, písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje 
investici na úpravu elektroinstalace laboratoře XRD difrakce ve výši maximálně 50 tisíc Kč 
z rozpočtu FRIM 2017. 

hlasování: 10-0-0 
(schváleno) 
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b) Vyhodnocení naplnění Aktualizace DZ PřF UJEP za rok 2016 
Pan děkan podal členům AS PřF UJEP vysvětlení k zaslanému dokumentu Aktualizace 
DZ PřF UJEP za rok 2016, ve kterém je přehledně zvýrazněno, které z úkolů již byly 
splněny, které jsou plněny průběžně, a které se ještě nepodařilo začít plnit. 
Zároveň informoval členy AS PřF UJEP o jednotném vizuálním vzhledu webových 
stránek celé univerzity i jednotlivých součástí UJEP a o případných finančních 
nákladech na jejich vytvoření (přibližně 10 tisíc Kč za vytvoření + další náklady za 
pravidelnou údržbu). 
 

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o hodnocení plnění Aktualizace DZ PřF 
UJEP za rok 2016. 
 
c) Etická komise 

Paní doc. Jozífková požádala p. děkana o informace týkající se vytvoření etické komise 
z důvodu dotazníkového šetření v rámci řešeného projektu GAČR. Schválení dotazníků 
musí proběhnout do konce ledna 2017. 
Pan děkan doc. Pavlík informoval o aktuální situaci – probíhá výběr pěti členů komise. 
Tři členové by měli být morálně důvěryhodné osobnosti (alespoň jeden z nich 
z pracoviště mimo UJEP) a dva členové by měli být zástupci z pracovišť PřF UJEP 
s největší pravděpodobností využití závěrů komise (KBi, KGeo). 
Pan děkan zároveň informoval o již přijaté směrnici děkana Etika vědecké a výzkumné 
činnosti na PřF UJEP, kterou schválila na svém zasedání v červnu 2016 VR PřF UJEP. 
V této souvislosti paní doc. Jozífková upozornila na krátící se termín pro schválení 
dotazníků. Pan děkan přislíbil schválení do konce ledna 2017, v nejhorším případě na 
začátku února 2017. 
 

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o vytváření etické komise na PřF UJEP dle 
směrnice děkana – Etika vědecké a výzkumné činnosti na PřF UJEP. 
 
d) Sjednocení studijního a zkušebního řádu PřF a UJEP 

Pan dr. Matoušek požádal p. děkana o informace týkající se sjednocení studijního a 
zkušebního řádu PřF a UJEP. Například zda by bylo možné převzít do univerzitního 
řádu některé části z fakultního řádu. 
Pan děkan doc. Pavlík informoval o již proběhnuvším jednání děkanů za účelem 
sjednocení obou řádů. V současné době se pracuje na vytvoření jednotného studijního 
a zkušebního řádu pro celou UJEP. Specifické potřeby pro jednotlivé fakulty si budou 
muset fakulty následně ošetřit vhodnou směrnicí. Členové AS PřF UJEP budou o 
změnách v důsledku sjednocení obou řádů včas informováni. 

e) Financování RIV a RUV (Registr uměleckých výstupů) 
Pan dr. Bláha požádal p. děkana o informace týkající se financování vědeckých 
ilustrací s charakterem uměleckého výstupu z RUV, do něhož mohou na základě 
nastavení aplikace (zveřejněna na webové adrese www.iruv.cz) v tuto chvíli vkládat 
výstupy za UJEP pouze PF, FF a FUD. 
Pan děkan doc. Pavlík vysvětlil odlišnosti RIV a RUV a poté přislíbil zjistit další 
informace. 

f) Budova CPTO 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o průběhu výstavby budovy 
CPTO. V současné době probíhá připomínkování dokumentace dodané firmou Pelčák 
a spol. Zároveň byl tento projekt výstavby budovy CPTO zaregistrován na MŠMT. 

 
Příští zasedání: 1. 3. 2017 

 
Ukončení: 14:09 
Formát hlasování: A-N-Z 
Zapsala: Mgr. Květuše Sýkorová 

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

 


