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AKADEMICKÝ SENÁT 

 

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 
konaného dne 1. 3. 2017 

 
Přítomni: PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D., Mgr. Lenka Cibochová, Ing. Jaromír Havlica, 

Ph.D., Dan Charousek, Mgr. Tereza Knapová, RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., doc. Ing. 
Zdeňka Kolská, Ph.D., Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D., Bc. Nikola Műllerová, Martin 
Roub, Marek Wojtowicz 

Nepřítomni: Ondřej Pavel Biak 
Omluveni: doc. RNDr. Eva Jozífková, Ph.D., Mgr. Květuše Sýkorová, doc. RNDr. Dušan 

Novotný, CSc.  
Hosté: doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (děkan PřF UJEP), Mgr. Jan Malý, Ph.D. (vedoucí 

katedry biologie – od 13:37) 
 
Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání. 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 
3. Schválení zápisu z hlasování per rollam. 
4. Hlasování o zániku mandátů dvou členů AS PřF UJEP. 
5. Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu a FRIM. 
6. Informace vedení fakulty o připravovaných a podaných projektech . 
7. Schválení předfinancování nákupu investičních položek projektu „Dobudování a upgrade RI 

Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou 
budoucnost“. 

8. Různé. 
 
Zahájení: 13:05 
Jednání: AS PřF UJEP je usnášení schopný – přítomno 10 z 15 členů, 

ve 13:21 (po skončení bodu č. 4) přišel p. dr. Havlica – přítomno 11 z 15 členů, 
ve 14:00 (po skončení bodu č. 6) odešel p. dr. Matoušek – přítomno 10 z 15 členů. 

 
Předseda AS PřF UJEP p. dr. Jan Krejčí omluvil nepřítomnost ostatních členů AS PřF UJEP. Poté 
přivítal p. děkana. 
 
Vzhledem k nepřítomnosti tajemnice nutno dle čl. 19, odst. 1 VaJŘ AS PřF UJEP pověřit jiného 
člena AS PřF UJEP k provedení zápisu. 
 
Usnesení: Akademický senát pověřuje pořízením zápisu namísto omluvené tajemnice senátora 
Dana Charouska. 

schváleno tichým souhlasem  
 

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

hlasování: 10-0-0 
(schváleno) 

 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 

 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného  dne 
18. 1. 2017. 

hlasování: 9-0-1 
(schváleno) 

 
3. Schválení zápisu z hlasování per rollam. 
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Pan předseda informoval o tom, že hlasování bylo vyhlášeno v rozporu se lhůtou 
7 kalendářních dnů na zpřístupnění podkladů členům akademické obce fakulty způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. AS dospěl k závěru, že daný materiál znovu řádně projedná, 
a to v bodě 7. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z hlasování per rollam konaného od 17. 02. 2017 
16:08 do 22. 02. 2017 17:00 hodin.  

hlasování: 0-0-10 
(neschváleno) 

 
4. Hlasování o zániku mandátů dvou členů AS PřF UJEP. 

Senátoři Dan Charousek a doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. naplnili podmínku pro zánik 
mandátu dle ustanovení čl. 3, odst. 4, písm. e), VaJŘ AS PřF UJEP a je nutno hlasovat o 
potvrzení zániku jejich mandátů. Pan předseda informoval, že u obou senátorů se jednalo 
o omluvené absence – u doc. Kolské pracovní a zdravotní důvody a u senátora Charouska 
pobyt na Erasmu.  
 
Usnesení: AS PřF UJEP stanovuje skrutátory pro tajné hlasování Mgr. Cibochovou a 
dr. Matouška.  

hlasování: 10-0-0 
(schváleno) 

 
Usnesení: „AS PřF UJEP dle čl. 3, odst. 4, písm. e), VaJŘ AS PřF UJEP potvrzuje zánik 
mandátu u senátorky doc. Ing. Zdeňky Kolské, Ph.D., a to z důvodu tří po sobě jdoucích 
absencí na zasedání AS PřF UJEP (10. října 2016, 14. prosince 2016 a 18. ledna 2017).“ 
 

hlasování tajnou volbou: 0-9-1 
(neschváleno) 

 
Usnesení: „AS PřF UJEP dle čl. 3, odst. 4, písm. e), VaJŘ AS PřF UJEP potvrzuje zánik 
mandátu u senátora Dana Charouska, a to z důvodu tří po sobě jdoucích absencí na 
zasedání AS PřF UJEP (10. října 2016, 14. prosince 2016 a 18. ledna 2017).“  
 

hlasování tajnou volbou: 0-9-1 
(neschváleno) 

Oběma senátorům mandát zůstává. 
 

5. Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu a FRIM . 
 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o čerpání rozpočtu PřF UJEP ke 
konci roku 2016 a o plánu čerpání rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2017. Následně 
odpověděl na otázky senátorů.  
 
Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP vzít na vědomí 
informaci o čerpání rozpočtu PřF UJEP v roce 2016 a doporučuje vzít na vědomí plán 
čerpání FRIM 2017. 
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP v roce 2016 
a bere na vědomí plán čerpání FRIM 2017. 
 

6. Informace vedení fakulty o připravovaných a podaných projektech . 
 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o připravovaných a podaných 
projektech. Následně odpověděl na otázky senátorů.  
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o připravovaných a podaných projektech 
PřF UJEP. 
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7. Schválení předfinancování nákupu investičních položek projektu „Dobudování a 
upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a 
udržitelnou budoucnost“. 
 
Pan děkan doc. Pavlík požádal členy AS PřF UJEP o schválení předfinancování nákupu 
investičních položek projektu „Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie 
pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost“. Daný materiál se již schvaloval 
Per rollam (viz výše). Pan děkan následně odpověděl na otázky senátorů. 
 
Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit 
předfinancováním nákupu investičních položek projektu „Dobudování a upgrade RI 
Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou 
budoucnost“. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27, odst. 1, písm. c) zákona o VŠ schvaluje jako garanci 
finančního krytí pro vypsání výběrového řízení na investiční položky projektu NanoEnviCz 
„Dobudování a upgrade RI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního 
prostředí a udržitelnou budoucnost“ použití finančních prostředků ve výši až 2  750 tis. Kč 
z FPP PřF UJEP (po převodu příslušné částky do FRIM), pokud by do okamžiku proplacení 
faktury nepřišlo Rozhodnutí o přidělení dotace z MŠMT. V takovém případě bude z FPP 
použitá finanční částka po obdržení dotace z MŠMT vrácena zpět do FPP. 
 

hlasování: 10-0-0 
(schváleno) 

 
8. Různé: 

a) CPTO 
Pan děkan informoval o průběhu výstavby CPTO.  

 
b) Etická komise 

Pan děkan informoval o vytváření etické komise PřF UJEP. 
 
c) Průběh fakultní normotvorby a termíny zasedání 

Pan děkan informoval o průběhu fakultní normortvorby (dle novely zákona o VŠ je 
nutné vytvoření nového Statutu PřF UJEP, Volební řád AS PřF UJEP a Jednací řád 
PřF UJEP). V souvislosti s tím společně s panem předsedou informovali o potřebě 
v měsících dubnu či v květnu svolat mimořádné zasedání akademického senátu, 
na kterém se budou projednávat a schvalovat tyto dokumenty. 
 

d) Projekty GAČR 
Pan dr. Bláha požádal o informace o počtu podaných projektů GAČR v roce 2017. Pan 
děkan přislíbil danou informaci podat na příštím zasedání AS PřF UJEP. 
 

e) Scio 
Pan místopředseda informoval senát o obdržení pozvánky od společnosti  Scio 
na setkání za účelem nabídky organizace přijímacího řízení touto společností. Dále 
informoval, že dané společnosti odpověděl, že naše fakulta má vlastní přijímací řízení 
(viz stanovisko vedení fakulty a AS PřF UJEP z jednání 6. dubna 2016). 

 
Příští zasedání: 19. 4. 2017 

 
Ukončení: 14:26 
Formát hlasování: A-N-Z 
Zapsal: Dan Charousek 

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


