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Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 
konaného dne 19. 4. 2017 

 
Přítomni: Ondřej Pavel Biak, Mgr. Lenka Cibochová, Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., Dan 

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

Nepřítomni:  
Omluveni: PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. 
Hosté: doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (děkan PřF UJEP), Ing. Petr Lauterbach (tajemník 

PřF UJEP), RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan pro studium PřF UJEP) 
 
Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání. 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 
3. Informace o plánu čerpání rozpočtu PřF UJEP. 
4. Schválení plánu čerpání rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2017. 
5. Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu a FRIM . 
6. Informace vedení fakulty o připravovaných a podaných projektech (GAČR, OP -VVV, atp.). 
7. Různé. 

 
Zahájení: 13:03 
Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 13 z 15 členů, 

ve 13:16 (po skončení bodu č. 3) přišel p. dr. Havlica – přítomno 14 z 15 členů, 
ve 13:56 (po skončení bodu č. 7) odešel p. dr. Matoušek – přítomno 13 z 15 členů. 

 
Předseda AS PřF UJEP p. dr. Krejčí přivítal p. děkana, p. tajemníka a p. proděkana.  
 

1. Schválení programu zasedání. 
Předseda AS PřF UJEP požádal členy AS PřF UJEP o změnu pořadí projednávaných bodů 
programu zasedání. Důvodem je žádost p. proděkana o per rollam hlasování ke schválení 
podmínek 2. kola přijímacího řízení pro rok 2017/2018. Uvedený bod bude vložen mezi body 
2 a 3. 
 

Upravený program zasedání: 
1. Schválení programu zasedání. 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 
3. Žádost o per rollam hlasování ke schválení podmínek 2. kola přijímacího řízení 

pro akademický rok 2017/2018 na PřF UJEP. 
4. Informace o plánu čerpání rozpočtu PřF UJEP. 
5. Schválení plánu čerpání rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2017 . 
6. Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu a FRIM . 
7. Informace vedení fakulty o připravovaných a podaných projektech (GAČR, OP -VVV, atp.). 
8. Různé. 

 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání ve znění pozměňovacího 
návrhu. 

hlasování: 13-0-0 
(schváleno) 

 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 

 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného  dne 
1. 3. 2017. 

AKADEMICKÝ SENÁT 
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hlasování: 13-0-0 
(schváleno) 

 
3. Žádost o per rollam hlasování ke schválení podmínek 2. kola přijímacího řízení 

pro akademický rok 2017/2018 na PřF UJEP. 
 
Pan proděkan dr. Švec požádal členy AS PřF UJEP o možnost schválit předložený dokument 
„Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok  2017/2018 
- 2. kolo“ formou bezodkladného vyhlášení per rollam hlasování a to s ohledem na dodržení 
nutných zákonných lhůt na zveřejnění daného materiálu  členům akademické obce fakulty 
způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Zároveň informoval o změnách, ke kterým došlo v dokumentu v porovnání s již schválenými 
podmínkami 1. kola přijímacího řízení 2017/2018 (změny zvýrazněny) a dané změny 
zdůvodnil. Patřičná data budou do dokumentu doplněny po schválení dokumentu s ohledem 
na dobu platnosti od okamžiku schválení. 
Předseda AS poté informoval, že 20. dubna ráno uplynou nutné lhůty a bude moci být 
vyhlášeno hlasování per rollam. 
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí požadavek na schválení dokumentu „Podmínky přijetí 
ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2017/2018 – 2.kolo“ formou 
per rollam hlasování. 
 

4. Informace o plánu čerpání rozpočtu PřF UJEP. 
 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o plánu čerpání rozpočtu PřF UJEP 
na rok 2017 a o současných neúplných informacích v rámci ukazatele TA16, které povedou 
k dopočítání a dofinancování v pozdějším termínu. Informace o plánovaném rozpočtu 
PřF UJEP formou tabulky „Výkaz zisku a ztráty“ poté doplnil i p. tajemník Ing. Lauterbach. 
 
Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP vzít na vědomí 
informaci o plánu čerpání rozpočtu PřF UJEP na rok 2017. 
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o plánu čerpání rozpočtu PřF UJEP na rok 
2017. 
 

5. Schválení plánu čerpání rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2017. 
 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o plánu čerpání rozpočtu FRIM PřF 
UJEP na rok 2017 a o požadavcích jednotlivých kateder na nákup vybavení. Informace pak 
doplnil i p. tajemník Ing. Lauterbach. Následně oba odpověděli na otázky senátorů. 
 
Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit plán čerpání 
rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2017. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27, odst. 1, písm. c) zákona o VŠ schvaluje Plán čerpání 
rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2017. 

hlasování: 14-0-0 
(schváleno) 

 
6. Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu a FRIM . 

 
Pan děkan doc. Pavlík spolu s p. tajemníkem Ing. Lauterbachem informovali členy AS PřF 
UJEP o dosavadním čerpání rozpočtu PřF UJEP a rozpočtu FRIM PřF UJEP. Informace se 
týkaly jednotlivých výběrových řízení a možných úspor. Rozpočet univerzity bohužel ještě 
není schválen. Zároveň se vytváří metodika hospodaření kateder. Následně oba odpověděli 
na otázky senátorů.  
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Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP vzít na vědomí 
informaci informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP na rok 2017 a o čerpání rozpočtu FRIM 
PřF UJEP 2017. 
 
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP a o čerpání 
rozpočtu FRIM PřF UJEP. 
 

7. Informace vedení fakulty o připravovaných a podaných projektech (GAČR, OP-VVV, 
atp.). 
 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o počtu připravovaných a podaných 
projektů na celé UJEP (GAČR). Poté už podrobněji informoval o jednotlivých projektech PřF 
UJEP (U21, ESF, RDF, CBEO, MATEQ, ITI, CPTO) a o možných problémech s  jejich 
realizací. Následně odpověděl na otázky senátorů a přislíbil zaslat do 14 dnů podrobnější 
informace. 
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o podaných projektech GAČR a stavu 
hodnocení ostatních projektů PřF UJEP. 
 

8. Různé: 
a) Normotvorba 

Pan předseda se dotázal pana děkana na problematiku tvorby vnitřních předpisů  
(dle novely zákona o VŠ a informace z AS PřF UJEP dne 1. 3. 2017). Pan děkan 
odpověděl, že nový Volební řád AS a návrh nového Jednacího řádu budou k projednání 
a schválení v AS předloženy do 14 dní.   
 

b) Etická komise 
Paní doc. Jozífková poděkovala p. děkanovi za skvělou práci členů etické komise PřF 
UJEP. 

 
c) Nový člen AS UJEP 

Pan místopředseda informoval, že dle sdělení vedení AS UJEP dne 18. dubna rezignoval 
na svůj mandát člena AS UJEP Bc. Václav Pflégr. Na uvolněné místo nastoupil řádně 
zvolený náhradník p. Martin Roub (místopředseda AS PřF UJEP). Přítomní panu 
místopředsedovi pogratulovali. 
 

d) Informace o rozpočtu rektorátu 
Pan doc. Novotný požádal o informace týkající se rozpočtu rektorátu za poslední roky. 
Pan děkan doporučil obrátit se na bývalé i současné zástupce PřF v AS UJEP. Z diskuze 
vyplynulo, že nejlepší by byl dokument „Výkaz zisku a ztráty UJEP“ za roky 2011-2017.  

 
Usnesení: AS PřF UJEP žádá zástupce PřF UJEP v AS UJEP o vyžádání Výkazu zisku a 
ztrát rektorátu UJEP za roky 2011-2017 prostřednictvím EK AS UJEP. 

hlasování: 13-0-0 
(schváleno) 

Příští zasedání: 24. 5. 2017 
 

Poznámka: Senátor Biak má k 1. březnu 3 po sobě jdoucí absence (14. 12., 18. 1. a 1. 3.). 
S ohledem na to, že mezi prvním a posledním po sobě jdoucím zasedáním neuplynulo nejméně 90 
kalendářních dní, mandát mu dle čl. 3, odst. 4, písm. e) VaJŘ AS PřF UJEP nezaniká.  
 
Ukončení: 14:26 
Formát hlasování: A-N-Z 
Zapsala: Květuše Sýkorová 

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


