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Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 
konaného dne 13. 9. 2017 

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

RNDr. Eva Jozífková, Ph.D., RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., doc. RNDr. Dušan Novotný, 
CSc., Bc. Martin Roub, Mgr. Květuše Sýkorová 

Nepřítomni: Ondřej Pavel Biak, Bc. Marek Wojtowicz 
Omluveni: Mgr. Lenka Cibochová, Mgr. Tereza Knapová, doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., Mgr. 

Jindřich Matoušek, Ph.D. 
Hosté: doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (děkan PřF UJEP) 
 
Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání. 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 
3. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP. 
4. Schválení Výroční zprávy o činnosti PřF UJEP za rok 2016. 
5. Schválení Výroční zprávy o hospodaření PřF UJEP za rok 2016. 
6. Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu a FRIM . 
7. Informace vedení fakulty o připravovaných a podaných projektech (GAČR, OP-VVV, CPTO, 

atp.). 
8. Informace vedení fakulty k bodu Různé (písmena a) až d)) minulého zasedání AS PřF UJEP. 
9. Různé. 

 
Zahájení: 13:05 
Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 8 z 15 členů. 
 
Předseda AS PřF UJEP p. dr. Krejčí vysvětlil nepřítomnost některých členů AS PřF UJEP a přivítal 
p. děkana. Poté pogratuloval členovi AS PřF UJEP p. Bc. Martinu Roubovi k jeho úspěšnému 
dokončení Bc. studia a k nástupu do NMgr. studia. Díky tomu zůstává i nadále p. Bc. Martin Roub 
členem AS PřF UJEP. Nakonec upozornil členy AS PřF UJEP na končící pracovní smlouvu pí. Mgr. 
Lenky Cibochové ke dni 14. 9. 2017, a díky tomu na její končící mandát v AS PřF UJEP. 
 

1. Schválení programu zasedání. 
 
Předseda AS PřF UJEP spolu s p. děkanem požádal o úpravu bodu 5, neboť se nejedná o 
schválení konečnou verzi, ale pouze o informaci o současných úpravách Výroční zprávy.  
Místopředseda AS PřF UJEP navrhnul úpravu bodu 8, neboť se jedná o písmena a), b) a d) 
bodu Různé minulého zasedání AS PřF UJEP. 
 

Upravený program zasedání: 
1. Schválení programu zasedání. 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 
3. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP. 
4. Schválení Výroční zprávy o činnosti PřF UJEP za rok 2016. 
5. Informace o Výroční zprávě o hospodaření PřF UJEP za rok 2016. 
6. Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu a FRIM . 
7. Informace vedení fakulty o připravovaných a podaných projektech (GAČR, OP-VVV, CPTO, 

atp.). 
8. Informace vedení fakulty k bodu Různé (písmena a), b) a d)) minulého zasedání AS PřF 

UJEP. 
9. Různé. 

 
 

S ohledem na to, že materiály pro body „Schválení výroční zprávy o činnosti PřF UJEP“ a „Schválení 
výroční zprávy o hospodaření PřF UJEP“ nebyly vedením fakulty doručeny v souladu čl. 16, odst. 8 

AKADEMICKÝ SENÁT 
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„Návrhy je třeba předložit a rozeslat písemně nejméně 5 pracovních dní předem, v naléhavých 
případech nejméně 3 pracovní dny předem. Návrhy na schválení rozpočtu pro daný rok, výroční 
zprávy, dlouhodobý záměr a jeho aktualizace je třeba předložit písemně nejméně 10 pracovních 
dní předem. Při nedodržení stanovených termínů může akademický senát projednávání bodu 
odročit.“ (materiál byl doručen emailem 5. 9. 2017 v 20.19.52.), souhlasí akademický senát 
schválením programu se zkrácením této lhůty na zákonnou lhůtu na zpřístupnění podkladů členům 
akademické obce způsobem umožňujícím dálkový přístup „Návrhy podle odstavce 1 písm. a) až e) 
a h) a podklady k rozhodnutí podle odstavce 1 písm. g) je jejich předkladatel povinen nejméně 7 
kalendářních dnů před jejich projednáváním zpřístupnit členům akademické obce fakulty způsobem 
umožňujícím dálkový přístup.“  
 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání ve znění schváleného 
pozměňovacího návrhu. 

hlasování: 8-0-0 
(schváleno) 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného  dne 
21. 6. 2017. 

hlasování: 8-0-0 
(schváleno) 

3. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP. 
 
Předseda AS PřF UJEP dr. Krejčí v souvislosti se zánikem mandátu senátorky Mgr. Nikoly 
Müllerové (okrsek biologicko-chemický SK AS PřF UJEP) podle čl. 3, odst. 4, písm. b) VaJŘ 
AS PřF UJEP a s ohledem na neexistenci náhradníka pro tento mandát, upozornil členy AS 
PřF UJEP na nutnost bezodkladného vyhlášení doplňovacích voleb  podle čl. 13, odst. 1 
VaJŘ AS PřF UJEP. 
AS PřF UJEP se v následné debatě usnesl, že využije ustanovení čl. 13, odst. 6 VaJŘ AS 
PřF UJEP a doplňovací volby na volný mandát již vyhlašovat nebude, neboť do  konce 
funkčního období zbývá méně než 6 měsíců. 
 
VaJŘ, čl. 13, odst. 6: „Doplňovací volby se nemusí vyhlašovat v případě, pokud do  konce 
funkčního období zbývá méně než 6 měsíců, akademický senát se na tom usnese a počet 
členů akademického senátu neklesl pod 9.“ 
 
Usnesení: AS PřF UJEP dle čl. 13, odst. 6 VaJŘ AS PřF UJEP nebude vyhlašovat 
doplňovací volby na volný mandát za okrsek biologicko-chemický SK AS PřF UJEP v tomto 
funkčním období. 

hlasování: 8-0-0 
(schváleno) 

4. Schválení  Výroční zprávy o činnosti PřF UJEP za rok 2016. 
 
Pan děkan doc. Pavlík představil přítomným členům AS PřF UJEP Výroční zprávu o činnosti 
PřF UJEP za rok 2016 a informoval je o nutnosti změnit logotyp, upravit drobné nepřesnosti 
a zapracovat případné další připomínky. P. dr. Bláha sdělil, že své připomínky pošle 
v nejbližší době a navrhnul odročit schválení tohoto bodu  na další zasedání akademického 
senátu.  Pan děkan přislíbil zaslání dokumentu se zapracovanými některými připomínkami 
členům AS PřF UJEP k dalšímu připomínkování, aby se mohli do 24. 9. vyjádřit. 
Poté se členové AS PřF UJEP v následné debatě shodli na potřebě debaty o jednotném 
vizuálním stylu pro všechny součásti univerzity – logo univerzity by mělo tvořit orámování a 
uvnitř by se měly střídat loga jednotlivých fakult. Bylo by vhodné se v  této souvislosti obrátit 
na FUD. 
 
Výroční zpráva o činnosti PřF UJEP za rok 2016 bude schvalována na příštím zasedání AS 
PřF UJEP. 
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Usnesení: AS PřF UJEP po dohodě s panem děkanem odročuje schválení Výroční zprávy 
o činnosti PřF UJEP za rok 2016 na další zasedání akademického senátu. 

hlasování: 8-0-0 
(schváleno) 

5. Informace o Výroční zprávě o hospodaření PřF UJEP za rok 2016. 
 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o nutnosti upravit drobné chyby a 
nepřesnosti ve Výroční zprávě o hospodaření PřF UJEP za rok 2016, a o znovuprojednání 
na úrovni kateder do 27. 9. 2017. Zároveň přislíbil zaslání dokumentu se 
zapracovanými některými připomínkami členům AS PřF UJEP k dalšímu připomínkování, 
aby se mohli do 24. 9. vyjádřit. 
Poté členové AS PřF UJEP upozornili pana děkana na některé drobné chyby ve zprávě, 
vznesli několik dotazů a také upozornili na skutečnost, že žádné předchozí Výroční zprávy 
o hospodaření nejsou ještě na webu UJEP vyvěšeny. 
Pan děkan přislíbil, že do pátku 15. 9. 2017 zašle obě výroční zprávy včetně aktuálních 
korekcí k připomínkování členům AS PřF UJEP. 
 
Výroční zpráva o hospodaření PřF UJEP za rok 2016 bude schvalována na příštím zasedání 
AS PřF UJEP. 
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o Výroční zprávě o hospodaření PřF UJEP 
za rok 2016. 
 

6. Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu a FRIM . 
 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o dovolené pana tajemníka Ing. 
Lauterbacha a požádal o projednání tohoto bodu na příštím zasedání AS PřF UJEP.  
Pan místopředseda Bc. Roub informoval členy AS PřF UJEP o tom, že z důvodu dovolené 
pana tajemníka se nesešla ani EK AS PřF UJEP. 
Poté pan děkan informoval stručně členy AS PřF UJEP alespoň o aktuálním čerpání 
rozpočtu. 
 
Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP se k daným materiálům z důvodu dovolené pana 
tajemníka nesešla. 
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí skutečnost, že informace vedení fakulty o čerpání 
rozpočtu a FRIM bude projednána na příštím zasedání AS PřF UJEP. 
 

7. Informace vedení fakulty o připravovaných a podaných projektech (GAČR, OP-VVV, 
CPTO, atp.). 
 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o stavu a problémech připravovaných 
a podaných projektů. Mezi problémy zařadil v první řadě změnu ministryně školství, díky 
čemuž bude mít schvalování projektů zpoždění. Dále pak případné ohrožení budoucnosti 
UJEP, pokud dopadne špatně projekt vrtů v Litoměřicích. 
Poté pan děkan vysvětlil, že projekt U21 je už v konečné fázi (čeká se na rozhodnutí), projekt 
KVAK je již podán, projekt KLIK se připravuje a TAČR katedry biologie už vyšel. 
V případě budovy CPTO stále probíhá výběrové řízení na dodavatele – termín se zatím 
posunul díky dotazům dodavatelů na 15.10. 
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o připravovaných a podaných projektech 
PřF UJEP. 
 

8. Informace vedení fakulty k bodu Různé (písmena a), b) a d)) minulého zasedání AS PřF 
UJEP. 
 
K bodu Různé a): 
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Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o zpoždění při vytváření VŘ AS PřF 
UJEP a JŘ AS PřF UJEP. Zároveň informoval o průběhu tvorbě nového Statutu fakulty, 
jehož součástí bude příloha o volbě děkana, které byla doposud součást VaJŘ  a nového JŘ 
VR AS PřF UJEP. V následné debatě se diskutovalo, zda by řádné volby do AS PřF UJEP 
už měly probíhat podle nového VŘ AS PřF UJEP. 
V současné době jsou Volební řád a Jednací řád v připomínkovém řízení na katedrách a u 
členů akademického senátu. Statut a Jednací řád vědecké rady se připravuji na vedení 
fakulty. Během debaty bylo též připomenuto, že po schválení všech dokumentů v AS PřF 
UJEP je schvaluje AS UJEP, před tím je musí zkontrolovat paní prorektorka Chvátalová a 
univerzitní právnička. Dokumenty budou tedy účinné přibližně ke konci roku 2017. 
 
K bodu Různé b): 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o návrhu pana proděkana Švece o 
novém způsobu přerozdělování katederních stipendií na jednotlivé katedry. Zároveň bylo v 
debatě upozorněno, že kromě katederních stipendií, která se udělují pouze 1x ročně, 
existují ještě fakultní stipendia udělovaná přímo děkanem, jejichž navržení děkanovi je 
možné kdykoliv během roku. 
Pan děkan doporučil členům AS PřF UJEP vyčkat na oficiální předložení návrhu pana 
proděkana. 
 
K bodu Různé d): 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o schválení nového Studijního a 
Zkušebního řádu UJEP s platností od 1. 9. 2017, který platí pro všechny fakulty. Zároveň 
s tím přislíbil, že získá vyjádření z rektorátu, které se bude týkat možných úprav tohoto SaZŘ 
pro naši fakultu pomocí schválení směrnice děkana. 
 
Poznámka: Po zasedání akademického senátu informoval pan děkan akademický senát, že 
univerzitní SaZŘ byl připraven tak, aby se k němu mohla v budoucnu přidat i PřF, která se 
však v akademickém roce 2017/2018 bude řídit svým platným fakultním. K  univerzitnímu se 
připojí se změnou Statutu fakulty – patrně od akademického roku 2018/2019.  
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace vedení fakulty k bodu Různé (písmena a), 
b) a d)) minulého zasedání AS PřF UJEP. 
 

9. Různé: 
a) Setrvání mandátu místopředsedy Bc. Rouba 

Pan místopředseda Bc. Roub úspěšně ukončil bakalářské studium Geografie-
Politologie. S ohledem na to, že bude dále studovat v navazujícím studiu Geografie, tak 
mu dle čl. 3, odst. 5 VaJŘ AS PřF UJEP mandát na člena SK AS PřF UJEP za okrsek 
geografický nezaniká.  
 

Poznámka: Člen SK AS PřF UJEP p. Bc. Marek Wojtowicz informoval vedení senátu, že 
také úspěšně dokončil své Bc. studium a nastoupil do NMgr. studia. Díky tomu ani jemu 
mandát SK AS PřF UJEP za volný okrsek dle čl. 3, odst. 5 VaJŘ AS PřF UJEP nezaniká. 
 
b) Informace pana děkana o nové směrnici Pravidla pro hodnocení akademických 

pracovníků Přírodovědecké fakulty UJEP 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o půlroční přípravě uvedené 
směrnice. K této směrnici se mohly vyjádřit všechny katedry – čtyři z nich vyjádřili svůj 
souhlas, jedna katedra se zdržela a jedna byla proti.  
Pan děkan připomněl, že PřF UJEP má dohodu s VOS UJEP o možnosti cyklení 
opakovaných pracovních poměrů pro své zaměstnance, která končí v  lednu 2018. Díky 
ní je možné opakovaně prodlužovat pracovní smlouvu u profesorů a docentů na základě 
žádosti vedoucího katedry, u ostatních akademických pracovníků na základě vnějšího 
výběrového řízení. 
Pan děkan pak vysvětlil návaznost systému hodnocení akademických pracovníků na tuto 
dohodu s VOS UJEP. Vedoucí kateder tak mohou volit mezi každoročním hodnocením 
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akademických pracovníků a hodnocením na konci jejich smlouvy.  Obě varianty však 
povedou k administrativní zátěži akademických pracovníků. 

 
c) Informace pana děkana o financování vysokých škol 

Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o názorech zástupců některých 
vysokých škol, jejichž rozpočet je tvořen finančními prostředky z MŠMT pouze z 15-20% 
(ČVUT Praha, VUT Brno). 

 
d) Informace o rozpočtu rektorátu 

Pan místopředseda Bc. Roub informoval členy AS PřF UJEP o zatím bezúspěšné snaze 
získat informace k rozpočtu rektorátu - dokument „Výkaz zisků a ztrát“ rektorátu za roky 
2011 – 2017. 

 
e) Volba nového člena EK AS PřF UJEP 

Pan místopředseda Bc. Roub upozornil členy AS PřF UJEP na skutečnost, že stále trvá 
hledání náhradníka do EK AS PřF UJEP za bývalou členku AS PřF UJEP 

Mgr. Müllerovou. 

 
f) Informace o přijímacím řízení 

Pan místopředseda požádal o poskytnutí informace o průběhu a výsledcích (počtech 
přihlášek/přihlášených/přijatých) přijímacího řízení na AR 2017/2018 do jednotlivých 
studijních oborů a to na nejbližší možné zasedání AS PřF UJEP, které bude následovat 
po skončení přijímacího řízení. 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o 10% zvýšení počtu přihlášených 
studentů. Přesné počty zapsaných studentů ještě nejsou k dispozici – budou v průběhu 
několika následujících dnů. Více o těchto informacích by mohl členům AS PřF UJEP říci 
pan proděkan Švec. V letošním roce je evidováno velké množství studentů SŠ, kteří ještě 
nemají maturitu. 

 
g) Řádné volby do AS PřF UJEP 

Pan předseda a pan místopředseda připomenuli, že v souladu s VaJŘ AS PřF UJEP ve 
stávajícím znění bude nutné na příští zasedání AS PřF UJEP vyhlásit řádné volby do AS 
s tím, aby všichni členové zajistili dostatečný počet členů do  volební komise (optimálně 
z každé katedry a minimálně 5) a to za podmínky, že člen komise nesmí být dle VaJŘ 
AS PřF UJEP kandidát v daných volbách. Zároveň se akademický senát v proběhlé 
debatě předběžně dohodl na termín voleb a to středa 29. listopadu 2017 od 11 do 15 a 
čtvrtek 30. listopadu 2017 od 9 do 13. 

 
 
Ukončení: 15:43 
Formát hlasování: A-N-Z 
Zapsal/a: Mgr. Květuše Sýkorová 

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

 


