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AKADEMICKÝ SENÁT 

 

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 
konaného dne 18. 10. 2017 

 
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, RNDr. Jan Krejčí, Ph.D., Ph.D., Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D., doc. 
RNDr. Dušan Novotný, CSc., Bc. Martin Roub, Mgr. Květuše Sýkorová, Bc. Marek 
Wojtowicz 

Nepřítomni:  
Omluveni:  
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. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP. 
4. Vyhlášení řádných voleb do AS PřF UJEP. 
5. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UJEP. 
6. Schválení Výroční zprávy o činnosti PřF UJEP za rok 2016. 
7. Schválení Výroční zprávy o hospodaření PřF UJEP za rok 2016 . 
8. Schválení Volebního řádu AS PřF UJEP. 
9. Schválení Jednacího řádu AS PřF UJEP. 
10. Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu a FRIM . 
11. Informace vedení fakulty o připravovaných a podaných projektech (GAČR, OP-VVV, 

CPTO, atp.). 
12. Různé. 

 
Zahájení: 13:06 
Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 11 z 15 členů, 

v 13:13 (po skončení bodu č. 3) přišel p. doc. D. Novotný – přítomno 12 z 15 členů, 
v 14:30 (po skončení bodu č. 8) odešla p. doc. E. Jozífková – přítomno 11 z 15 členů, 
v 14:44 (v průběhu bodu č. 9) odešel p. dr. J. D. Bláha – přítomno 10 z 15 členů, 
v 14:58 (v průběhu bodu č. 9) odešla Mgr. T. Knapová – přítomno 9 z 15 členů. 
(v 15:47 (v průběhu bodu č. 10) odešel proděkan dr. M. Švec) 

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

1. Schválení programu zasedání. 
 
Předseda AS PřF UJEP navrhl doplnit nový bod s názvem Návrh delegáta do Sněmu RVŠ 
za PřF UJEP pro období 2018 – 2020, a to do bodu Různé. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání ve znění schváleného 
pozměňovacího návrhu. 

hlasování: 11-0-0 
(schváleno) 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného  dne 
13. 9. 2017. 

hlasování: 11-0-0 
(schváleno) 

3. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP. 
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Předseda AS PřF UJEP dr. Krejčí v souvislosti se zánikem mandátu senátorky Mgr. Lenky 
Cibochové (okrsek matematický AK 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 cca 2 a půl měsíce, což je 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 matematický AK AS PřF UJEP v tomto 
funkčním období. 

hlasování: 11-0-0 
(schváleno) 

4. Vyhlášení řádných voleb do AS PřF UJEP. 
 
Předseda AS PřF UJEP dr. Krejčí upozornil členy AS PřF UJEP na to, že současnému AS 
PřF UJEP končí ke dni 31. 12. 2017 mandát. Proto je nutné vyhlásit řádné volby. 
Jednotliví členové AS PřF UJEP následně nahlásili předsedovi své návrhy na členy volební 
komise. 
Volební komise: Ryšánek Petr (student KFY), Perner Jakub (student KFY), Škvorová 
Magda (KCH), Fišer Jiří (KI), Kubera Petr (KI), Kučerová Silvie Rita (KGEO), Knapová 
Tereza (UMC). 
 
Usnesení: AS PřF UJEP dle čl. 6, odst. 1 VaJŘ AS PřF UJEP vyhlašuje řádné volby členů 
akademického senátu na funkční období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019, které proběhnou 29. 
11. 2017 v čase 11–15 a 30. 11. 2017 v čase 9-13. Zároveň jmenuje volební komisi ve 
složení: Knapová Tereza (předsedkyně), Ryšánek Petr, Perner Jakub, Škvorová Magda, 
Fišer Jiří, Kubera Petr, Kučerová Silvie Rita. Vyhlášení i doporučené formuláře budou 
přílohou tohoto zápisu. Vyhlášení voleb, Výzva k podávání návrhů kandidátů a doporučené 
formuláře pro návrhy kandidátů budou zveřejněny na webových stránkách fakulty a na 
nástěnce AS PřF UJEP. 

hlasování: 10-2-0 
(schváleno) 

Členové AS PřF UJEP po diskuzi zvolili předsedkyni volební komise – Terezu Knapovou. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP dle čl. 6, odst. 1 VaJŘ AS PřF UJEP vyhlašuje předsedkyní 
volební komise Terezu Knapovou. 

hlasování: 12-0-0 
(schváleno) 

5. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS UJEP. 
 
Předseda AS PřF UJEP dr. Krejčí v souvislosti se zánikem mandátu senátorky Mgr. Kláry 
Jirounkové (členka SK AS UJEP) podle čl. 1, odst. 6, písm. b) VŘ AS UJEP a s ohledem 
na neexistenci náhradníka pro tento mandát, upozornil členy AS PřF UJEP na nutnost 
bezodkladného vyhlášení doplňovacích voleb. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP dle čl. 2 VŘ AS UJEP jmenuje pro doplňovací volby do AS UJEP 
pro funkční období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019 dílčí volební komisi ve složení Knapová 
Tereza (předsedkyně), Ryšánek Petr, Perner Jakub, Škvorová Magda, Fišer Jiří, Kubera 
Petr, Kučerová Silvie Rita s tím, že všichni členové vyslovili souhlas s výkonem této funkce 
a stanovuje termín voleb na 29. 11. 2017 v čase 11–15 a 30. 11. 2017 v čase 9-13. Dílčí 
volební komise připraví základní organizační pokyny v souladu s Volebním řádem AS 
UJEP a bude dbát na dodržování těchto pokynů. Ve spolupráci s hlavní volební komisí 
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zajistí nejpozději 14 dní před konáním voleb do AS UJEP úplnou informovanost 
Akademické obce UJEP, zejména na úřední desce univerzity a fakulty PřF UJEP.  

hlasování: 12-0-0 
(schváleno) 

6. Schválení Výroční zprávy o činnosti PřF UJEP za rok 2016. 
 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o upravené verzi Výroční zprávy, 
kde jsou zapracované připomínky p. dr. Bláhy (modře), upravené organizační schéma 
(zeleně) a doplněna ještě jedna firma u KFY (připomínky kateder). 
 
Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27, odst. 1, písm. d) zákona o VŠ schvaluje Výroční zprávu 
o činnosti PřF UJEP za rok 2016. 

hlasování: 12-0-0 
(schváleno) 

7. Schválení Výroční zprávy o hospodaření PřF UJEP za rok 2016. 
 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o upravené verzi Výroční zprávy, 
kde jsou zapracované připomínky p. Bc. Rouba a KFy (připomínky kateder). Informace pak 
doplnil p. tajemník Ing. Lauterbach. Výroční zprávu také projednala s p. tajemníkem 
Ekonomická komise AS PřF UJEP. 
Pan tajemník přislíbil zveřejnění i starších výročních zpráv o hospodaření na webu fakulty.  
 
Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit Výroční 
zprávu o hospodaření PřF UJEP za rok 2016. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27, odst. 1, písm. d) zákona o VŠ schvaluje Výroční zprávu 
o hospodaření PřF UJEP za rok 2016. 

hlasování: 12-0-0 
(schváleno) 

8. Schválení Volebního řádu AS PřF UJEP. 
 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o novém VŘ AS PřF UJEP, který je 
potřeba dle nového VŠ zákona schválit. Současně upozornil na připomínky ze strany 
kateder (KFY). 
V následné diskuzi se diskutovaly následující problémy: 
a) Změna 2-letého období AS PřF UJEP na 3-leté (takto to mají i ostatní součásti UJEP). 

hlasování: 5-4-3 
(neschváleno) 

b) Informace o voleném členovi rozšířit o jméno a příjmení navrhovatele.  
hlasování: 6-1-5 

(neschváleno) 
Po další vysvětlující diskuzi proběhlo další hlasování. 

hlasování: 7-3-2 
(schváleno) 

c) Upravení textu o drobné chybičky a nepřesnosti – „bezodkladné“ vyhlášení voleb, čl. 
11 bod 18 doplnit „do 10 dní“, čl. 8 zaměnit „kandidátky“ za „kandidátní listiny“, čl. 14 
bod 4 zaměnit „VaJŘ“ za „VŘ“. 

 
Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27, odst. 1, písm. b) zákona o VŠ schvaluje Volební řád  AS 
PřF UJEP. 

hlasování: 11-0-1 
(schváleno) 

9. Schválení Jednacího řádu AS PřF UJEP. 
 
Pan předseda dr. Krejčí informoval členy AS PřF UJEP o novém JŘ AS PřF UJEP, který je 
potřeba dle nového VŠ zákona schválit. 
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V následné diskuzi se diskutovala především úprava termínu zaslání dokumentů o čerpání 
rozpočtu a FRIM ze 3 dní na 7 dní, čímž by došlo ke sjednocení termínu pro všechny 
dokumenty potřebné pro rozhodování AS PřF UJEP a především EK AS PřF UJEP . 
Pan děkan ještě upozornil na to, že bude třeba zkontrolovat uvedenou změnu právním 
oddělením a poté zaslat paní prorektorce Chvátalové. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27, odst. 1, písm. b) zákona o VŠ schvaluje Jednací řád AS 
PřF UJEP. 

hlasování: 9-0-0 
(schváleno) 

10. Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu a FRIM. 
 
Pan tajemník Ing. Lauterbach předložil členům AS PřF UJEP informace o čerpání rozpočtu 
a FRIM k 31. 8. 2017 (vypadá to na vyrovnaný rozpočet). 
 
Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP vzít na vědomí 
informaci o čerpání rozpočtu PřF UJEP v roce 2017. 
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP v roce 2017 
a bere na vědomí plán čerpání FRIM 2017. 
 

11. 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 (prezentace). 
V případě budovy CPTO stále probíhá výběrové řízení na dodavatele – termín se zatím 
posunul díky dotazům dodavatelů na listopad 2017. Vzhledem k zpoždění se jedná 
o převodu do následujícího programového období. Z důvodu odvolání Spolchemie s nimi 
jedná vedení UJEP. 
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o připravovaných a podaných projektech 
PřF UJEP. 
 

12. Různé: 
 
a) Návrh delegáta do Sněmu RVŠ za PřF UJEP pro období 2018 – 2020 

Pan předseda dr. Krejčí informoval členy AS PřF UJEP o nutnosti zvolit vhodného 
kandidáta na post delegáta. Jako vhodného kandidáta navrhnul doc. Zdeňku Kolskou , 
která s nominací vyslovila souhlas. 
 

Usnesení: AS PřF UJEP nominuje doc. Zdeňku Kolskou jako zástupce PřF UJEP v RVŠ 
pro funkční období 2018-2020. 

hlasování: 9-0-0 
(schváleno) 

 
b) Informace pana tajemníka o současných problémech s financováním některých 

projektů a jejich vliv na rozpočet a FRIM 
Pan tajemník Ing. Lauterbach informoval členy AS PřF UJEP o současných 
problémech s financováním některých projektů a jejich vliv na rozpočet a FRIM. Jedná 
se o projekty ProNanoEnviCZ, kde bylo potřeba zakoupit přístroj , na který získáme 
finanční podporu až později (po schválení monitorovací zprávy), a o projekt CBEO, kde 
došlo k navýšení finančních nákladů. 
V této souvislosti členové AS PřF UJEP přijali následující dvě usnesení: 
 

Usnesení: AS PřF UJEP souhlasí s žádostí p. děkana na zápůjčku částky do 1.585 tis. Kč 
z účtu UJEP na zálohové finanční krytí přístrojového vybavení (č.ú.d. 2170320319) 
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pořízeného z projektu ProNanoEnviCZ s tím, že v případě neprofinancování částky z 
projektu na základě neuznatelných nákladů bude rozdíl účtován na vrub FRIM PřF UJEP . 

hlasování: 9-0-0 
(schváleno) 

 
Usnesení: AS PřF UJEP souhlasí s alokací částky 250 tis. Kč vč. DPH z FRIM PřF UJEP 
na finanční krytí části veřejné zakázky „Výstavba skleníku včetně fytotronu“ v rámci 
projektu CZ.02.2.67/0.0/0.0/16_016/0002495 (CBEO). 

hlasování: 9-0-0 
(schváleno) 

 
Ukončení: 17:15 
Formát hlasování: A-N-Z 
Zapsal/a: Mgr. Květuše Sýkorová 

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

 



	
	

Vyhlášení voleb 
do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP a vyhlášení doplňujících 

voleb do Akademického senátu UJEP 
 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Akademický senát Univerzity        
J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 6. listopadu 2017 vyhlašují volby do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty 
UJEP podle čl. 6 Volebního řádu AS PřF UJEP v Ústí nad Labem (ve znění platném od 18. dubna 2012) a doplňující volby 
do studentské komory Akademického senátu UJEP podle čl. 4 Volebního řádu AS UJEP v Ústí nad Labem (ve znění 
platném od 18. října 2016) a stanovují: 
 
Harmonogram voleb: 

• Volby do AS PřF UJEP i do SKAS UJEP probíhají souběžně a jejich harmonogram je totožný 
• Podávání návrhů na kandidáty probíhá od 6. 11. 2017 do 20. 11. 2017, do 12 hodin 
• Kandidátní listiny do AS PřF UJEP i SKAS UJEP budou zveřejněny dne 20. 11. 2017 do 15 hodin 
• Předvolební shromáždění se bude konat 22. 11. 2017  
• Volby proběhnou ve středu dne 29. 11. 2017 od 11:00 do 15:00 hodin a ve čtvrtek dne 30. 11. 2017 od 9:00 do 

13:00 hodin 
 
Volební místo: vstupní hala PřF UJEP, budova České mládeže 8 
 
Členové dílčí volební komise za PřF:  

Mgr. Knapová Tereza (ÚMC, TKnapova@seznam.cz) - předsedkyně 
Mgr. Ryšánek Petr (student KFY, petr.rysanek@ujep.cz 
Mgr. Perner Jakub (student KFY, p3rny@seznam.cz - místopředseda 
Ing. Škvorová Magda, Ph.D. (KCH, magda.skvorova@ujep.cz)  
Mgr. Fišer Jiří, Ph.D. (KI, jiri.fiser@ujep.cz)  
RNDr. Kubera Petr, Ph.D. (KI, petr.kubera@ujep.cz)  
RNDr. Kučerová Silvie Rita, Ph.D. (KGEO, silvie.kucerova@ujep.cz)  

 
Součásti pro volby do AS PřF UJEP: 

• 9 míst – akademická komora AS PřF (9 míst vázaných mandátů a 3 místa volných mandátů) 
• 6 míst – studentská komora AS PřF (6 míst vázaných mandátů a 2 místa volných mandátů) 

 
Součásti pro doplňující volby do AS UJEP: 

• 1 místo pro PřF - studentská komora AS UJEP 
 
Seznam volebních okrsků pro volby do studentské komory AS PřF UJEP: 

• Okrsek matematicko-fyzikální 
o B1101 – Matematika;  
o B1701 – Fyzika;  
o B1702 – Aplikovaná fyzika;  
o N1101 – Matematika;  
o N1701 – Fyzika;  
o P1101 – Matematika;  
o P1701 – Fyzika;  
o P1703 – Fyzika;  
o N3942 – Nanotechnologie  
o P3942 – Nanotechnologie 

• Okrsek biologicko-chemický 
o B1407 – Chemie;  
o B1501 – Biologie;  
o N1407 – Chemie;  
o N1501 – Biologie 
o N1601 – Ekologie a ochrana prostředí 

• Okrsek informatický  
o B1802 – Aplikovaná informatika;  
o B1801 – Informatika 



 
• Okrsek geografický 

o B1301 – Geografie;  
o N1301 – Geografie 

Seznam volebních okrsků pro volby do akademické komory AS PřF UJEP:  
• okrsek biologický:   katedra biologie 
• okrsek fyzikální:    katedra fyziky 
• okrsek geografický:   katedra geografie 
• okrsek chemický:   katedra chemie 
• okrsek informatický:   katedra informatiky 
• okrsek matematický:   katedra matematiky 

 
Forma a způsob doručení návrhu na kandidáta: návrhy je možné podávat písemně do rukou libovolného člena volební 
komise nejpozději do 20. 11. 2017 do 12:00 hodin. Zároveň v tomto termínu musí být zaslán stručný životopis kandidáta 
na e-mail předsedkyně volební komise Mgr. Terezy Knapové (TKnapova@seznam.cz). Člen volební komise potvrdí 
navrhovateli přijetí kandidatury podpisem na kopii návrhu kandidáta. Doporučený vzor formuláře splňující požadavky 
Volebního a jednacího řádu AS PřF UJEP a též Volebního řádu AS UJEP je přílohou tohoto vyhlášení a je zveřejněn na 
internetových stránkách PřF UJEP a na nástěnce AS PřF UJEP. 
 
Písemný návrh musí obsahovat: 
 a) jméno a příjmení, tituly, 

b) souhlas s kandidaturou podepsaný kandidátem, 
c) stručný životopis kandidáta, 
d) kontakt na kandidáta (e-mail, telefon), 
e) informace o navrhovateli (jméno a příjmení, tituly), podpis navrhovatele. 
 

 
Poznámky:  
o příslušné formuláře jsou ke stažení na webu fakulty.  

 
o dle VaJŘ AS PřF UJEP (čl. 5, odst. 2-6):  

• Akademičtí pracovníci se do okrsků zařazují podle své příslušnosti ke katedrám a pracovištím fakulty. Pokud je 
akademický pracovník současně členem více pracovišť, může kandidovat pouze v jednom okrsku.  

• Pokud není pracoviště akademického pracovníka uvedeno pod žádným volebním okrskem, může akademický 
pracovník kandidovat jako nezařazený a může obsadit volný mandát. 

• Pro volbu do studentské komory se určují 4 volební okrsky: biologicko-chemický, geografický, informatický a 
matematicko-fyzikální. Účelem volebních okrsků je zařadit studenty do skupin podle odborného zaměření, aby 
mohli reprezentovat danou skupinu studijních programů v akademickém senátu. Ve volbách pak studenti volí 
kandidáty ze všech volebních okrsků studentské komory. 

• Studenti se do volebních okrsků zařazují podle studijního programu, ve kterém na fakultě studují. Pokud student 
současně studuje více studijních programů, může kandidovat pouze v jednom volebním okrsku. Studenti 
dvouoborového studia si mohou zvolit volební okrsek podle libovolného ze dvou studijních programů, pod 
kterými byly akreditovány studijní obory, které studují. 

• Každému volebnímu okrsku odpovídá jeden mandát vázaný k tomuto volebnímu okrsku. 
 
o dle VŘ AS UJEP (čl. 2, odst. 12-13): 

• Je-li student zapsán do studia na více fakultách UJEP, může kandidovat nebo volit pouze na jedné z nich, kterou 
si zvolí. 

• Je-li student fakulty UJEP současně akademickým pracovníkem na UJEP, může kandidovat nebo volit pouze do 
Akademické komory AS. 

 



 
 

Výzva k podání návrhů kandidátů  
do Akademického senátu Přírodovědecké fakulty UJEP  

 a do Akademického senátu UJEP  
 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a Akademický senát 
Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem dne 6. listopadu 2017 vyhlašují volby do Akademického senátu 
Přírodovědecké fakulty UJEP a doplňující volby do studentské komory Akademického senátu UJEP  
 

na středu dne 29. 11. 2017 od 11:00 do 15:00 hodin a ve čtvrtek dne 30. 11. 2017 od 9:00 do 13:00 hodin 
 

Návrhy na kandidáty je možné podávat od 6. 11. 2017 do 20. 11. 2017, do 12 hodin do rukou libovolného člena 
volební komise:  

Mgr. Knapová Tereza (ÚMC, TKnapova@seznam.cz) - předsedkyně 
Mgr. Ryšánek Petr (student KFY, petr.rysanek@ujep.cz 
Mgr. Perner Jakub (student KFY, p3rny@seznam.cz - místopředseda 
Ing. Škvorová Magda, Ph.D. (KCH, magda.skvorova@ujep.cz)  
Mgr. Fišer Jiří, Ph.D. (KI, jiri.fiser@ujep.cz)  
RNDr. Kubera Petr, Ph.D. (KI, petr.kubera@ujep.cz)  
RNDr. Kučerová Silvie Rita, Ph.D. (KGEO, silvie.kucerova@ujep.cz)  

 
 Člen volební komise potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury podpisem na kopii návrhu kandidáta.  
 
Písemný návrh kandidáta do akademického senátu musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení, tituly,  
b) studijní program a studijní obor (v případě kandidatury do studentské komory),  
c) souhlas s kandidaturou podepsaný kandidátem,  
d) stručný životopis kandidáta,  
e) kontakt na kandidáta (e-mail, telefon),  
f) informace dle písmen a) až b) o navrhovateli, podpis navrhovatele.  

 
Pro návrh kandidáta můžete využít formulář zveřejněný na internetové stránce http://sci.ujep.cz. 
 


