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AKADEMICKÝ SENÁT 

 

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 
konaného dne 22. 11. 2017 

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

Jozífková, Ph.D., Mgr. Tereza Knapová, doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., RNDr. Jan 
Krejčí, Ph.D., doc. RNDr. Dušan Novotný, CSc., Bc. Martin Roub, Bc. Marek 
Wojtowicz 

Nepřítomni: Dan Charousek 
Omluveni: Ondřej Pavel Biak, Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D., Mgr. Květuše Sýkorová, 
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), Mgr. Jiří Fišer, 
Ph.D., Mgr. Jiří Škvára, RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D., Bc. Jan Štěpka, Mgr. Zuzana 
Nejedlá, Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D., Mgr Martin Dolejš  

Na počátku jednání (během Předvolebního shromáždění) byli přítomní i někteří členové volební 
komise a někteří kandidáti ve volbách do AS PřF UJEP a SK AS UJEP konaných 29. a 30. 11. 
2017.     
 
Návrh programu zasedání: 

1. Schválení programu zasedání. 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 
3. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2018/2019. 
4. Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu a FRIM . 
5. Schválení úpravy Volebního řádu AS PřF UJEP. 
6. Informace vedení fakulty o připravovaných a podaných projektech (GAČR, OP-VVV, 

CPTO, atp.). 
7. Různé. 

a. Návrh vedení PřF UJEP vyplatit z části ušetřených mzdových prostředků v 
listopadu (výplatní termín prosinec) mimořádné odměny pracovníkům fakulty  

 
Zahájení: 13:10 
Před začátkem jednání AS PřF UJEP se v čase 13:00 až 13:10 konalo Předvolebního 
shromáždění, kde byli představeni kandidáti v řádných volbách do AS PřF UJEP a doplňovacích 
volbách do SK AS UJEP konaných 29. a 30. 11. 2017.  
Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 9 ze 13 členů, 

ve 13:30 (po bodu č. 4) odešel p. dr. J. D. Bláha – přítomno 8 z 13 členů, 
 
Předseda AS PřF UJEP p. dr. Krejčí přivítal p. děkana, p. tajemníka, p. proděkana a další přítomné 
hosty. 
 

Nepřítomnost tajemnice  
Z důvodu nepřítomnosti tajemnice je nutné dle čl. 19, odst. 1 („Usnesení akademického 
senátu jsou zveřejňována v zápisech ze zasedání. Zápis z jednání pořizuje tajemník 
senátu, je-li tato funkce ustavena, nebo zapisovatel z řad členů akademického senátu 
schválený akademickým senátem na začátku zasedání.“) pověřit pořízením zápisu někoho 
jiného.  
Usnesení: Akademický senát pověřuje pořízením zápisu namísto omluvené tajemnice 
místopředsedu Bc. Martina Rouba.   

hlasování: 9-0-0 
(schváleno) 

 
1. Schválení programu zasedání. 

 
Předsedkyně volební komise Mgr. Knapová navrhla zařadit nový bod Informace o změnách 
ve složení volební komise při řádných volbách do AS PřF UJEP a doplňovacích volbách do 
AS UJEP a to jako bod 4 programu.  
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Pan děkan doc. Pavlík navrhnul změnu názvu bodu 5 ze Schválení úpravy Volebního řádu 
AS PřF UJEP na Projednání úpravy Volebního řádu AS PřF UJEP a úpravy Jednacího 
řádu AS PřF UJEP.  
Pan místopředseda Bc. Roub navrhnul zaměnit pořadí bodu 4 Informace vedení fakulty o 
čerpání rozpočtu a FRIM a bodu 5 Projednání úpravy Volebního řádu AS PřF UJEP a 
úpravy Jednacího řádu AS PřF UJEP.  
 
Upravený návrh programu zasedání:  

1. Schválení programu zasedání. 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 
3. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2018/2019. 
4. Informace o změnách ve složení volební komise při řádných volbách do AS PřF UJEP a 

doplňovacích volbách do AS UJEP 
5. Projednání úpravy Volebního řádu AS PřF UJEP a úpravy Jednacího řádu AS PřF UJEP  
6. Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu a FRIM . 
7. Informace vedení fakulty o připravovaných a podaných projektech (GAČR, OP-VVV, 

CPTO, atp.). 
8. Různé. 

a. Návrh vedení PřF UJEP vyplatit z části ušetřených mzdových prostředků v 
listopadu (výplatní termín prosinec) mimořádné odměny pracovníkům fakulty  

 
 
Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání ve znění pozměňovacích 
návrhů. 

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 
18. 10. 2017. 

hlasování: 9-0-0 
(schváleno) 

 
3. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2018/2019 . 

 
Pan proděkan pro studium dr. Švec předložil a okomentoval dokument Podmínky pro přijetí 
ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2018/2019. Dále informoval o změnách oproti 
předchozím rokům.   
 
Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27 odst. 1, písm. e) schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu 
na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2018/2019.  

hlasování: 9-0-0 
(schváleno) 

 
4. Informace o změnách ve složení volební komise při řádných volbách do AS PřF 

UJEP a doplňovacích volbách do AS UJEP. 
 
Předsedkyně volební komise pro řádné volby do AS PřF UJEP a dílčí volební komise pro 
doplňovací volby do AS UJEP Mgr. Knapová informovala přítomné senátory o kandidatuře 
dvou členů volební komise (dr. Fišer a dr. Škvorová) při řádných volbách do AS PřF UJEP. 
S ohledem na čl. 9, odst. 5 VaJŘ AS PřF UJEP („V případě, že navrhovaný kandidát je 
členem volební komise, ztrácí právo na členství ve volební komisi, tuto skutečnost 
neprodleně sdělí předsedovi volební komise a akademický senát jej na výzvu předsedy 
volební komise neprodleně nahradí jiným zástupcem. Jestliže jsou dle čl. 6 odst. 2 volby 
vyhlášeny děkanem, pak náhradu člena volební komise jiným zástupcem provede děkan “.) 
ztrácí tito kandidáti právo na to být členy volební komise. AS se v následné debatě usnesl, 
že nový počet členů volební komise bude postačující k řádnému a důstojnému průběhu 
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obou voleb. V rámci debaty byl potvrzen do funkce místopředsedy komise Mgr. Jakub 
Perner. 
 
Usnesení: AS PřF UJEP bere na vědomí informaci o personálních změnách ve s ložení 
volební komise při řádných volbách do AS PřF UJEP a doplňovacích volbách do AS UJEP. 
Dále jmenuje místopředsedou volební komise Mgr. Jakuba Pernera.  

hlasování: 9-0-0 
(schváleno) 

 
5. Projednání úpravy Volebního řádu AS PřF UJEP a úpravy Jednacího řádu AS PřF 

UJEP. 
 
Pan děkan doc. Pavlík předložil senátorům dokumenty Volební řád AS PřF UJEP a Jednací 
řád AS PřF UJEP s připomínkami z právního oddělení UJEP a od paní prorektorky 
dr. Chvátalové. V následné debatě byly všechny připomínky postupně projednávány 
a vypořádávány. Dále pan děkan informoval, že oba dokumenty bude vhodné schválit až 
souběžně s novým Statutem fakulty, neboť v něm bude nově obsažena volba děkana, 
která byla doposud součástí Volebního a Jednacího řádu PřF UJEP. Oba řády budou nyní 
poslány opět k legislativní kontrole a v okamžiku schvalování nového Statutu budou též 
finálně schváleny. Po schválení nového Volebního řádu AS PřF UJEP bude po vyslovení 
předchozího souhlasu senátu vydán příkaz děkana určující volební okrsky. Očekávaný 
termín je prosinec 2017 či leden 2018.  
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí změny ve Volebním řádu AS PřF UJEP a Jednacím 
řádu AS PřF UJEP a informace o Příkazu děkana určující volební okrsky. Dále bere na 
vědomí informace o dalším průběhu jejich projednávání a schvalování a o přípravách 
nového Statutu PřF UJEP.   

 
6. Informace vedení fakulty o čerpání rozpočtu a FRIM . 

 
Pan děkan doc. Pavlík a pan tajemník Ing. Lauterbach předložili členům AS PřF UJEP 
informace o čerpání rozpočtu a FRIM k 30. 9. 2017. V následné debatě uvedli, že rozpočet 
ke konci roku bude patrně přebytkový. 
 
Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP vzít na vědomí 
informaci o čerpání rozpočtu PřF UJEP a FRIM PřF UJEP k 30. 9. 2017 .  
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP k 30. 9. 
2017 a bere na vědomí plán čerpání FRIM k 30. 9. 2017. 
 

7. Informace vedení fakulty o připravovaných a podaných projektech (GAČR, OP-VVV, 
CPTO, atp.). 
 
Pan děkan doc. Pavlík informoval členy AS PřF UJEP o projektech „Podpora rozvoje 
studijního prostředí“ a „MATEQ“. 
Dále informoval, že ve výběrovém řízení na dodavatele stavby budovy CPTO se přihlásila 
jen jediná firma s výrazně vyšším rozpočtem, takže bude zrušeno a po úpravě zadávací 
dokumentace bude vyhlášeno nové.  
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o připravovaných a podaných projektech 
PřF UJEP. 
 

8. Různé: 
 
a) Návrh vedení PřF UJEP vyplatit z části ušetřených mzdových prostředků v 

listopadu (výplatní termín prosinec) mimořádné odměny pracovníkům fakulty.  
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Pan děkan doc. Pavlík a pan tajemník Ing. Lauterbach informovali členy o plánu 
v prosincovém výplatním termínu vyplatit z části ušetřených mzdových prostředků 
mimořádné odměny pracovníkům fakulty. 

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP k danému bodu nepřijala žádné stanovisko.  
 
Závěr: PřF UJEP bere na vědomí informace o plánu v prosincovém výplatním termínu 
vyplatit z části ušetřených mzdových prostředků mimořádné odměny pracovníkům fakulty.   
 

 
Ukončení: 16:40 
Formát hlasování: A-N-Z 
Zapsal/a: Bc. Martin Roub  

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

 


