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Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP 

ze dne 14. 3. 2018 

 

Přítomni:  PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D., Mgr. Martin Dolejš, Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., doc. 
Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., Mgr. Michaela Liegertová, 
Ph.D., Mgr. Zuzana Nejedlá, Bc. Martin Roub, Mgr. Jan Spěvák, Ph.D., Ing. Magda 
Škvorová, Ph.D., Bc. Ondřej Šmíd, Bc. Jan Štěpka, Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. 

Nepřítomni: - 

Omluveni: Jiří Brož, Jan Keller, 

Hosté:  doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (děkan PřF UJEP), RNDr. Martin Švec, Ph.D. 
(proděkan pro studium PřF UJEP) 

 

Návrh programu zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání  

3. Schválení Rigorózního řádu PřF UJEP 

4. Informace o čerpání rozpočtu fakulty a čerpání FRIM k 31. 12. 2017  

5. Doplnění termínů řádných zasedání v 1. pololetí 2018 

6. Různé 

a) Diskuze k orientačnímu hlasování 

b) Informace p. děkana o CPTO 

 

Zahájení: 13:03 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 11 z 15 členů 

13:07 (během bodu č. 1) přišel dr. Štofík – přítomno 12 z 15 členů 

13:09 (během bodu č. 2) přišel doc. Havlica – přítomno 13 z 15 členů 

 

Předsedkyně dr. Hejnová přivítala proděkana dr. Švece a omluvila děkana doc. Pav líka, který měl 
důležité jednání na FŽP, a tajemníka Ing. Lauterbacha, který byl pracovně v zahraničí. 

 

1. Schválení programu zasedání. 

Předsedkyně dr. Hejnová informovala o návrhu děkana doc. Pavlíka zařadit do programu nový bod 
k projednání, a to Žádost katedry informatiky o předfinancování projektu OP VVV PRIM, která byla 
doručena senátu e-mailem dne 13. 3. 2018. Bylo navrženo zařadit tento bod v programu jako pátý.   

 

Upravený program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání  

3. Schválení Rigorózního řádu PřF UJEP 

4. Informace o čerpání rozpočtu fakulty a čerpání FRIM k 31. 12. 2017 

5. Žádost katedry informatiky o předfinancování projektu OP VVV PRIM  

6. Doplnění termínů řádných zasedání v 1. pololetí 2018  

7. Různé 

a) Diskuze k orientačnímu hlasování 

b) Informace p. děkana o CPTO 

 

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT 
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Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje navržený program řádného zasedání  s navrženou změnou. 

Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno 
 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání. 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 
14. 2. 2018. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno  
 

3. Schválení Rigorózního řádu PřF UJEP 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh Rigorózního řádu PřF UJEP. Předložený návrh 
okomentoval proděkan dr. Švec, který objasnil členům AS PřF UJEP vznik  dvou verzí. Ve druhé, 
později zaslané verzi, byly zaznamenány změny po legislativní a právní kontrole . V rámci proběhlé 
diskuze byly vypořádány připomínky přítomných senátorů. 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. b) zákona o vysokých školách schvaluje 
návrh Rigorózního řádu PřF UJEP po zapracování připomínek senátorů a připomínek vzešlých 
z legislativní a právní kontroly.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno 
 

4. Informace o čerpání rozpočtu fakulty a čerpání FRIM k 31. 12. 2017 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi od tajemníka Ing. Lauterbacha přehled čerpání rozpočtu 
k 31. 12. 2017 a přehled o čerpání rozpočtu FRIM k 31. 12. 2017. S ohledem na nepřítomnost 
děkana i tajemníka informovala členy senátu o průběhu řádného zasedání EK AS PřF UJEP, kde 
se tyto materiály projednávaly, její předsedkyně dr. Liegertová. Uvedla základní informace 
k zaslaným přehledům čerpání rozpočtu a zodpověděla členům senátu předem zaslané dotazy 
týkající se čerpání rozpočtu PR oddělení PřF UJEP. Dále informovala o připravovaném rozpočtu 
PřF UJEP a rozpočtu FRIM na rok 2018, které budou předmětem dalšího zasedání ekonomické 
komise i pléna senátu.  

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 31. 12. 2017.  

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP k 31. 12. 2017 
a bere na vědomí plán čerpání FRIM k 31. 12. 2017. 

 

5. Žádost Katedry informatiky o předfinancování projektu OP VVV PRIM  

Členové senátu byli předsedkyní dr. Hejnovou a proděkanem dr. Švecem informováni o žádosti 
o poskytnutí finančních prostředků ve výši 850 000,- Kč v souvislosti s odlišným plánem vzniku 
nutných nákladů při řešení projektu a odlišným datem převodu projektových finančních zdrojů 
u projektu PRIM. Součástí žádosti bylo též ujištění o navrácení zapůjčené částky do prosince 
2018. V rámci proběhlé diskuze bylo silně negováno předložení materiálu s  nedostatečnou lhůtou 
na jeho prostudování.  

Usnesení: AS PřF UJEP souhlasí s dočasnou zápůjčkou částky až 850 000,- Kč z neinvestiční 
části rozpočtu PřF UJEP na rok 2018 za účelem zakoupení učebních pomůcek v březnu 2018. 
Dané učební pomůcky budou využity v rámci projektu PRIM – Podpora rozvoje informatického 
myšlení (CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_036/0005322), z něhož bude nejpozději v prosinci 2018 vrácena 
daná zapůjčená částka zpět do rozpočtu PřF UJEP. 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi hlasování 

usnesení schváleno 
  

6. Doplnění termínů řádných zasedání v 1. pololetí 2018 

Předsedkyně dr. Hejnová informovala členy senátu o výsledku elektronického orientačního 
hlasování o nejvhodnějším termínu řádného zasedání senátu, na kterém proběhne volba kandidáta 
na jmenování děkanem PřF UJEP, a to 6. 6. 2018. Doplnila, že hlasování se zúčastnilo 12 
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senátorů.   

Usnesení: AS PřF UJEP doplňuje své usnesení v bodu 5 z řádného zasedání dne 18. ledna 2018 
o termín řádného zasedání, a to 6. 6. 2018 od 13.00. Místnost bude uvedena v pozvánce.  

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

         usnesení schváleno 

7. Různé 

a) Diskuze k orientačnímu hlasování 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh postupu při orientačním hlasování, který byl 
připraven předsedkyní dr. Hejnovou a místopředsedou Bc. Roubem.  

Závěr: K orientačnímu hlasování proběhla diskuze. Přítomní senátoři se shodli na postupu, který je 
uveden v Příloze č. 1 tohoto zápisu. 

b) Informace p. děkana o CPTO  
Namísto omluveného děkana informoval členy AS PřF UJEP o přípravě stavby CPTO proděkan dr. 
Švec. Uvedl, že po neúspěšném prvním kole výběrového řízení na zhotovitele stavby CPTO, dojde 
následující týden k otevření obálek v rámci druhého kola výběrového řízení. Místopředseda Bc. 
Roub pak seznámil senátory se čtyřmi variantami postupu v případě neúspěšného průběhu 
druhého kola.  

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace proděkana dr. Švece a místopředsedy Bc. Rouba 
o přípravě stavby CPTO.   

c) Harmonogram volby kandidáta na jmenování děkanem 

Předsedkyně dr. Hejnová informovala členy senátu o předpokládaném termínu vyhlášení voleb, 
kterým by mělo být další řádné zasedání AS PřF UJEP plánované na 11. 4. 2018. Dále senátoři 
předběžně diskutovali o vhodném termínu volebního shromáždění Akademické obce PřF UJEP, 
kterým bude pravděpodobně středa 23. 5. 2018 od 13 h. 

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o harmonogramu volby kandidáta na jmenování 
děkanem. 

d) Plán předpokládaných bodů k projednání na zasedáních v 1. pololetí 2018 
Předsedkyně dr. Hejnová a místopředseda Bc. Roub informovali přítomné senátory 
o předpokládaných bodech, které bude nutné projednat na dalších plánovaných řádných 
zasedáních v 1. pololetí 2018. V následné debatě s proděkanem dr. Švecem tento plán pak 
prodiskutovali.  

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o plánu předpokládaných bodů k projednání 
na zasedáních v 1. pololetí 2018. 

e) Žádost AS PřF UJEP o včasné předkládání návrhů 

V souvislosti s diskuzí k bodu 5 (Žádost Katedry informatiky o poskytnutí finančních prostředků) 
vyslovili senátoři nespokojenost s pozdním dodáním a nedostatečnou informovaností 
o předloženém návrhu.  

Závěr: AS PřF UJEP žádá o včasné předkládání návrhů k projednání a o dostatečné zdůvodnění 
předkládaných žádostí. V opačném případě může AS PřF UJEP projednávání návrhů odročit, aby 
se s nimi senátoři mohli předem dostatečně seznámit.  

 

Ve 14.26 přišel děkan doc. Pavlík a zodpověděl senátorům dotazy k bodu 5.  

 

Příští řádné zasedání AS PřF UJEP se koná dne 11. 4. 2018 od 13 h v místnosti CS 502. 

 

Ukončení: 14:30 

Zapsala: Mgr. Zuzana Nejedlá 

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

předsedkyně AS PřF UJEP 
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Příloha č. 1 (k bodu 7a tohoto zápisu)  

Postup při orientačním hlasování 

1. Orientačním hlasováním je myšleno hlasování členů AS PřF UJEP v  průběhu projednávání 

předloženého návrhu před závěrečným hlasováním o usnesení AS PřF UJEP.  

2. K orientačnímu hlasování se nepřistoupí, jestliže byl předložen pouze jediný pozměňovací 

návrh k projednávané věci a žádný ze členů AS PřF UJEP proti němu nevznesl námitky; 

v takovém případě se návrh považuje za schválený tichým souhlasem (analogicky čl. 6, odst. 8 

JŘ AS PřF UJEP – hlasování o procedurálním návrhu).  

3. Pokud však alespoň jeden člen senátu požaduje hlasování o projednávané věci, bude o ní 

rozhodnuto na základě hlasování členů AS PřF UJEP.  

4. Předložený návrh pak musí být schválen nadpoloviční většinou přítomných členů AS PřF UJEP 

(analogicky čl. 7, odst. 3 JŘ AS PřF UJEP – hlasování při jednání).   


