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Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP 

ze dne 11. 4. 2018 

 

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

Nepřítomni: - 

Omluveni: Bc. Jan Štěpka 

Hosté:  doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (děkan PřF UJEP), RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan 
pro studium PřF UJEP), Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF UJEP), Mgr. Zuzana Žmudová 

 

Návrh programu zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání 

3. Schválení Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech PřF 
UJEP 

4. Schválení Podmínek přijetí ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2018/19 - 2. kolo 

5. Udělení předchozího souhlasu ke jmenování a odvolání členů Disciplinární komise PřF UJEP  

6. Schválení plánu čerpání rozpočtu PřF UJEP na rok 2018  

7. Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem PřF UJEP  

8. Různé 

    a) Projednání plánovaného zrušení katederních stipendií  

      

Zahájení:  13:02 

 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 14 z 15 členů, 

15:50 (po dokončení bodu 8) odešla dr. Škvorová 

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

16:25 (po dokončení bodu 8) odešla Mgr. Nejedlá 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 12 z 15 členů 

16:29 (po skončení bodu 9a) odešel dr. Bláha 

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

 

Předsedkyně Akademického senátu PřF UJEP přivítala pana děkana a další hosty.  

 

1. Schválení programu zasedání. 

Předsedkyně dr. Hejnová informovala o nutnosti schválení květnového termínu pro zasedání AS PřF 
UJEP. Tento bod byl tedy do programu přidán jako osmý. Dále děkan doc. Pavlík chtěl informovat o 
průběhu 2. kola výběrového řízení na stavbu CPTO, tento bod byl tedy do programu přidán do bodu 
Různé. 

 

 

 

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT 
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Upravený program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Schválení zápisu z minulého zasedání 

3. Schválení Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech PřF 
UJEP 

4. Schválení Podmínek přijetí ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2018/19 - 2. kolo 

5. Udělení předchozího souhlasu ke jmenování a odvolání členů Disciplinární komise PřF UJEP  

6. Schválení plánu čerpání rozpočtu PřF UJEP na rok 2018  

7. Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem PřF UJEP 

8. Doplnění termínů řádných zasedání v 1. pololetí 2018 

9. Různé 

    a) Projednání plánovaného zrušení katederních stipendií  

    b) Informace děkana o CPTO 

 

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

       Hlasování: 12 pro, 1 proti, 1 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. 3. 2018. 

Hlasování: 13 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 

  usnesení schváleno  

 

3. Schválení Studijního a zkušebního řádu pro studium v doktorských studijních programech 
PřF UJEP 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh Studijního a zkušebního řádu pro studium 
v doktorských programech PřF UJEP. Předložený návrh okomentoval děkan doc. Pavlík, který 
objasnil členům AS PřF UJEP vznik několika verzí dokumentu. Uvedl, že po zapracování připomínek 
členů AS PřF UJEP, zejména Bc. Rouba, byl tento text odeslán prorektorce dr. Chvátalové k 
legislativní a na právní oddělení k právní kontrole. Dokument s poznámkami vzešlých z těchto kontrol 
byl posléze rozeslán všem členům AS PřF UJEP. Další připomínky senátorů (zejména dr. Bláhy) 
byly diskutovány a případně zapracovány během zasedání.  

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

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno 

 

4. Schválení Podmínek přijetí ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2018/19 - 2. kolo   

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi dokument týkající se podmínek 2. kola přijímacího řízení. 
Proděkan dr. Švec okomentoval tento text a upozornil na odlišnosti předložených podmínek 
od podmínek 1. kola přijímacího řízení. Dále informoval, že nejpozději 4 měsíce před ukončením 
termínu podávání přihlášek je nutné 2. kolo přijímacího řízení vyhlásit.  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách schvaluje 
Podmínky přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2018/2019 - 2. kolo.  

Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno  
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5. Udělení předchozího souhlasu ke jmenování a odvolání členů Disciplinární  komise PřF 
UJEP 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh na odvolání a jmenování členů Disciplinární komise PřF 
UJEP. Proděkan dr. Švec okomentoval důvody předložení daného návrhu. S ohledem na nevyváženost 
návrhu v rámci studentské části komise požádal senátory o další návrhy kandidátů z řad studentů. 
Senátoři navrhli další dva kandidáty: Vojtěcha Trnku (KFY) a Bc. Ondřeje Šmída (KGEO).  

V souladu s Jednacím řádem AS PřF UJEP bylo nutné určit dva skrutátory. Byli navrženi dr. Liegertová 

a dr. Štofik.  

Usnesení: Pro tajné hlasování byli zvoleni skrutátoři dr. Liegertová a dr. Štofík.   

Hlasování:14 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

                   usnesení schváleno 

 

Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách dává děkanovi PřF 
UJEP předchozí souhlas k odvolání těchto členů disciplinární komise PřF UJEP:  

      

Akademičtí pracovníci:  RNDr. Martin Švec, Ph.D. (KFY, proděkan pro studium, předseda),  
PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (KGEO),  
doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (ÚMC),  

 
Studenti:  Dan Charousek (student Bc. Informatika-Matematika),  

Bc. David Poustka (student NMgr. Aplikované nanotechnologie)  
Mgr. Hana Pupíková (studentka PhD. Aplikované nanotechnologie) 
Bc. Jan Jaroš (student NMgr. Geografie) 

 

         Hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování; 2 hlasy neplatné 

                                 usnesení schváleno 

 

Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách dává děkanovi PřF 
UJEP předchozí souhlas ke jmenování těchto členů disciplinární komise PřF UJEP ve složení:  

          

Akademičtí pracovníci: PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (KGEO),  
doc. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D. (ÚMC),  
RNDr. Martin Švec, Ph.D. (KFY, proděkan pro studium),   
PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D. (KMA - náhradník),  
 

 Studenti: Hana Klasová (studentka Bc. Informační systémy),  

   Vojtěch Trnka (student Bc. Aplikované nanotechnologie),  

   Bc. Ondřej Šmíd (student NMgr. Geografie), 

   Pavel Jahoda (student Bc. Informační systémy - náhradník)  

 

 Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

                   usnesení schváleno  
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6. Schválení plánu čerpání rozpočtu PřF UJEP na rok 2018  

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh na čerpání rozpočtu PřF UJEP (neinvestiční část) 
a rozpočtu FRIM PřF UJEP (investiční část). Děkan doc. Pavlík okomentoval předložené materiály. 
Zmínil, že i přes zvyšování mezd zaměstnancům fakulty a změnu financování některých projektů lze 
očekávat kladný výsledek na konci roku. Materiál dále okomentoval tajemník Ing. Lauterbach, který 
následně odpověděl senátorům na jejich dotazy.  

Předsedkyně EK AS PřF UJEP dr. Liegertová uvedla, že Ekonomická komise doporučuje oba materiály 
schválit v předloženém znění.  

V rámci diskuze o rozpočtu FRIM požádal dr. Fišer o doplnění požadavku Katedry informatiky - záložní 
zdroj (UPS) do serverovny CN 560 v hodnotě 98.000,- Kč a vysvětlil důvod tohoto požadavku. 
V proběhlé diskuzi se dospělo k názoru, že bude vhodnější, když bude daný požadavek nejdříve 
projednán kolegiem děkana a předložen na další zasedání AS PřF UJEP jako požadavek na změnu 
čerpání rozpočtu FRIM na tento rok.  

 

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit plán čerpání rozpočtu 
PřF UJEP na rok 2018.  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. c) zákona o VŠ schvaluje plán čerpání 
rozpočtu PřF UJEP na rok 2018.  
 

     Hlasování:  14 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

                usnesení schváleno 

 

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit plán čerpání rozpočtu 
FRIM PřF UJEP na rok 2018.  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. c) zákona o VŠ schvaluje plán čerpání 
rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2018.  

      Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

               usnesení schváleno 

 

7. Vyhlášení voleb kandidáta na jmenování děkanem PřF UJEP 

Předsedkyně dr. Hejnová a místopředseda Bc. Roub představili přítomným harmonogram volby 
kandidáta na děkana a usnesení, které k tomu bude potřeba schválit. V následné diskuzi byly 
diskutovány jednotlivé body tohoto usnesení. Pro volební shromáždění akademické obce a volební 
zasedání akademického senátu se jeví jako nejvhodnější místnost CS-227, což bude vždy 
upřesněno v dané pozvánce.  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s čl. 1, odst. 2 a dalšími Přílohy č. 1 Statutu PřF UJEP (Volební 
řád pro volbu kandidáta na jmenování děkanem) vyhlašuje volbu kandidáta na jmenování děkanem 
PřF UJEP a stanovuje:  

a) Volební komisi ve složení dr. Liegertová (předsedkyně), Bc. Roub a dr. Spěvák (členové);  

b) Lhůtu pro podání návrhů kandidátů na děkana, a to do středy 9. května 2018 do 12.00, do 

rukou předsedy či členů volební komise;  

c) Formu návrhu na kandidáta, který podá navrhovatel v listinné formě volební komisi a který 

musí obsahovat: 

1) jméno a příjmení včetně titulů, zařazení a pracoviště navrhovaného kandidáta,  

2) souhlas navrženého s kandidaturou, 

3) jméno, podpis a pracoviště (v případě studenta studijní program) navrhovatele;  

d) Zveřejnění životopisů a volebních programů kandidátů bude ve středu 9. května 2018 po 

15.00 na vývěsní desce a na veřejné části internetových stránek  fakulty;  

e) Termín volebního shromáždění akademické obce, a to středu 23. května 2018 od 9.00;  

f) Termín volebního zasedání akademického senátu, a to středu 6. června 2018 od 13:00.  

      Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

                 usnesení schváleno 
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8. Doplnění termínů řádných zasedání v 1. pololetí 2018 

V souvislosti s potřebou projednat akreditace před červnovým zasedáním Vědecké rady PřF UJEP 
požádal proděkan dr. Švec o další termín řádného zasedání, a to v  květnu 2018. V rámci proběhlé 
diskuze se dospělo k názoru, že by to mohlo být 23. května, kdy se koná volební shromáždění 
akademické obce fakulty.  

Usnesení: AS PřF UJEP doplňuje své usnesení v bodu 5 ze zasedání dne 18. ledna 2018 o termín 
řádného zasedání, a to 23. 5. 2018 od 9.00. Místnost bude uvedena v pozvánce.   

    Hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

             usnesení schváleno 

 

9. Různé  

a) Projednání plánovaného zrušení katederních stipendií  
Proděkan dr. Švec informoval členy senátu o důvodu plánovaného zrušení katederních stipendií. 
Zmiňoval nevyváženost rozdělování finančních prostředků mezi jednotlivé katedry a zdůraznil, že se 
nejedná o rušení stipendií jako takových, ale jde pouze o jiný systém rozdělování fakultních stipendií. 
Závěrem zhodnotil, že zrušením katederních stipendií bychom se vyhnuli duplikování při poskytování 
stipendií a také nerovnoměrnému přerozdělování finančních prostředků určených na stipendia mezi 
jednotlivé katedry. Následně proběhla k této věci rozsáhlá diskuze.  
 

b) Informace děkana o CPTO  
Děkan doc. Pavlík informoval členy senátu o průběhu výběrového řízení na CPTO. Uvedl, že nejnižší 
nabídka překračuje hranici doporučené ceny o 150 mil. Kč, ale i tak byla doporučena řídícím výborem 
k realizaci. S ohledem na nedostatek financí bude jednat vedení UJEP se zástupci MŠMT a MF 
o dalších možnostech financování. Dále děkan uvedl, že pokud by se stavba převedla do nového 
programovacího období, tak hrozí, že bude zvýšena spoluúčast ze strany UJEP.  
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace děkana doc. Pavlíka o CPTO.   

 

Příští řádné zasedání AS PřF UJEP se koná dne 23. 5. 2018 od 9 h v  místnosti CS 502. 

 

Ukončení: 16:35 

Zapsala: Mgr. Zuzana Nejedlá 

RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

 předsedkyně AS PřF UJEP 


