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Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP ze dne 21. 11. 2018  

 

Přítomni:  Mgr. Martin Dolejš, Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., 
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., Mgr. Zuzana Nejedlá, Bc. Martin Roub, Ing. Magda 
Škvorová, Ph.D., Bc. Ondřej Šmíd, Bc. Jan Štěpka 

Nepřítomni: Jiří Brož 

Omluveni:  Jan Keller, Mgr. Marcel Štofík, Ph.D. 

Hosté:  doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (děkan PřF UJEP), PhDr. RNDr. Jan Daniel 
Bláha, Ph.D. (proděkan pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP), Ing. Petr Lauterbach 
(tajemník PřF UJEP), Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. (proděkanka pro rozvoj a kvalitu 
PřF UJEP), doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (proděkan pro vědu a výzkum 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. Vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkany 

 4. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP a AS UJEP  

 5. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020  

 6. Informace o čerpání rozpočtu a FRIM k 30. 9. 2018  

 7. Schválení úpravy čerpání FRIM na rok 2018 

 8. Schválení předfinancování výměny střechy na budově katedry biologie Za Válcovnou  

 9. Různé 

     a) Informace děkana o CPTO 

     b) Informace děkana o přípravě Organizačního řádu fakulty 

     c) Výzva k doplnění Ekonomické komise AS PřF UJEP 

 

Zahájení: 13:00 

 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 9 ze 12 členů. 

 

Předsedkyně Akademického senátu PřF UJEP přivítala pana děkana a další přítomné hosty . Dále 
informovala přítomné o zániku mandátů senátorů dr. Liegertové a dr. Bláhy v  souvislosti s jejich 
jmenováním proděkany. 

 

1. Schválení programu zasedání 

Předsedkyně dr. Hejnová upozornila členy senátu na nutnou diskuzi ohledně termínů 
předvolebního shromáždění, zasedání AS PřF UJEP a shromáždění Akademické obce PřF UJEP 
v prosinci tohoto roku a navrhla zařadit tento bod do programu jako devátý. 

 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje doplnění programu řádného zasedání o navržený bod, který 
bude do programu zařazen jako devátý. 

Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno 

 

Upravený program zasedání: 

 1. Schválení programu zasedání 

 2. Schválení zápisu z minulého zasedání 

 3. Vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkany 

AKADEMICKÝ SENÁT AKADEMICKÝ SENÁT 
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 4. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP a AS UJEP 

 5. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020  

 6. Informace o čerpání rozpočtu a FRIM k 30. 9. 2018  

 7. Schválení úpravy čerpání FRIM na rok 2018 

 8. Schválení předfinancování výměny střechy na budově katedry biologie Za Válcovnou 

 9. Diskuze o termínech předvolebního shromáždění, zasedání AS PřF UJEP   
     a shromáždění akademické obce fakulty v prosinci tohoto roku 

 10. Různé 

       a) Informace děkana o CPTO 

                  b) Informace děkana o přípravě Organizačního řádu fakulty 

       c) Výzva k doplnění Ekonomické komise AS PřF UJEP 

 

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

      Hlasování: 9 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 
17. 10. 2018 

      Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 
          usnesení schváleno 

 

3. Vyjádření k záměru děkana jmenovat proděkany 

Děkan doc. Varady seznámil členy senátu se svým záměrem jmenovat proděkany. Jednotlivé 
proděkany nejprve krátce představil a uvedl důvody, které ho vedly k  rozšíření počtu proděkanů 
ze tří na čtyři. Následně jednotliví proděkani seznámili senátory se svými vizemi na své čtyřleté 
funkční období a zodpověděli jejich dotazy.  

 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 2, písm. b) zákona o vysokých školách vyjadřuje 
kladné stanovisko k záměru děkana jmenovat proděkany, a to:  

PhDr. RNDr. Jana D. Bláhu, Ph.D. - proděkanem pro vnější a zahraniční vztahy, 

Mgr. Michaelu Liegertovou, Ph.D. - proděkankou pro rozvoj a kvalitu,  

doc. RNDr. Jaroslava Pavlíka CSc. - proděkanem pro vědu a výzkum a  

RNDr. Martina Švece, Ph.D. - proděkanem pro studium.  

      Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 
          usnesení schváleno 

 

4. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP a AS UJEP 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi podklady týkající se doplňovacích voleb do AS PřF UJEP. 
Předložené podklady okomentoval místopředseda Bc. Roub. Předsedkyně dr. Hejnová oslovila 
Bc. Rouba a doc. Havlicu s návrhem, zda by přijali roli předsedy, resp. místopředsedy volební 
komise, s čímž oba dotázaní vyslovili souhlas. Dr. Liegertová a doc. Havlica navrhli rozšíření 
volební komise o další členy - Mgr. Reginu Hermu, Mgr. Hanu Malinskou, Ph.D., RNDr. Veroniku 
Pitrovou, Ph.D. a Bc. Davida Poustku.  

 

AS PřF UJEP 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s čl. 13, odst. 1 a dalšími VŘ AS PřF UJEP vyhlašuje 
doplňovací volby na uvolněná místa ve funkčním období 1. 1. 2018 – 31. 12. 2019 a stanovuje: 

a) volební komisi ve složení Bc. Martin Roub (předseda), doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. 
(místopředseda), Mgr. Martin Dolejš, Mgr. Regina Herma, Mgr. Hana Malinská, Ph.D., 
RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D., Bc. David Poustka,  Bc. Jan Štěpka; 

b) termín voleb, a to středu 19. 12. 2018 od 08.00 do 16.00 .  
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c) 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 vývěsní desce AS PřF UJEP a PřF UJEP.  

      Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 
          usnesení schváleno 

 

AS UJEP 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s čl. 2 a čl. 4 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 Bc. Martin 
Roub (předseda), Mgr. Martin Dolejš, doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., Mgr. Regina Herma, 
Mgr. Hana Malinská, Ph.D., RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D., Bc. David Poustka, Bc. Jan Štěpka s tím, 
že všichni členové vyslovili souhlas s výkonem této funkce a stanovuje termín voleb na středu 19. 
12. 2018 od 08.00 do 16.00. 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 zajistí úplnou informovanost Akademické obce UJEP, zejména na úřední desce 
univerzity a fakulty PřF UJEP.  

      Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 
          usnesení schváleno 

 

5. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2019/2020  

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 
2019/2020. Proděkan dr. Švec senátory informoval o změnách, které byly nově do dokumentu 
zahrnuty.  

 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách schvaluje 
Podmínky pro přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2019/2020.  

      Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 
          usnesení schváleno 

 

6. Informace o čerpání rozpočtu a FRIM k 30. 9. 2018 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi přehled čerpání rozpočtu k 30. 9. 2018 a přehled o čerpání  

rozpočtu FRIM k 30. 9. 2018. Předložený materiál okomentoval tajemník Ing. Lauterbach a uvedl, 
že hospodaření, co se týče neinvestiční části rozpočtu PřF UJEP, bude za rok 2018 
pravděpodobně uzavřeno s kladným výsledkem. Zmínil se také o nevyčerpaných finančních 
prostředcích na nákup reklamních předmětů. Proděkan dr. Bláha v této souvislosti informoval 
senátory o svém záměru převést tyto finanční prostředky do nového roku, ve kterém by se nákupy 
měly realizovat.  

Pověřený předseda EK AS PřF UJEP Bc. Roub uvedl, že Ekonomická komise doporučuje 
předložené materiály vzít na vědomí. 

 

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. 2018.  

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu PřF UJEP k 30. 9. 2018 a bere 
na vědomí plán čerpání FRIM k 30. 9. 2018. 

 

7. Schválení úpravy čerpání FRIM na rok 2018 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh na úpravu čerpání FRIM na rok 2018 o položku 
„Spoluúčast fakulty na projektu ProNanoEnvi“ ve výši 79 109,- Kč. Předložený návrh okomentoval 
tajemník Ing. Lauterbach.  

Pověřený předseda EK AS PřF UJEP Bc. Roub uvedl, že Ekonomická komise doporučuje schválit 
předloženou změnu rozpočtu FRIM 2018. 

 

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit úpravu plánu 
čerpání rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2018 dle předloženého návrhu.  
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Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje 
úpravu plánu čerpání rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2018, a to o další položku - Spoluúčast 
fakulty na projektu ProNanoEnvi ve výši 79 109,- Kč. 

      Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 
          usnesení schváleno 

 

8. Schválení předfinancování výměny střechy na budově katedry biologie Za Válcovnou  

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh na schválení předfinancování výměny střechy. 
Předložený návrh okomentoval tajemník Ing. Lauterbach a uvedl, že stav střechy je již velmi 
kritický a vyžaduje si proto urychlenou opravu. Dále seznámil přítomné s důvodem předložení 
tohoto požadavku do AS PřF UJEP, který vychází z požadavku kvestora UJEP.  

Pověřený předseda EK AS PřF UJEP Bc. Roub uvedl, že Ekonomická komise doporučuje schválit 
uvedené předfinancování z rozpočtu FRIM 2019. 

 

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit předfinancování 
výměny střechy na budově katedry biologie Za Válcovnou dle předloženého návrhu.  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. c) zákona o vysokých školách schvaluje 
předfinancování akce Výměna střechy na horní budově katedry biologie PřF UJEP Za Válcovnou 
z rozpočtu FRIM 2019 PřF UJEP ve výši 1 200 tis. Kč.  

        Hlasování: 9 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování  

           usnesení schváleno 

 

9. Diskuze o termínech předvolebního shromáždění, zasedání AS PřF UJEP a shromáždění 
akademické obce fakulty v prosinci tohoto roku  

Předsedkyně dr. Hejnová spolu s místopředsedou Bc. Roubem informovali o termínu a místě 
pro předvolební shromáždění Akademické obce PřF UJEP, a to 12. 12. 2018 od 12.30 h 
v místnosti CS 502. Senátoři se shodli na tom, že prosincový termín zasedání AS PřF UJEP 
zůstane tak, jak byl naplánován, tj. 12. 12. 2018, zasedání se uskuteční také v místnosti CS 502. 
Týž den od 15.00 h se koná slavnostní předávání Cen rektora a stipendií, které organizuje rektorát 
UJEP.  

Dále se senátoři a vedení fakulty shodli na termínu shromáždění Akademické obce PřF UJEP, a to 
19. 12. 2018 do 14 h. Místnost bude upřesněna v pozvánce.  

 

10. Různé 

a) Informace děkana o CPTO 

Děkan doc. Varady informoval přítomné senátory o stavu budovy CPTO a seznámil je s aktuálními 
problémy, které stavbu provázejí. 

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informaci děkana doc. Varadyho o stavbě CPTO.  

 

b) Informace děkana o přípravě Organizačního řádu fakulty 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi schéma Organizačního řádu fakulty, které okomentoval 
děkan doc. Varady. Tajemník Ing. Lauterbach v této souvislosti informoval senátory o přijetí 
nového pracovníka, který má na starost přípravu vybavení nové budovy CPTO. 

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informaci děkana doc. Varadyho o přípravě Organizačního 
řádu fakulty. 

 

c) Výzva k doplnění Ekonomické komise AS PřF UJEP 

Předsedkyně dr. Hejnová informovala, že z důvodu zániku mandátu dr. Liegertové, dočasně 
pověřila místopředsedu Bc. Rouba, který je člen ekonomické komise, předsedáním této komise, a 
to do doby doplnění členů komise. Navrhla projednání doplnění ekonomické komise na lednovém 
zasedání, kdy bude AS PřF UJEP již doplněn o nové členy. Následně bude na jednání ekonomické 
komise zvolen na zbytek funkčního období nový předseda. 
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 d) Žádost o podání informace o přijímací řízení na akademický rok 2018/2019  

Místopředseda Bc. Roub požádal proděkana pro studium dr. Švece o předložení každoroční 
informace o skončeném přijímacím řízení na tento akademický rok. Proděkan dr. Švec přislíbil 
předložení dané informace na příštím zasedání akademického senátu.  

 

e) Informace proděkana pro studium o informování studentů v souvislosti s bodem 
12 b) minulého zasedání  

Proděkan pro studium dr. Švec informoval na základě dotazu místopředsedy Bc. Rouba o plánu 
v následujících dnech informovat studenty o změnách, které nastaly v souvislosti s účinnosti 
univerzitního SZŘ na naší fakultě. 

 

 f) Informace o průběhu schvalování Stipendijního řádu PřF UJEP  

Proděkan pro studium dr. Švec informoval, že na listopadovém zasedání AS UJEP bude , 
po proběhlé legislativní a právní kontrole, projednán Stipendijní řád fakulty, čímž bude završen 
proces jeho schvalování a i proces schvalování všech vnitřních předpisů fakulty, který byl vynucen 
novelou vysokoškolského zákona. 

 

 

Příští řádné zasedání AS PřF UJEP se koná dne 12. 12. 2018 od 13 h v místnosti CS 502. 

 

Ukončení: 14:42 

Zapsala: Mgr. Zuzana Nejedlá 

 

         RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

         předsedkyně AS PřF UJEP 

 

 


