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Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP 

ze dne 17. 4. 2019 

 

Přítomni: Mgr. Martin Dolejš, Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., 
RNDr. Eva Hejnová, Ph.D., Mgr. Vladan Hruška, Ph.D., doc. RNDr. Milan 
Gryndler, CSc., Mgr. Jiří Přibyl, Ph.D., Bc. Martin Roub, Ing. Magda Škvorová, 
Ph.D., Bc. Ondřej Šmíd, Bc. Jan Štěpka, Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. 

Nepřítomni: -  

Omluveni: Jiří Brož, Jan Keller, Mgr. Zuzana Nejedlá  

Hosté: doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (děkan 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), Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF UJEP), doc. Ing. Jan Čermák, CSc. 
(vedoucí katedry chemie, garant studijního programu Chemie a toxikologie), doc. Ing. 
Zdeňka Kolská, Ph.D. (garantka studijního programu Aplikované nanotechnologie), 
doc. RNDr. Filip Moučka, Ph.D. (zástupce garanta studijního programu Počítačové 

modelování ve vědě a technice)  

 

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 2019/2020 - 
2. kolo  

4. Vyjádření k návrhu žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Počítačové 
modelování ve vědě a technice  

5. Vyjádření k návrhu žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 
Biologie   

6. Vyjádření k návrhu žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Aplikované 
nanotechnologie  

7. Vyjádření k návrhu žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Chemie 
a toxikologie  

8. Schválení plánu čerpání rozpočtu PřF UJEP a FRIM PřF UJEP na rok 2019  

9. Různé  
a) Informace děkana o CPTO a CBEO  

b) Zveřejňování zápisů AS PřF UJEP na novém webu fakulty 

c) Informace o očekávaném ukončení mandátů senátorů z SK AS PřF UJEP  

d) Informace o přesunu promocí z Větruše do muzea 

 

Zahájení: 13:03 

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

 
14:54 – Během bodu 10 a) (dle nově schváleného programu zasedání – viz níže) odešel Mgr. Martin 
Dolejš (AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 11 z 15 členů).  
Během bodu 10 b) (dle nově schváleného programu zasedání – viz níže) nepřítomen Mgr. Vladan 
Hruška, Ph.D. (AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 10 z 15 členů). 

 

Předsedkyně Akademického senátu PřF UJEP přivítala členy AS PřF UJEP, pana děkana, členy 
vedení PřF UJEP a další přítomné hosty. 

 

Nepřítomnost tajemnice  
Z důvodu nepřítomnosti tajemnice je nutné dle čl. 8, odst. 1 JŘ AS PřF UJEP („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.  

AKADEMICKÝ SENÁT 
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Usnesení: Akademický senát pověřuje pořízením zápisu namísto omluvené tajemnice 
místopředsedu Bc. Martina Rouba.   

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

usnesení schváleno 

 

1. Schválení programu zasedání  

Předsedkyně dr. Hejnová informovala senátory o žádosti tajemníka Ing. Lauterbacha o přesunu 
bodu Schválení plánu čerpání rozpočtu PřF UJEP a FRIM PřF UJEP na rok 2019 jako bod 3 

jednání.  

Děkan doc. Varady požádal o přesun bodu Informace děkana o CPTO a CBEO jako bod 4 jednání 
a změnu jeho názvu na Informace tajemníka o CPTO a CBEO. 

Dále děkan požádal o zařazení nového podbodu Informace děkana do bodu různé, a to jako první 

bod tohoto bodu.  

 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje přesun bodu Schválení plánu čerpání rozpočtu PřF UJEP 
a FRIM PřF UJEP na rok 2019 jako bod 3 jednání.  

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

usnesení schváleno 

 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje přesun bodu Informace děkana o CPTO a CBEO jako bod 4 
jednání a změnu jeho názvu na Informace tajemníka o CPTO a CBEO.  

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

usnesení schváleno 

 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zařazení nového bodu Informace děkana jako bod 10 a) 

jednání.  

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

usnesení schváleno 

 

Upravený program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání  
2. Schválení zápisu z minulého zasedání  
3. Schválení plánu čerpání rozpočtu PřF UJEP a FRIM PřF UJEP na rok 2019  
4. Informace tajemníka o CPTO a CBEO  
5. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2019/2020 - 

2.  kolo  
6. Vyjádření k návrhu žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Počítačové 

modelování ve vědě a technice  
7. Vyjádření k návrhu žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 

Biologie   
8. Vyjádření k návrhu žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Aplikované 

nanotechnologie  
9. Vyjádření k návrhu žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Chemie 

a toxikologie  
10. Různé  

a) Informace děkana fakulty 
b) Zveřejňování zápisů AS PřF UJEP na novém webu fakulty 
c) Informace o očekávaném ukončení mandátů senátorů z SK AS PřF UJEP  
d) Informace o přesunu promocí z Větruše do muzea  
 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání ve znění přijaté změny. 

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

usnesení schváleno 
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2. Schválení zápisu z minulého zasedání  

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 

6. 2. 2019. 

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno 

  

3. Schválení plánu čerpání rozpočtu PřF UJEP a FRIM PřF UJEP na rok 2019 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh na čerpání rozpočtu PřF  UJEP (neinvestiční část) 
a rozpočtu FRIM PřF UJEP (investiční část) na rok 2019. Předložené dokumenty okomentoval 
tajemník Ing. Lauterbach. Uvedl, že v rozpočtu FRIM 2019 bude nutné z důvodu dokončení stavby 
CBEO projednat a schválit novou položku garance CBEO ve výši 342.129,11 Kč, díky které bude 
možné uzavřít dodatky ke smlouvě na danou stavbu. Ačkoliv se rozpočet  FRIM aktuálně jeví jako 
ztrátový, neočekává se čerpání veškerých požadovaných nákladů, naopak se očekává 
několikasettisícová úspora. V případě nutnosti je však možné převést do rozpočtu FRIM finance 
z Fondu provozních prostředků fakulty.  

Pověřený zástupce Ekonomické komise Bc. Roub informoval, že Ekonomická komise doporučuje 
oba materiály schválit v předloženém znění včetně nové položky.  

 

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit plán čerpání 
rozpočtu PřF UJEP na rok 2019.  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. c) zákona o VŠ schvaluje plán čerpání 
rozpočtu PřF UJEP na rok 2019.  

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

usnesení schváleno  

 

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit plán čerpání 
rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2019.  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. c) zákona o VŠ schvaluje plán čerpání 
rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2019.  

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

usnesení schváleno  

 

4. Informace tajemníka o CTO a CBEO 
Tajemník Ing Lauterbach informoval o průběhu stavby CBEO v areálu Za Válcovnou a stavby 
CTPO v kampusu UJEP. S odkazem na předchozí bod uvedl, že stavba CBEO bude mít asi měsíc 
zpoždění kvůli vícepracím a potřebám sepsání dodatků ke stávající smlouvě. Stavba CPTO bude 
mít také asi měsíc zpoždění, takže se její dokončení plánuje na konec listopadu. I zde bude nutné 
sepsat dodatky ke stávající smlouvě.  
 
Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace tajemníka Ing. Lauterbacha o CPTO a CBEO.   

 

5. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu na PřF UJEP pro akademický rok 2019/2020 - 
2. kolo  

Členové senátu předem obdrželi dokument Podmínky pro přijetí ke studiu na PřF UJEP 
pro akademický rok 2019/2020 - 2. kolo. Předložený dokument okomentoval proděkan dr. Švec. 
Uvedl, že dokument oproti 1. kolu doznal několik technických úprav a ještě bude nutné zapracovat 
změny u oborů v kombinacích s Pedagogickou fakultou, a to oborů v  kombinaci s Tělesnou 
výchovou a s Anglickým jazykem a literaturou, které již vypisovány nebudou.  

 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27 odst. 1 písm. e) zákona o vysokých školách schvaluje 
po zapracování změn Podmínky pro přijetí ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP 
pro  akademický rok 2019/2020 - 2. kolo. 

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

usnesení schváleno 
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6. Vyjádření k návrhu žádosti o akreditaci doktorského studijního programu Počítačové 
modelování ve vědě a technice  

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi akreditační žádost. Předložený materiál okomentoval  
doc. Moučka, který zastoupil plánovaného garanta předkládaného programu prof. Nezbedu.  

 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 2, písm. a) zákona o vysokých školách vyjadřuje  
kladné stanovisko k návrhu doktorského studijního programu Počítačové modelování ve vědě 
a technice (Computer Modelling in Science and Technology).  

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

usnesení schváleno  

 

7. Vyjádření k návrhu žádosti o akreditaci navazujícího magisterského studijního programu 
Biologie  

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi akreditační žádost. Předložený materiál okomentoval 
doc. Gryndler, jenž je plánovaným garantem předkládaného programu. Dr. Fišer vznesl k žádosti 
několik dotazů, ke kterým se vyjádřil proděkan dr. Švec a proděkan doc. Pavlík.  

 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 2, písm. a) zákona o vysokých školách vyjadřuje 
kladné stanovisko k návrhu navazujícího magisterského studijního programu Biologie.  

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

usnesení schváleno  

 

8. Vyjádření k návrhu žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Aplikované 
nanotechnologie 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi akreditační žádost. Předložený materiál okomentovala 
doc. Kolská, jež je plánovanou garantkou předkládaného programu. Dr. Fišer vznesl k žádosti 
několik obsahových připomínek, které budou textu zapracovány.   

 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 2, písm. a) zákona o vysokých školách vyjadřuje 
kladné stanovisko k návrhu bakalářského studijního programu Aplikované nanotechnologie 
po zapracování připomínek senátorů.  

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

usnesení schváleno  

 

9. Vyjádření k návrhu žádosti o akreditaci bakalářského studijního programu Chemie 
a toxikologie  

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi akreditační žádost. Předložený materiál okomentoval  
doc. Čermák, jenž je plánovaným garantem předkládaného programu. Dr. Fišer a dr. Hejnová 
vznesli k žádosti několik obsahových připomínek, které budou textu zapracovány.   

 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 2, písm. a) zákona o vysokých školách vyjadřuje 
kladné stanovisko k návrhu bakalářského studijního programu Chemie a toxikologie 
po zapracování připomínek senátorů.  

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

usnesení schváleno  

 

10. Různé  

a) Informace děkana fakulty 

Děkan doc. Varady informoval o chystané implementaci vnitřního mzdového předpisu formou 
směrnice děkana. Dále informoval o problematické situaci týkající se akreditací na FŽP a nastínil 
možnosti řešení vzniklé situace. Následně informoval o agendě předkládané vedením fakulty 
na nadcházející senáty v 1. pololetí 2019, a to na květnové řádné zasedání předložit Strategický 
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záměr fakulty, směrnici k ediční činnosti na PřF UJEP a informaci o čerpání obou částí rozpočtu za 
1. čtvrtletí a na červnové řádné zasedání předložit Výroční zprávu o činnosti a Výroční zprávu o 
hospodaření za rok 2018. Na dotaz místopředsedy Bc. Rouba k plánu vydat příkaz děkana 
k archivaci dokumentů uvedl, že bude o tomto informovat spolu s proděkanem dr. Bláhou na 
příštím zasedání. Na dotaz Bc. Šmída, zda byla doložena všechna lustrační osvědčení minule 
schválených členů Vědecké rady fakulty, uvedl, že ano a mohlo tak dojít ke jmenování všech 
minule schválených členů.  
 
b) Zveřejňování zápisů AS PřF UJEP na novém webu fakulty 

Předsedkyně dr. Hejnová informovala přítomné, že dosavadní systém zveřejňování zápisů 
z jednání senátu není technicky příliš spolehlivý a vyzvala přítomné, zda by nebylo vhodné 
v okamžiku spuštění nového webu fakulty zveřejňovat zápisy také tam. Uvedla, že z hlediska lepší 
dostupnosti a jistoty zálohování by to považovala za lepší, navíc takovéto zveřejňování bývá 
zvykem i v jiných akademických senátech, nejenom v rámci UJEP. Místopředseda Bc. Roub 
informoval o historii a důvodech zveřejňování na stránce elf.ujep.cz/as a též požádal přítomné 
senátory o podporu této změny. V rámci proběhlé debaty byly diskutovány některé problémy 
s takovým zveřejňováním související a bylo doporučeno ještě tento postup konzultovat s právním 
oddělením UJEP. Z diskuze však vyplynula vůle tento systém zveřejňování na novém webu fakulty 
aplikovat.  
Závěr: AS PřF UJEP souhlasí se zveřejňování zápisů ze svých zasedání na novém webu fakulty 
po vypořádání případných problémů.  

Hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování 

vyjádřeno souhlasné stanovisko  

 
c) Informace o očekávaném ukončení mandátů senátorů z SK AS PřF UJEP  

Předsedkyně dr. Hejnová informovala přítomné, že dva členové studentské komory plánují ukončit 
své studium v červnu tohoto roku, čímž jim zanikne mandát. Z oslovených náhradníků by mohl 
na místo jednoho z nich jeden nastoupit. Další dva studenti plánují odcestovat na studijní pobyt 
na Erasmus, čímž jim mandát nezaniká, ale patrně se nebudou účastnit zasedání v  2. polovině 
roku 2019. Akademický senát by však měl být usnášeníschopný.  
 
d) Informace o přesunu promocí z Větruše do muzea  

Proděkan pro studium dr. Švec vysvětli přítomným důvody přesunu promocí z Větruše do muzea 
a uvedl, že se muzeum jeví v současné době jako velmi rozumné a příjemné místo pro jejich 
pořádání.  
 
e) Změna termínu promocí  

Na předchozí emailový dotaz místopředsedy Bc. Rouba na přesun termínu promocí na přelom září 

a října, aby absolventi ze srpnovo-záříjového termínu nemuseli promovat až v březnu následujícího 

roku, uvedl proděkan pro studium dr. Švec, že byl tento podnět akceptován a od následujícího 

akademického roku dojde k přesunu méně využívaného březnového termínu a na termín říjnový.  

 

f) Změny ve vedení Ekonomické komise  

Místopředseda Bc. Roub informoval přítomné, že na posledním zasedání Ekonomické komise byl 

zvolen její řádný předseda, který ji povede až do konce jejího období, a to Mgr. Vladan Hruška, 

Ph.D., kterému popřál mnoho štěstí v této funkci.  

         

 

Příští řádné zasedání AS PřF UJEP se koná dne 22. 5. 2019 od 13 h v zasedací místnosti 
Klíšská 28. 

 

Ukončení: 15.16 

Zapsal: Bc. Martin Roub  

Schválila: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.  

                                                                                                                 RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

   předsedkyně AS PřF UJEP 


