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Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP 

ze dne 26. 6. 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., Mgr. Martin Kozakovič, 
Mgr. Zuzana Nejedlá, Mgr. Jiří Přibyl, Ph.D., Bc. Martin Roub, Bc. Ondřej Šmíd 

Nepřítomni: - 

Omluveni: Jiří Brož, doc. RNDr. Milan Gryndler, CSc., Ing. Magda Škvorová, Bc. Jan Štěpka, 
Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. 

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

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání 
3. Schválení Výroční zprávy o činnosti PřF UJEP za rok 2018 
4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření PřF UJEP za rok 2018 
5. Schválení Realizace Strategického záměru rozvoje PřF UJEP na léta 2016 – 2020 pro rok 

2019 
6. Schválení rozpočtové změny 
7. Schválení úpravy čerpání FRIM na rok 2019 a spoluúčasti fakulty na projektu 

ProNanoEnvi II v roce 2020. 
8. Stanovení termínů řádných zasedání ve 2. pololetí 2019 a informace vedení fakulty o plánu 

práce ve 2. pololetí 2019 
9. Různé 

a) Informace vedení fakulty o podaných projektech 

b) Informace o činnosti SKAS 

 

Zahájení: 09:03 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 8 z 15 členů. 

 

09:12 (po dokončení bodu 2) přišel doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 9 z 15 členů 

09:24 (po dokončení bodu 3) přišel Bc. Ondřej Šmíd 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 10 z 15 členů 

 

Předsedkyně dr. Eva Hejnová přivítala členy AS PřF UJEP a členy vedení PřF UJEP. Dále 
informovala o úspěšném ukončení studia studenta Jana Kellera, kterému tak k 29. květnu zanikl 
mandát člena AS PřF UJEP a kterému poděkovala za jeho dosavadní působení. Zároveň uvítala 
a představila nového člena AS PřF UJEP Mgr. Martina Kozakoviče, který nastoupil na uvolněný 
volný mandát.  

 

1. Schválení programu zasedání  

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání. 

       Hlasování: 8 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 

22. 5. 2019.  

Hlasování: 8 pro, 0 proti, 0 se zdržel hlasování 

usnesení schváleno 

AKADEMICKÝ SENÁT 
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3. Schválení Výroční zprávy o činnosti PřF UJEP za rok 2018 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi Výroční zprávu o činnosti PřF UJEP za rok 2018.  
Předložený materiál okomentoval děkan doc. Varady, který v první řadě poděkoval místopředsedovi 
Bc. Roubovi za věcné připomínkování dokumentu a dále se spolu s proděkany doc. Pavlíkem a 
dr. Švecem vyjádřili ke vzneseným připomínkám. Dr. Hruška se zajímal o účel této zprávy a navrhl 
zařazení většího počtu vývojových grafů. Děkan doc. Varady připustil do budoucna možnost 
zatraktivnění formátu dokumentu.  

 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. d) zákona o VŠ schvaluje Výroční zprávu 

o činnosti PřF UJEP za rok 2018.  

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

usnesení schváleno  

 

4. Schválení Výroční zprávy o hospodaření PřF UJEP za rok 2018 
Členové AS PřF UJEP předem obdrželi Výroční zprávu o hospodaření PřF UJEP za rok 2018. 
Předložený materiál okomentoval tajemník Ing. Lauterbach, který zhodnotil hospodaření fakulty 
z hlediska čerpání rozpočtu velmi kladně.  
Předseda Ekonomické komise dr. Hruška informoval, že Ekonomická komise doporučuje daný 
materiál schválit.  

 

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit Výroční zprávu 

o hospodaření PřF UJEP za rok 2018. 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. d) zákona o VŠ schvaluje Výroční zprávu 

o hospodaření PřF UJEP za rok 2018.  

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

          usnesení schváleno  

 

5. Schválení Realizace Strategického záměru rozvoje PřF UJEP na léta 2016 – 2020 pro rok 
2019 
Členové AS PřF UJEP předem obdrželi dokument Realizace Strategického záměru rozvoje PřF UJEP 
na léta 2016 – 2020 pro rok 2019. Předložený materiál okomentoval děkan doc. Varady, který uvedl, 
že dokument byl již projednán Vědeckou radou PřF UJEP a dle novely VŠ zákona stačí, když jej AS 
PřF UJEP pouze projedná a vezme na vědomí, jelikož není potřeba jej již schvalovat. Dále poděkoval 
místopředsedovi Bc. Roubovi za připomínkování. 

 

Závěr: AS PřF UJEP projednal a bere na vědomí Realizaci Strategického záměru rozvoje 

Přírodovědecké fakulty UJEP na léta 2016 – 2020 pro rok 2019.  

 

6. Schválení rozpočtové změny 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi podklady ke schválení rozpočtové změny. Předložený 
materiál okomentoval tajemník Ing. Lauterbach a uvedl důvod této změny s tím, že se jedná o částku 
za výuku anglického jazyka, kterou pro PřF UJEP zajišťuje Centrum jazykové přípravy PF UJEP. 
Následovala krátká diskuze na téma výuky ostatních cizích jazyků, které jsou našim studentům 
nabízeny.  

Předseda Ekonomické komise dr. Hruška informoval, že Ekonomická komise doporučuje daný 
materiál schválit.  

 

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit rozpočtovou 
změnu ve výši 120 000 Kč ve prospěch PF UJEP z důvodu vyrovnání za výuku anglického jazyka 
pro studenty PřF UJEP v letním semestru 2018/2019.  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. c) zákona o VŠ schvaluje rozpočtovou 
změnu ve výši 120 000 Kč ve prospěch PF UJEP z důvodu vyrovnání za výuku anglického jazyka 
pro studenty PřF UJEP v letním semestru 2018/2019. 

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

          usnesení schváleno  
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7. Schválení úpravy čerpání FRIM na rok 2019 a spoluúčasti fakulty na projektu 
ProNanoEnvi II v roce 2020. 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi podklady ke schválení úpravy čerpání FRIM na rok 2019 a 
spoluúčasti fakulty na projektu ProNanoEnvi II v roce 2020.  

Předložené materiály okomentoval tajemník Ing. Lauterbach, který informoval o důvodech úprav 
čerpání rozpočtu FRIM, kdy se konkrétně jedná o zakoupení nového traktoru a výsadbu nových 
stromů v objektu Za Válcovnou, která již byla realizována z důvodu stavebních prací v areálu.  

Předseda Ekonomické komise dr. Hruška informoval, že Ekonomická komise doporučuje daný 
materiál schválit.  

 

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit úpravu čerpání 
FRIM PřF UJEP na rok 2019 dle předloženého návrhu.  
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 2019 dle předloženého návrhu.  

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

          usnesení schváleno  

 

Dále tajemník Ing. Lauterbach okomentoval plánovanou budoucí spoluúčast fakulty při pořízení 
přístrojů v rámci podávaného projektu ProNanoEnvi II, a to ve výši 5% pořizovací ceny. Čerpání 
prostředků by v případě získání dotace na tento projekt proběhlo v roce 2020.  

Předseda Ekonomické komise dr. Hruška informoval, že Ekonomická komise doporučuje daný 
materiál vzít na vědomí.  

 

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP vzít na vědomí plánovanou 

spoluúčast na projekt ProNanoEnvi II.  

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí plánovanou spoluúčast na projektu ProNanoEnvi  II. AS PřF 
UJEP konstatuje, že finální schválení dané spoluúčasti proběhne po předložení dané žádosti 
od vedení fakulty, což se očekává po poskytnutí dotace na tento projekt.  

 

8. Stanovení termínů řádných zasedání ve 2. pololetí 2019 a informace vedení fakulty 
o plánu práce ve 2. pololetí 2019 
Předsedkyně dr. Hejnová zahájila diskuzi o termínech zasedání AS PřF UJEP ve 2. pololetí 2019, 
o nichž proběhla mezi členy senátu a členy vedení diskuze. Spolu s místopředsedou Bc. Roubem 
a děkanem doc. Varadym navrhli tyto řádné termíny zasedání AS PřF UJEP: 25. 9. 2019, jehož 
náplní bude vyjádření k předložené akreditaci, informace o čerpání rozpočtu a FRIM a příkaz 
děkana k volebním okrskům; 16. 10. 2019, jehož náplní bude schválení podmínek přijetí ke studiu 
pro akademický rok 2020/2021 a vyhlášení voleb; 4. 12. 2019, na němž zazní informace o 
proběhlých volbách do AS PřF UJEP a AS UJEP, informace o čerpání rozpočtu a FRIM a bude 
stanoven termín ustanovujícího zasedání nově zvoleného senátu. V případě potřeby listopadového 
zasedání bude toto řešeno mimořádným termínem.  

 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje harmonogram zasedání AS PřF UJEP v 2. pololetí 2019, a to 
v termínech 25. 9. 2019, 16. 10. 2019, 4. 12. 2019 vždy od 13 hodin. Místnost bude upřesněna v 
pozvánce.  

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

          usnesení schváleno  
 

9. Různé  

a) Informace vedení fakulty o podaných projektech 
Členové AS PřF UJEP předem obdrželi přehled podaných projektů. Předložený materiál okomentoval 
proděkan doc. Pavlík, který uvedl, že jsme mnohem úspěšnější při získávání TAČR v porovnání 
s GAČR, na které bychom se měli v dalším období podávání projektů více zaměřit. Dále okomentoval 
i projekty poskytované MŠMT a projekty dalších institucí. 

 

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace vedení fakulty o podaných projektech.  

 

b) Informace o činnosti SK AS PřF UJEP  

Senátor Bc. Šmíd přednesl přítomným senátorům témata diskutovaná SK AS PřF UJEP. Konkrétně 
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se jednalo o tato témata, která byla senátory a vedením fakulty diskutována: 

i) Sada MS OFFICE  

Tento dotaz směřoval k možnosti využití sady MS OFFICE studenty naší univerzity, jež je 
poskytována studentům vysokých škol běžně a bez poplatku. Proděkan dr. Švec uvedl, že je to dotaz 
spíše na rektorát, a proděkanka dr. Liegertová slíbila prodiskutování této věci s prorektorem dr. 
Zukersteinem. 

ii) Sdílený Google kalendář s událostmi 

Zástupci studentů se členů vedení dotazovali na možnost doplnění sdíleného Google kalendáře, ve 
kterém by bylo možné sdílet plánované akce, na web fakulty. Dle názoru proděkana dr. Bláhy je 
nutné oddělit kalendáře dle cílových skupin, kdy pro veřejnost jsou primárně určeny aktuality na 
úvodní stránce fakulty a pro studenty jsou hlavně informace z harmonogramu, který je jak v  pdf 
verzi tak ve verzi pro stažení do osobních kalendářů umístěn na studijní část webu. Dále však 
uznal nutnost více aktualizovat informace v části aktualit pro veřejnost, kde se v současné době 
objevuje pouhý zlomek plánovaných akcí.  

iii) Sdílený disk v rámci služby G-Suite  

Bc. Šmíd přednesl návrh týkající se zavedení sdíleného disku v rámci služby G-Suite každému nově 
příchozímu studentovi pro přehledné ukládání všech studijních materiálů. Z proběhlé diskuze 
vyplynulo, že tato záležitost v současné době není v plánu, neboť by dle názoru vedení fakulty skýtala 
spíše negativa. Účty v rámci služby G-Suite budou však zřizovány pro členy orgánů fakulty pro 
zjednodušení jejich práce a pro sdílení dokumentů v souladu s GDPR.  

Místopředseda Bc. Roub se v této souvislosti dotázal, proč jsou na webu některé soubory 
zveřejňované jako sdílené soubory a ne jako soubory umístěné na webu. Dle proděkanů dr. Bláhy a 
dr. Švece jsou jako sdílené soubory umísťované ty, které mají pouze krátkodobější charakter, a není 
potřeba je tedy umísťovat přímo na web.  

iv) Oslovení kandidátů na senátory pro chystané podzimní volby   

Bc. Ondřej Šmíd a předsedkyně dr. Hejnová apelovali jak na studenty, tak na akademické 
pracovníky v otázce oslovování vhodných kandidátů pro podzimní volby do AS PřF UJEP i AS 
UJEP. Všem přítomným byl také prezentován předběžný harmonogram voleb. 

 

c) Volební okrsky do studentské komory AS PřF UJEP 

Přítomným byla prezentována tabulka s přehledem studijních programů a jejich přiřazením 
k volebním okrskům. Tato tabulka bude zaslána členům AS PřF UJEP k jejímu připomínkování. 
V rámci Příkazu děkana bude předložena k projednání a vyjádření kladného stanoviska členům AS 
PřF UJEP na zářijové zasedání. 

 

d) Informace tajemníka o CBEO a CPTO 

Tajemník Ing. Lauterbach informoval o stavbě budovy CBEO a uvedl, že v polovině července by 
mělo dojít ke kolaudaci objektu, kterou brzdí už jen vytvoření popisných cedulek v Braillově písmu. 
Zároveň s proděkanem dr. Bláhou pozvali přítomné na slavnostní otevření objektu, které proběhne 
ve čtvrtek 29. srpna 2019 od 11.00.  

Dále tajemník Ing. Lauterbach okomentoval pokračující práce na stavbě CPTO, které zatím i přes 
dílčí problémy běží podle plánu.  

 

Příští řádné zasedání AS PřF UJEP se koná dne 25. 9. 2019 od 13 h. Místnost bude uvedena  

v pozvánce. 

 

 

Ukončení: 10.31 

Zapsala: Mgr. Zuzana Nejedlá  

Schválila: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.  

 

                                                                                                                 RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

                                                                                                                předsedkyně AS PřF UJEP 


