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Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP 

ze dne 25. 9. 2019 

 

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

Nepřítomni: - 

Omluveni: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D., Mgr. Vladan Hruška, Ph.D, Mgr. Zuzana Nejedlá, Bc. Martin 
Roub, Bc. Ondřej Šmíd  

Hosté: 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), doc. RNDr. Filip Moučka, 

Ph.D. (garant studijního programu Počítačové modelování ve vědě a technice) 

 

Program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání 
3. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP 
4.    Vyjádření k návrhu navazujícího magisterského studijního programu Počítačové modelování 

ve vědě a technice 
5. Vyjádření předchozího souhlasu k Příkazu děkana Stanovení volebních okrsků do SK AS 

PřF UJEP ve vazbě na studijní programy 
6. Informace o čerpání rozpočtu a FRIM PřF UJEP k 30. 6. 2019 
7. Schválení uvolnění částky ve výši 711 tis. Kč z Fondu provozních prostředků fakulty na rok 

2019 
8.   Různé 
 a) Informace o přípravě voleb do AS PřF UJEP a AS UJEP. 
 b) Informace o CPTO 
 

Zahájení: 13:02 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 9 ze 14 členů. 

 

Předsedkyně dr. Hejnová přivítala členy AS PřF UJEP a členy vedení PřF UJEP. Dále informovala 
o úspěšném ukončení studia studenta Bc. Jiřího Brože, kterému tak ke 4. září zanikl mandát člena 
AS PřF UJEP a kterému poděkovala za jeho dosavadní působení. Zároveň upozornila, že 
informatický okrsek nemá v současné době náhradníka a bude nutné v bodě tři vyřešit vyhlášení 
doplňovacích voleb. 

 

Nepřítomnost tajemnice 

Z důvodu nepřítomnosti tajemnice bylo 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. 

 

Usnesení: Akademický senát pověřuje pořízením zápisu namísto omluvené tajemnice 

dr. Škvorovou. 

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

usnesení schváleno 

 

 

 

 

 

AKADEMICKÝ SENÁT 
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1. Schválení programu zasedání  

Proděkan doc. Pavlík požádal o přesun bodu č. 7 před bod č. 6 z  důvodu nepřítomnosti tajemníka 
fakulty.  

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zařazení bodu Schválení uvolnění částky ve výši 711 tis. Kč 
z Fondu provozních prostředků fakulty na rok 2019 jako bod 6 jednání.  

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. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP 
4.    Vyjádření k návrhu navazujícího magisterského studijního programu Počítačové modelování 

ve vědě a technice 
5. Vyjádření předchozího souhlasu k Příkazu děkana Stanovení volebních okrsků do SK AS 

PřF UJEP ve vazbě na studijní programy 
6. Schválení uvolnění částky ve výši 711 tis. Kč z Fondu provozních prostředků fakulty na rok 

2019 
7. Informace o čerpání rozpočtu a FRIM PřF UJEP k 30. 6. 2019 
8.   Různé 
 a) Informace o přípravě voleb do AS PřF UJEP a AS UJEP 
 b) Informace o CPTO 

 

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

       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 

26. 6. 2019.  

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

usnesení schváleno 

  

3. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS PřF UJEP 

Předsedkyně dr. Hejnová v souvislosti se zánikem vázaného mandátu senátora Bc. Jiřího Brože 
(okrsek informatický SK AS PřF UJEP) podle čl. 3, odst. 4, písm. b) VŘ AS PřF UJEP a s ohledem 
na neexistenci náhradníka pro tento mandát upozornila členy AS PřF UJEP na nutnost 
bezodkladného vyhlášení doplňovacích voleb podle čl. 13, odst. 1 VŘ AS PřF UJEP. 

AS PřF UJEP se v následné debatě usnesl, že využije ustanovení  čl. 13, odst. 7 VŘ AS PřF UJEP 
a doplňovací volby na uvolněný mandát již vyhlašovat nebude, neboť do konce funkčního období 
zbývá méně než 6 měsíců. 

 
Usnesení: AS PřF UJEP dle čl. 13, odst. 7 VŘ AS PřF UJEP nebude vyhlašovat doplňovací volby 

na vázaný mandát za okrsek informatický SK AS PřF UJEP v tomto funkčním období. 

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

usnesení schváleno  

 

4. Vyjádření k návrhu navazujícího magisterského studijního programu Počítačové modelování 
ve vědě a technice 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi akreditační žádost. Předložený materiál okomentoval 
doc. Moučka, garant předkládaného programu, který nový studijní program představil a seznámil 
senátory s jeho obsahem. Senátoři nevznesli k podanému návrhu žádné připomínky.  
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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 Počítačové modelování 
ve vědě a technice. 

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

usnesení schváleno  

 

5. Vyjádření předchozího souhlasu k Příkazu děkana Stanovení volebních okrsků do SK AS 
PřF UJEP ve vazbě na studijní programy 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh daného Příkazu, který okomentoval proděkan 
dr. Švec. Předsedkyně dr. Hejnová navrhla upřesnění názvu dokumentu, a to doplnění textu „do SK 
AS PřF UJEP“. Proděkan dr. Švec s tímto návrhem vyjádřil souhlas.   

 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s čl. 5, odst. 4 VŘ AS PřF UJEP vyjadřuje předchozí souhlas 
k Příkazu děkana - Stanovení volebních okrsků do SK AS PřF UJEP ve vazbě na studijní programy 
po zapracování požadavků. 

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

usnesení schváleno  

 

6. Schválení uvolnění částky ve výši 711 tis. Kč z Fondu provozních prostředků fakulty na rok 
2019 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi žádost o uvolnění dané částky. Předložený materiál oko-
mentoval proděkan doc. Pavlík, který seznámil členy senátu se vzniklými problémy ve výstavbě la-
boratoře katedry biologie 4.13 v budově CPTO a vysvětlil nutnost uvolnění finančních prostředků 
z důvodu speciálního technického řešení této laboratoře tak, aby splňovala podmínky pro umístění a 
zprovoznění již pořízených laboratorních přístrojů. 
V následné diskusi požádal doc. Gryndler o podrobnější vysvětlení čerpání peněz na vybavení labo-
ratoře. Proděkan doc. Pavlík objasnil, jak bude fakulta v této věci postupovat, tj. nyní, vzhledem 
k časové tísni, rozpracovanosti stavby a možným negativním důsledkům vyplývajícím z nesplnění 
indikátorů projektu U21, se vedení fakulty rozhodlo financovat přípravu této laboratoře k instalaci 
nezbytné infrastruktury. Pro kompletní dořešení místnosti budou ve spolupráci s vedením univerzity 
hledány dodatečné projektové prostředky ve výši cca 6 mil. Kč. Dr. Hejnová se zeptala na součas-
nou výši Fondu provozních prostředků PřF. Proděkan doc. Pavlík odpověděl, že v současné době je 
ve fondu zhruba 18 mil. Kč.  
V zastoupení předsedy Ekonomické komise informovala dr. Škvorová, že Ekonomická komise dopo-
ručuje daný materiál schválit. 

 

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit uvolnění 711 tis. Kč 
z Fondu provozních prostředků fakulty na přípravu infrastruktury pro čistou, klimatizovanou laboratoř 
KBI číslo 4.13 v CPTO. 

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. c) zákona o VŠ schvaluje uvolnění 711 tis. 
Kč z Fondu provozních prostředků fakulty na přípravu infrastruktury pro čistou, klimatizovanou 
laboratoř KBI číslo 4.13 v CPTO. 

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

usnesení schváleno  

 

7. Informace o čerpání rozpočtu a FRIM PřF UJEP k 30. 6. 2019 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi přehledovou tabulku týkající se čerpání rozpočtu PřF UJEP 
k datu 30. 6. 2019. Předložený materiál okomentovala v zastoupení předsedy Ekonomické komise 
dr. Škvorová, která uvedla, že Ekonomická komise doporučuje daný materiál vzít na vědomí. 

 

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

o čerpání rozpočtu PřF UJEP k 30. 6. 2019. 

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí Informaci o čerpání rozpočtu PřF UJEP k 30. 6. 2019. 
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8. Různé 

a) Informace o přípravě voleb do AS PřF UJEP a AS UJEP 

Předsedkyně dr. Hejnová připomněla, že dle VŘ AS PřF UJEP bude nutné na příštím zasedání AS 
PřF UJEP vyhlásit řádné volby do AS PřF UJEP a do AS UJEP s tím, aby všichni členové zajistili 
dostatečný počet členů do volební komise (optimálně jeden zástupce z každé katedry a minimálně 4, 
z čehož aspoň jeden musí být student a jeden akademik) a to za podmínky, že člen komise nesmí 
být dle VŘ AS PřF UJEP kandidát v daných volbách.  

Předsedkyně představila senátu návrh harmonogramu voleb. Senátoři nevznesli k návrhu žádné 
připomínky. Zároveň se akademický senát v proběhlé debatě předběžně dohodl na termín voleb a to 
středa 27. listopadu 2019.  

  

Závěr: AS PřF UJEP bere na vědomí informace o přípravě voleb do AS PřF UJEP a AS UJEP.   

 
b) Informace o CPTO 

Proděkan doc. Pavlík senátory informoval o současném stavu výstavby CPTO, vysvětlil proces pře-
dání stavby a nastínil termíny možného stěhování do CPTO. V následné diskusi dr. Přibyl vznesl 
dotaz ohledně možnosti přestěhování zaměstnanců katedry matematiky do nové budovy CPTO. 
Proděkan doc. Pavlík sdělil, že v období zkušebního provozu nové budovy do ní nebude možný pří-
stup studentů. Do budovy budou mít přístup pouze osoby poučené (tj. zaměstnanci UJEP). 
Bc. Štěpka vznesl dotaz, zda se bude do CPTO stěhovat také celá fakulta životního prostředí. 
Doc.  Pavlík vysvětlil, že v současné době probíhají jednání o rozdělení společných prostorů 
v budově CPTO.  

 

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

 

c) Docházka zaměstnanců  

Dr. Přibyl podal dotaz ohledně docházky zaměstnanců a její evidence vzhledem k novele 
vysokoškolského zákona platné od 1. 7. 2019. Proděkan doc. Pavlík vysvětlil daný problém 
a informoval o chystaných nových směrnicích, které by měly tuto věc upravovat. Vedení fakulty 
doporučuje evidovat docházku zaměstnanců fakulty tak, jak to mu bylo před platností novely zákona.  

 

d) Stravenky pro zaměstnance  

Dr. Přibyl se dotázal na výši dotace na stravenky pro zaměstnance, která není na jednotlivých 
součástech UJEP jednotná. Doc. Pavlík vysvětlil, že v současné době jedná vedení UJEP o novém 
systému příspěvku na stravování zaměstnanců, které by měly být v budoucnu sjednoceny.  

 
 

Příští řádné zasedání AS PřF UJEP se koná  

dne 16. 10. 2019 od 13 h v zasedací místnosti Klíšská 28. 

 

 

Ukončení: 14.27 

Zapsala: Ing. Magda Škvorová, Ph.D. 

Schválila: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.  

                                                                                                                  

 

                                                                                                                  RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

                                                                                                                 předsedkyně AS PřF UJEP 

 


