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Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP 

ze dne 16. 10. 2019 

 

Přítomni: Mgr. Martin Dolejš, RNDr. 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. Jan Keller, Mgr. Jiří Přibyl, Ph.D., Ing. Magda Škvorová, Ph.D., Bc. Jan 
Štěpka, Mgr. Marcel Štofik, Ph.D. 

Nepřítomni: 

Omluveni: Mgr. Zuzana Nejedlá, Bc. Martin Roub, Bc. Ondřej Šmíd 

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) 

 

Program zasedání: 
1. Schválení programu zasedání 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání 
3. Vyhlášení řádných voleb do AS PřF UJEP a AS UJEP  
4. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 
5. Doplnění plánu čerpání FRIM 2019 k 30. 9. 2019 
6. Různé 

 a) Informace o CPTO 

 

Zahájení: 13:01 

Jednání: AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 10 ze 14 členů. 

 

13:09 – Během bodu 3 (dle nově schváleného programu zasedání – viz níže) přišel RNDr. Jiří 
Fišer, Ph.D. (AS PřF UJEP je usnášeníschopný – přítomno 11 ze 14 členů). 

 

Předsedkyně dr. Hejnová přivítala členy AS PřF UJEP a členy vedení PřF UJEP.  

 

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. Vzhledem 
k tomu, že zápis z minulého zasedání pořídila dr. Škvorová, neměl nikdo námitek proti tomu, aby 
jej pořídila i tentokrát.  

 

Usnesení: Akademický senát pověřuje pořízením zápisu namísto omluvené tajemnice 

dr. Škvorovou. 

schváleno tichým souhlasem 

 

 

1. Schválení programu zasedání 

Tajemník Ing. Lauterbach požádal o zařazení bodu č. 5 jako bod č. 3 z důvodu brzkého odchodu 
ze zasedání.  

 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zařazení bodu Doplnění plánu čerpání FRIM 2019 k 30. 9. 2019 

jako bod 3 jednání.  

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

usnesení schváleno 

AKADEMICKÝ SENÁT 
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Upravený program zasedání: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Schválení zápisu z minulého zasedání 
3. Doplnění plánu čerpání FRIM 2019 k 30. 9. 2019 
4. Vyhlášení řádných voleb do AS PřF UJEP a AS UJEP  
5. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 
6. Různé 

 a) Informace o CPTO 

  

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

Hlasování:  10 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 

25.  9. 2019.  

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

usnesení schváleno 

 

3. Doplnění plánu čerpání FRIM 2019 k 30. 9. 2019 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi podklady k tomuto bodu. Předložený materiál okomentoval 
tajemník Ing. Lauterbach, který objasnil doplnění plánu čerpání FRIM 2019 k 30. 9. 2019 a dále 
vysvětlil nutnost doplnění položky v plánu čerpání z důvodu nutného navýšení příkonu elektrické 
energie do CPTO od 1. 12. 2019 o 250 kW. Celkový příkon do budovy CPTO tak dosáhne výše 
450 kW v rámci dosavadního celkového příkonu pro areál kampusu ve výši 866 kW. Toto navýšení 
o 250 kW znamená platbu pro dodavatele, firmu ČEZ, a.s.,  za rok 2019 platbu ve výši 200 tis. Kč. 
Poté proběhla k tomuto bodu diskuze. 

 

Závěr jednání EK: EK AS PřF UJEP doporučuje členům AS PřF UJEP schválit úpravu plánu 

čerpání rozpočtu FRIM PřF UJEP na rok 2019.  

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.  

 

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

usnesení schváleno 

 

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

Předsedkyně dr. Hejnová seznámila senátory s návrhem harmonogramu řádných voleb do AS PřF 
UJEP a AS UJEP. K předloženému návrhu neměl nikdo ze senátorů žádnou připomínku. Dále 
předložila návrh několika členů volební komise a vyzvala senátory o její doplnění dalšími členy. 
Dr. Škvorová navrhla Ing. Ivanu Kadlečkovou z katedry chemie, dr. Liegertová navrhla studenta 
Jaroslava Nebeského z katedry biologie. 

 

Usnesení: AS PřF UJEP dle čl. 6, odst. 1 a dalšími VŘ AS PřF UJEP vyhlašuje řádné volby členů 

akademického senátu na funkční období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021 a stanovuje: 

a) volební komisi ve složení: Mgr. Petr Ryšánek (předseda), Mgr. Monika Benkocká, Mgr. Ladislav 
Bobr, Ing. Ivana Kadlečková, RNDr. Petr Kubera, Ph.D., Jaroslav Nebeský, Mgr. Jakub Perner, 
RNDr. Veronika Pitrová Ph.D., 

b) termín voleb, a to středu 27. 11. 2019 od 8 do 16 h. 
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 nástěnce AS PřF UJEP. 

 

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

usnesení schváleno 
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Usnesení: AS PřF UJEP dle čl. 2 VŘ AS UJEP jmenuje pro řádné volby do AS UJEP pro funkční 
období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022 dílčí volební komisi ve složení Mgr. Petr Ryšánek (předseda), 
Mgr. Monika Benkocká, Mgr. Ladislav Bobr, Ing. Ivana Kadlečková, RNDr. Petr Kubera, Ph.D. 
Jaroslav Nebeský, Mgr. Jakub Perner, RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D. s tím, že všichni členové 
vyslovili souhlas s výkonem této funkce a stanovuje termín voleb na 27. 11. 2019 v čase 8  – 16 h. 
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 nejpozději 14 
dní před konáním voleb do AS UJEP úplnou informovanost Akademické obce UJEP, zejména na 
úřední desce univerzity a fakulty PřF UJEP. 

 

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

usnesení schváleno 

 

5. Schválení Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 2020/2021 

Členové AS PřF UJEP předem obdrželi návrh Podmínek pro přijetí ke studiu pro akademický rok 
2020/2021. Předložený materiál okomentoval proděkan dr. Švec, který senátory informoval 
o změnách, které byly v rozeslaném dokumentu nově provedeny oproti verzi zaslané senátorům. 
Dále informoval senátory o novém, zjednodušeném postupu nostrifikace vzdělání zahraničních 
studentů, kteří absolvovali bakalářské nebo magisterské studium.  

Místopředseda Bc. Roub vznesl před jednáním senátu písemně několik dotazů, které na zasedání 
okomentoval proděkan dr, Švec. Který uvedl, že poznámky pod čarou v předkládaném dokumentu 
upozorňují budoucí uchazeče o tom, že většina studijních oborů v současné době prochází 
akreditací.  

Další dotaz byl, z jakého důvodu nejsou otevřeny některé v minulých letech otevírané obory, a to 
především o obory na KFY v anglickém jazyce. Proděkan dr. Švec vysvětlil, že některé obory již 
neexistují a některé nebyly otevřeny na základě žádosti vedoucí KFY dr. Hejnové.   

Mgr. Dolejš se dotázal, jaký je v současné době počet uchazečů ze zahraničí. Proděkan dr. Švec 
odpověděl, že se v současné době jedná asi o 20 studentů na PřF UJEP. 

  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. e) schvaluje Podmínky pro přijetí 
ke studiu na Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2020/2021. 

 

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

usnesení schváleno 

6. Různé  

a) Informace o CPTO 

Děkan doc. Varady vysvětlil situaci ohledně stěhování FŽP UJEP do CPTO. FŽP se bude stěhovat 
do několika podlaží nové budovy, zejména pak do přízemí (1PP). Děkanát PřF UJEP se bude 
muset přemístit do nejvyššího patra (8NP) místo KMA a KI, které se přemístí do jiných pater. 
Studijní oddělení PřF UJEP se přemístí na KFY. Děkan poděkoval za vstřícnost ze strany 
dotčených kateder. 

Doc. Gryndler následně vznesl dotaz ohledně odběru energie v  budově a rozdělení nákladů 
na provoz mezi obě fakulty. Děkan doc. Varady vysvětlil, že v prvních pěti letech bude část 
některých nákladů hradit dodavatel stavby (např. náklady spojené s revizí veřejných prostor), poté 
se na nich budou podílet obě fakulty společně. Předpokládá se, že rozdělení nákladů bude 
vykalkulováno dle využívaných ploch v CPTO. 

Myslím, že toto tam explicitně nezaznělo. Myslím, že p. děkan říkal, že dodavatel stavby  se 
zavázal, že po dobu pěti roků půjdou za ním náklady spojené s revizí veřejných prostor, jako je 
třeba výtah apod. Takto, jak je to formulováno, to může vypadat, že se dodavatel zavázal i 
k hrazení energií. 

Dr. Štofik vznesl dotaz, zda FŽP bude trvale přestěhována do CPTO, nebo zda se jedná jen 
o dočasné řešení. Děkan doc. Varady objasnil, že půjde nejspíše o trvalé řešení, a poukázal 
na plánovaný prodej stávající budovy FŽP v ulici Králova Výšina.  

Dr. Přibyl vznesl dotaz, zda by bylo možné získat informace o dislokaci v CPTO ze sdíleného disku 
kolegia děkana PřF UJEP pro členy AS PřF UJEP. Děkan doc. Varady vysvětlil, že některé 
informace jsou velice citlivé a jedná se o pracovní materiál, který není vhodné zveřejňovat. 
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Souhlasil však s tím, aby senátoři měli na požádání k některým materiálům přístup. Akademickým 
pracovníkům může přístup umožnit i vedoucí katedry. 

Dr. Přibyl vznesl dotaz, zda je počítáno v CPTO s výukou FŽP v nových učebnách a zda je jejich 
kapacita dostatečná. Děkan doc. Varady vysvětlil, že v současné době se jedná s FŽP především 
o obsazení kanceláří a laboratoří. Prozatím se předpokládá budoucí sdílení učeben pro výuku. 
Dále pan děkan uvedl, že KGI FŽP požádala o přidělení jedné učebny, kterou je nutné vybavit 
speciálním počítačovým vybavením. Proděkan dr. Švec následně upozornil na problematiku tvorby 
rozvrhu po stěhování do CPTO, kdy bude nutné sladit rozvrh pro čtyři fakulty (PřF, FF, PF a FŽP).  

 

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

 

b) Účast dr. Škvorové na semináři 

Dr. Hejnová požádala pana děkana o vyjádření k žádosti dr. Škvorové týkající se její účasti 
na semináři Vysokoškolská legislativa na VUT v Brně dne 22. 10. 2019, který je určen také 
pro členy akademických senátů. Pan děkan přislíbil možnost uhrazení semináře kurzu za 
podmínky, že se získanými informacemi seznámí i ostatní senátory. Dr. Škvorová přislíbila předání 
informací případným zájemcům.   

 
 

Příští řádné zasedání AS PřF UJEP se koná  

dne 4. 12. 2019 od 13 h v zasedací místnosti CS 502. 

 

 

Ukončení: 14:10 

Zapsala: Ing. Magda Škvorová, Ph.D. 

Schválila: RNDr. Eva Hejnová, Ph.D.  

                                                                                                             

 

 

                                                                                                                RNDr. Eva Hejnová, Ph.D. 

                                                                                                                předsedkyně AS PřF UJEP 
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Vyhlášení řádných voleb 
do akademické a studentské komory Akademického senátu  

Přírodovědecké fakulty UJEP  
a do akademické a studentské komory Akademického senátu UJEP  

 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále „AS PřF UJEP“) a 
Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále „AS UJEP“) dne 31. října 2019 vyhlásili volby 
do Akademické a studentské komory AS PřF UJEP podle čl. 6 Volebního řádu AS PřF UJEP v Ústí nad Labem (ve 
znění platném od 28. února 2018) a volby do Akademické a studentské komory AS UJEP podle čl. 2 Volebního 
řádu AS UJEP v Ústí nad Labem (ve znění platném od 18. října 2016) a stanovují: 
 
Harmonogram voleb: 

 Volby do AK a SK AS PřF UJEP a do AK a SK AS UJEP probíhají souběžně a jejich harmonogram je 
totožný 

 Podávání návrhů na kandidáty probíhá od 31. 10. 2019 do 14. 11. 2019 do 12:00. 

 Kandidátní listiny do AK a SK AS PřF UJEP i AK a SK AS UJEP budou zveřejněny dne 14. 11. 2019 do 
15:00 

 Předvolební shromáždění se bude konat 20. 11. 2019 od 14:00 ve Velké aule (CA-NA).  

 Volby proběhnou ve středu dne 27. 11. 2019 od 08:00 do 16:00 hodin 
 
Volební místo: vstupní hala PřF UJEP, budova České mládeže 8 
 
Členové volební komise: 

Mgr. Petr Ryšánek (předseda, student KFY, petr.rysanek@ujep.cz)  
Mgr. Monika Benkocká (místopředsedkyně, studentka KFY, benkockamonika@seznam.cz) 
Mgr. Ladislav Bobr (KGEO, ladislav.bobr@ujep.cz)  
Ing. Ivana Kadlečková (KCH, ivana.kadleckova@ujep.cz)  
RNDr. Petr Kubera, Ph.D. (KI, petr.kubera@ujep.cz) 
Jaroslav Nebeský (student KBI, JaroslavNebesky7@seznam.cz) 
Mgr. Jakub Perner (student KFY, p3rny@seznam.cz) 
RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D. (KMA, veronika.pitrova@ujep.cz)  

 
Součásti pro volby do AS PřF UJEP: 

 9 míst – akademická komora AS PřF UJEP (6 míst vázaných mandátů a 3 místa volných mandátů) 

 6 míst – studentská komora AS PřF UJEP (4 místa vázaných mandátů a 2 místa volných mandátů) 
 
 
Volební okrsky pro volby do AK AS PřF UJEP: 

 6 míst vázaných mandátů  

 okrsek biologický:   katedra biologie 

 okrsek fyzikální:   katedra fyziky 

 okrsek geografický:   katedra geografie 

 okrsek chemický:   katedra chemie 

 okrsek informatický:  katedra informatiky 

 okrsek matematický:   katedra matematiky 

 

Volební okrsky pro volby do SK AS PřF UJEP 

 4 místa vázaných mandátů 

 okrsek biologicko-chemický 

mailto:petr.rysanek@ujep.cz
mailto:ladislav.bobr@ujep.cz
mailto:ivana.kadleckova@ujep.cz
mailto:JaroslavNebesky7@seznam.cz
mailto:veronika.pitrova@ujep.cz
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o B Biologie 

o B Chemie 

o N Analytická chemie životního prostředí a toxikologie 

o N Biologie 

o N Ekologie a ochrana prostředí 

o N Chemie 

 okrsek geografický 

o B Geografie 

o N Geografie 

 okrsek informatický 

o B Aplikovaná informatika 

o B Informatika 

 okrsek matematicko-fyzikální 

o B Aplikovaná fyzika 

o B Aplikované nanotechnologie 

o B Applied physics 

o B Fyzika 

o B Matematika 

o B Matematika ve firmách a veřejné správě 

o B Physics 

o N Fyzika 

o N Matematika 

o N Nanotechnologie 

o N Nanotechnology 

o N Physics 

o P Aplikované nanotechnologie 

o P Fyzika 

o P Matematika 

o P Nanotechnologie 

o P Nanotechnology 

o P Physics 

 

 
Součásti pro volby do AK AS UJEP: 

 3 místa pro PřF UJEP – akademická komora AS UJEP 
 
Součásti pro volby do SK AS UJEP 

 2 místa pro PřF UJEP – studentská komora AS UJEP 
 
Forma a způsob doručení návrhu na kandidáta: návrhy je možné podávat písemně do rukou libovolného člena 
volební komise nejpozději do 14. 11. 2019 do 12:00 hodin. Zároveň v tomto termínu musí být zaslán stručný 
životopis kandidáta na e-mail předsedy volební komise Mgr. Petra Ryšánka (petr.rysanek@ujep.cz). Člen 
volební komise potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury podpisem na kopii návrhu kandidáta. Pro potvrzení je 
nutné mít dva originály návrhu, jeden zůstane volební komisi a druhý se vrátí kandidátovi. Doporučené vzory 
formulářů splňující požadavky Volebního řádu AS PřF UJEP a též Volebního řádu AS UJEP jsou přílohou tohoto 
vyhlášení a jsou zveřejněny na internetových stránkách PřF UJEP a na nástěnce AS PřF UJEP. 
 
Písemný návrh musí obsahovat: 
a) jméno a příjmení, tituly,  
b) souhlas s kandidaturou podepsaný kandidátem, 
c) studijní program (v případě kandidatury do studentské komory), 
d) katedru nebo pracoviště a pracovní zařazení (v případě kandidatury do akademické komory),  

mailto:petr.rysanek@ujep.cz
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e) volební okrsek na kandidátce, případně zda kandidát podle čl. 5 odst. 3 VŘ AS PřF UJEP kandiduje jako 
nezařazený, 

f) stručný životopis kandidáta, 
g) kontakt na kandidáta (e-mail, telefon), 
h) informace o navrhovateli (dle písmem a) a c) nebo d)), podpis navrhovatele. 

 
Poznámky:  
o příslušné formuláře jsou ke stažení na webu fakulty https://prf.ujep.cz.  
 
o dle VŘ AS PřF UJEP (čl. 5, odst. 2, 3 a 6):  

 Akademičtí pracovníci se do okrsků zařazují podle své příslušnosti ke katedrám a pracovištím fakulty. 
Pokud je akademický pracovník současně členem více pracovišť, může kandidovat pouze v jednom 
okrsku.  

 Pokud není pracoviště akademického pracovníka uvedeno pod žádným volebním okrskem, může 
akademický pracovník kandidovat jako nezařazený a může obsadit volný mandát. 

 Každému volebnímu okrsku odpovídá jeden mandát vázaný k tomuto volebnímu okrsku. 
 
o dle VŘ AS PřF UJEP (čl. 9, odst. 1):  

 Na kandidátní listinu akademické komory senátu jsou zapsáni ti akademičtí pracovníci fakulty, kteří byli 
navrženi alespoň jedním jiným akademickým pracovníkem fakulty. Kandidáti do akademické komory jsou 
voleni akademickými pracovníky fakulty. 

  
o dle VŘ AS PřF UJEP (čl. 5, odst. 5 a 6): 

 Studenti se do volebních okrsků zařazují podle studijního programu, ve kterém na fakultě studují. Pokud 
student současně studuje více studijních programů, může kandidovat pouze v jednom volebním okrsku. 

 Každému volebnímu okrsku odpovídá jeden mandát vázaný k tomuto volebnímu okrsku. 
 
o dle VŘ AS PřF UJEP (čl. 9, odst. 2): 

 Na kandidátní listinu studentské komory senátu jsou zapsáni ti studenti akademické obce kteří byli 
písemně navrženi alespoň jedním jiným studentem fakulty. Kandidáti do studentské komory jsou voleni 
studenty fakulty. 

 
o dle VŘ AS UJEP, čl.  2, odst. 7): 

 Kandidáti na členství v AS UJEP (dále jen „kandidáti“), kteří jsou písemně navrhováni alespoň jedním 
členem Akademické obce UJEP dané fakulty UJEP, musí svůj souhlas s volbou vyjádřit písemně. V návrhu 
jsou dále uvedeny základní identifikační údaje kandidáta včetně jeho elektronické adresy a komora AS 
UJEP, do které bude kandidát volen. Kandidáti nemohou být členy žádné volební komise. 

 
o dle VŘ AS UJEP (čl. 2, odst. 11 a 13): 

 Je-li akademický pracovník zároveň zařazen na pracovištích více fakult, na kterých se volí do AS UJEP, 
může kandidovat nebo volit pouze na jedné z nich, kterou si zvolí.    

 Je-li student fakulty UJEP současně akademickým pracovníkem na UJEP, může kandidovat nebo volit 
pouze do Akademické komory AS.  

 
o dle VŘ AS UJEP (čl. 2, odst. 12): 

 Je-li student zapsán do studia na více fakultách UJEP, může kandidovat nebo volit pouze na jedné z nich, 
kterou si zvolí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prf.ujep.cz/
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Výzva k podání návrhů kandidátů  
do Akademické a studentské komory Akademického senátu  

Přírodovědecké fakulty UJEP  
 a do Akademické a studentské komory Akademického senátu UJEP
  
 
Akademický senát Přírodovědecké fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále „AS PřF UJEP“) a 
Akademický senát Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále „AS UJEP“) dne 31. října 2019 vyhlásili volby 
do Akademické a studentské komory AS PřF UJEP a volby do Akademické a studentské komory AS UJEP  
  

na středu dne 27. 11. 2019 od 08:00 do 16:00 hodin  
 

Návrhy na kandidáty je možné podávat od 31. 10. 2019 do 14. 11. 2019, do 12 hodin do rukou libovolného 
člena volební komise:   

Mgr. Petr Ryšánek (předseda, student KFY petr.rysanek@ujep.cz)  
Mgr. Monika Benkocká (místopředsedkyně, studentka KFY, benkockamonika@seznam.cz) 
Mgr. Ladislav Bobr (KGEO, ladislav.bobr@ujep.cz)  
Ing. Ivana Kadlečková (KCH, ivana.kadleckova@ujep.cz)  
RNDr. Petr Kubera, Ph.D. (KI, petr.kubera@ujep.cz) 
Jaroslav Nebeský (student KBI, JaroslavNebesky7@seznam.cz) 
Mgr. Jakub Perner (student KFY, p3rny@seznam.cz) 
RNDr. Veronika Pitrová, Ph.D. (KMA, veronika.pitrova@ujep.cz)  

 
Člen volební komise potvrdí navrhovateli přijetí kandidatury podpisem na kopii návrhu kandidáta.  
 
Písemný návrh kandidáta do akademického senátu musí obsahovat: 

a) jméno a příjmení, tituly,  
b) souhlas s kandidaturou podepsaný kandidátem, 
c) studijní program (v případě kandidatury do studentské komory),  
d) katedru nebo pracoviště a pracovní zařazení (v případě kandidatury do akademické komory),  
e) volební okrsek na kandidátce, případně zda kandidát podle čl. 5 odst. 3 VŘ AS PřF UJEP kandiduje jako 

nezařazený, 
f) stručný životopis kandidáta, 
g) kontakt na kandidáta (e-mail, telefon), 
h) informace o navrhovateli (dle písmem a) a c) nebo d)), podpis navrhovatele. 

 
Součásti pro volby do AS PřF UJEP: 

 9 míst – akademická komora AS PřF UJEP (6 míst vázaných mandátů a 3 místa volných 
mandátů) 

 6 míst – studentská komora AS PřF UJEP (4 místa vázaných mandátů a 2 místa volných 
mandátů) 

 
 
Volební okrsky pro volby do AK AS PřF UJEP: 

 6 míst vázaných mandátů  

 okrsek biologický:   katedra biologie 

 okrsek fyzikální:   katedra fyziky 

 okrsek geografický:   katedra geografie 

 okrsek chemický:   katedra chemie 

 okrsek informatický:  katedra informatiky 

mailto:petr.rysanek@ujep.cz
mailto:ladislav.bobr@ujep.cz
mailto:ivana.kadleckova@ujep.cz
mailto:veronika.pitrova@ujep.cz
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 okrsek matematický:   katedra matematiky 

 

Volební okrsky pro volby do SK AS PřF UJEP 

 4 místa vázaných mandátů 

 okrsek biologicko-chemický 

o B Biologie 

o B Chemie 

o N Analytická chemie životního prostředí a toxikologie 

o N Biologie 

o N Ekologie a ochrana prostředí 

o N Chemie 

 okrsek geografický 

o B Geografie 

o N Geografie 

 okrsek informatický 

o B Aplikovaná informatika 

o B Informatika 

 okrsek matematicko-fyzikální 

o B Aplikovaná fyzika 

o B Aplikované nanotechnologie 

o B Applied physics 

o B Fyzika 

o B Matematika 

o B Matematika ve firmách a veřejné správě 

o B Physics 

o N Fyzika 

o N Matematika 

o N Nanotechnologie 

o N Nanotechnology 

o N Physics 

o P Aplikované nanotechnologie 

o P Fyzika 

o P Matematika 

o P Nanotechnologie 

o P Nanotechnology 

o P Physics 

 
 
Součásti pro volby do AK AS UJEP: 

 3 místa pro PřF UJEP – akademická komora AS UJEP 
 
Součásti pro volby do SK AS UJEP 

 2 místa pro PřF UJEP – studentská komora AS UJEP 
 
Pro návrh kandidáta můžete využít formulář zveřejněný na internetové stránce https://prf.ujep.cz. 
 

 

 

 

 

 

 

https://prf.ujep.cz/
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NÁVRH KANDIDÁTA DO AKADEMICKÉ KOMORY  
AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UJEP 

pro řádné volby konané dne 27. 11. 2019 
 
 
Kandidát 
 
Jméno a příjmení, tituly kandidáta: ……………………………………………………..……………………………………………………………. 
 
Katedra nebo pracoviště kandidáta: …………………………………………….…………………………………………………………..………. 
 
Pracovní zařazení kandidáta: …………………………………………………………………………………………………………………………….  
 
Volební okrsek: …………………………..………………………………………….............................................................................. 
 
Kontaktní e-mail nebo telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Stručný životopis kandidáta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhlasím s kandidaturou do Akademického senátu PřF UJEP pro funkční období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.  
 

……………………………………………………. 
(podpis navrhovaného kandidáta)  

 
 
Navrhovatel  
 
Jméno a příjmení, tituly navrhovatele: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Katedra nebo pracoviště a pracovní zařazení navrhovatele: ……………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………. 
(podpis navrhovatele)  

 
Předání návrhu kompetentní osobě* 
 
Datum a čas předání: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
(jméno a podpis kompetentní osoby)  

 
 

_______________________________________________________________________ 
*Kompetentní osobou se rozumí libovolný člen volební komise. 



Zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP ze dne 16. 10. 2019 Strana 11 
 

NÁVRH KANDIDÁTA DO STUDENTSKÉ KOMORY  
AKADEMICKÉHO SENÁTU PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY UJEP 

pro řádné volby konané dne 27. 11. 2019 
 
 
Kandidát 
 
Jméno a příjmení, tituly kandidáta: ……………………………………………………..……………………………………………………………. 
 
Studijní program kandidáta: …………………………………………….…………………………………………………………..………. 
 
Volební okrsek: …………………………..………………………………………….............................................................................. 
 
Kontaktní e-mail nebo telefon: ………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Stručný životopis kandidáta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhlasím s kandidaturou do Akademického senátu PřF UJEP pro funkční období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2021.  
 

……………………………………………………. 
(podpis navrhovaného kandidáta)  

 
 
Navrhovatel  
 
Jméno a příjmení, tituly navrhovatele: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Studijní program navrhovatele: ……………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………. 
(podpis navrhovatele)  

 
Předání návrhu kompetentní osobě* 
 
Datum a čas předání: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
(jméno a podpis kompetentní osoby)  

 
 

_______________________________________________________________________ 
*Kompetentní osobou se rozumí libovolný člen volební komise. 
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NÁVRH KANDIDÁTA DO AKADEMICKÉ KOMORY  
AKADEMICKÉHO SENÁTU UJEP 

pro řádné volby konané dne 27. 11. 2019 
 
 
Kandidát 
 
Jméno a příjmení, tituly kandidáta: ……………………………………………………..……………………………………………………………. 
 
Katedra nebo pracoviště kandidáta: …………………………………………….…………………………………………………………..………. 
 
Pracovní zařazení kandidáta: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Součást: PřF 
 
Kontaktní e-mail nebo telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Stručný životopis kandidáta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhlasím s kandidaturou do Akademického senátu UJEP pro funkční období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. 
 

……………………………………………………. 
(podpis navrhovaného kandidáta)   

 
 
Navrhovatel  
 
Jméno a příjmení, tituly navrhovatele: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Katedra nebo pracoviště a pracovní zařazení navrhovatele: ……………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………. 
(podpis navrhovatele)  

 
Předání návrhu kompetentní osobě* 
 
Datum a čas předání: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
(jméno a podpis kompetentní osoby)  

 
  

_______________________________________________________________________ 
*Kompetentní osobou se rozumí libovolný člen volební komise. 
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NÁVRH KANDIDÁTA DO STUDENTSKÉ KOMORY  
AKADEMICKÉHO SENÁTU UJEP 

pro řádné volby konané dne 27. 11. 2019 
 
 
Kandidát 
 
Jméno a příjmení, tituly kandidáta: ……………………………………………………..……………………………………………………………. 
 
Studijní program kandidáta: …………………………………………….…………………………………………………………..………. 
 
Součást: PřF 
 
Kontaktní e-mail nebo telefon: …………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Stručný životopis kandidáta: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhlasím s kandidaturou do Akademického senátu UJEP pro funkční období od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2022. 
 

……………………………………………………. 
(podpis navrhovaného kandidáta)   

 
 
Navrhovatel  
 
Jméno a příjmení, tituly navrhovatele: ………………………………………………………………………………………………………………. 
 
Studijní program navrhovatele: ……………………………………………………………………………… 
 

…………………………………………………. 
(podpis navrhovatele)  

 
Předání návrhu kompetentní osobě* 
 
Datum a čas předání: ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

………………………………………………………………………………………………… 
(jméno a podpis kompetentní osoby)  

 
  

_______________________________________________________________________ 
*Kompetentní osobou se rozumí libovolný člen volební komise. 
 


