
Zápis z online zasedání AS PřF UJEP

konaného dne 17. 2. 2021

Přihlášení: Adam Antonín Capoušek

Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.

Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.

Mgr. Pavel Kaule

Anežka Koutníková

Jan Kuřil

Eliška Láchová

Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D.

Bc. Michaela Průšová

PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.

Ing. Magda Škvorová, Ph.D.

Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.

Mgr. Květuše Sýkorová (přihlášení ve 13:09)

Omluvení:

Tajemník: Martin Kozakovič (tajemník AS PřF UJEP)

Hosté: doc. PhDr. RNDr. Jan D. Bláha, Ph.D. (proděkan pro vnější a zahraniční vztahy)

Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF UJEP)

Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. (proděkanka pro rozvoj a kvalitu)

RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan pro studium)

doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (děkan)

Předem schválený program zasedání formou per rollam:
1. Projednání zápisů

a. z řádného online zasedání ze dne 16. 12. 2020,

b. z hlasování per rollam ze dne

● 15. 12. 2020 ohledně schválení programu online jednání AS PřF UJEP,

● 24. 12. 2020 ohledně schválení aktualizovaného plánu čerpání FRIM k 7. 12.

2020,

● 24. 12. 2020 ohledně schválení zápisů z minulého řádného zasedání a z per

rollam hlasování,

● 24. 12. 2020 ohledně schválení podmínek pro přijetí ke studiu na

Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2021/2022,

● 24. 12. 2020  ohledně schválení termínů řádných zasedání v 1. pololetí 2021.



2. Schválení návrhu Stipendijního řádu Přírodovědecké fakulty UJEP.

3. Informace o čerpání rozpočtu za rok 2020.

4. Různé

Zahájení ve 13:01.

Senátoři jsou přihlášeni v počtu 14 z 15.

Předseda AS PřF UJEP přivítal přihlášené senátory a členy vedení fakulty. Ohledně

organizace konstatoval, že program zasedání byl schválen předem formou per rollam, a dále

uvedl, že o usneseních k jednotlivým bodům se bude hlasovat dodatečně a to opět formou

per rollam.

1. Projednání zápisů

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k připomínkám. Ani jeden senátor neměl připomínky

k zápisům.

O usnesení se bude hlasovat per rollam.

2. Schválení návrhu Stipendijního řádu Přírodovědecké fakulty UJEP.

Předseda AS PřF předal slovo proděkanovi Švecovi, který návrh předložil. Proděkan Švec

konstatoval, že revidovaný návrh umožní rovněž získat doktorské stipendium studentům

doktorského studia uskutečňovaného v cizím jazyce, které již není zpoplatněno.

O usnesení se bude hlasovat per rollam.

3. Informace o čerpání rozpočtu za rok 2020.

Předseda AS PřF předal slovo předkladateli návrhu k projednání, tajemníkovi Lauterbachovi,

který konstatoval, že se účetnictví uzavíralo 15. února a konkrétní rozbor položek rozpočtu za

rok 2020 bude obsažen ve výroční zprávě hospodaření v červnu 2021. Podle tajemníka

Lauterbacha je rozpočet vyrovnaný. Tajemník Lauterbach dále konstatoval, že rozpočet byl

plánován se ztrátou, ale výsledek hospodaření je kladný ve výši 1,7 milionů CZK. Přestože

potenciál k lepšímu výsledku hospodaření existoval, celkový výsledek hospodaření byl

nakonec horší kvůli odpisům. Čerpání hlavní činnosti středisek bylo zhruba poloviční. Rovněž

se nepodařilo vyčerpat 200 tisíc Kč na podporu praxí. Tyto finance byly převedeny do

rozpočtu v roce 2021 a ve spolupráci s proděkanem Švecem se plánuje jejich efektivní

využití.

Přihlášení senátorky Sýkorové ve 13:09.

Předseda AS PřF UJEP otevřel diskuzi. Předseda EKAS Hruška konstatoval, že ekonomická

komise se k tomuto tématu nestihla sejít. Tajemník Lauterbach konstatoval, že EKAS se

určitě sejde v první polovině března s cílem diskutovat výsledné hospodaření za rok 2020.

Podle tajemníka Lauterbacha byl rozpočet nákladů na energie v CPTO odhadnut pro rok

2021 na 6 milionů CZK, což je v tuto chvíli výrazně více, než se předpokládalo. Provoz



ostatních budov PřF vyšel podle předpokládaného odhadu se zanedbatelným rozdílem.

Senátor Hruška se zeptal, jestli se do výdajů na energie promítl zkušební provoz nové

budovy. Podle tajemníka Lauterbacha se jedná o odhad bez zkušebního provozu.

Senátor Přibyl se zeptal, jestli se jedná o náklady pro PřF, nebo celé CPTO. Tajemník

Lauterbach konstatoval, že se celkové náklady na energie v CPTO jsou 10 milionů CZK a

podíl PřF činí 6 milionů CZK.

Tajemník Lauterbach konstatoval, že se bude ve spolupráci s energetikem budovy částečně

omezovat vzduchotechnika a osvícení chodeb. Dále uvedl, že vzduchotechniku nelze odstavit

úplně, protože musí být zapnuta kvůli ventilaci laboratoří a nevětratelným prostorům.

Senátor Štofík se zeptal, jestli je možné lokálně ovládat termostaty, anebo jestli jsou ovládány

centrálně. Tajemník Lauterbach konstatoval, že centrální regulace by měla být v pásmu mimo

abnormální teploty a dílčí regulaci lze nastavit v místnosti podle zaslaných pokynů k ovládání.

Tajemník Lauterbach dále uvedl, že ohledně konkrétních dotazů k provozu má být

kontaktován pan Dvořák.

Senát bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu za rok 2020.

4. Různé

Předseda AS PřF UJEP vyzval přítomné senátory k návrhům bodů k projednání.

a. Senátor Matoušek upozornil, že při posledním nouzovém užití systému “central stop”

nepřišlo jemu ani jeho kolegům upozornění. Požádal, aby byl pro příště o výpadku

elektřiny informován kvůli provozu laboratorních zařízení na katedře fyziky. Tajemník

Lauterbach konstatoval, že centrální stop byl aktivován kvůli špatné reakci vrátnice

při provozních problémech v menze. Senátor Kaule konstatoval, že tyto náhlé

výpadky ohrožují i provoz přístrojů na katedře chemie. Senátor Štofík se zeptal, jestli

je možné, aby byla některá zařízení krytá náhradním zdrojem. Tajemník Lauterbach

konstatoval, že náhradní zdroj má v tuto chvíli rezervy a navíc se plánuje nákup

dalšího zdroje.

b. Senátor Štofík se zeptal ohledně možných stavebních úprav na parkovišti s cílem

zpevnit podloží a omezit tak výskyt bláta. Tajemník Lauterbach konstatoval, že v

letním období došlo k vyplavení travního semene, parkoviště prorostlo plevelem a

půda nebyla zpevněna. Provozní výbor tento problém bude na schůzi řešit a

podnikne kroky ke zpevnění podloží parkoviště v letním období.

Předseda AS PřF UJEP poděkoval všem účastníkům online jednání za účast.

Ukončení: 13.45

Zapsal: Martin Kozakovič

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.

předseda AS PřF UJEP


