
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP
konaného dne 23. 6. 2021

Přítomní: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.
Mgr. Pavel Kaule
Jan Kuřil
Eliška Láchová
Bc. Michaela Průšová (příchod ve 13.16)
Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D. (příchod ve 13.07)
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.
PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.
Mgr. Květuše Sýkorová
Ing. Magda Škvorová, Ph.D.
Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.

Nepřítomní: Adam Antonín Capoušek
Omluvení: Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.

Anežka Koutníková
Tajemník: Martin Kozakovič (tajemník AS PřF UJEP)
Hosté: Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF UJEP)

Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. (proděkanka pro rozvoj a kvalitu)
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. (proděkan pro vědu a výzkum)
RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan pro studium)
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (děkan)

Návrh programu zasedání:

Program zasedání:
1. Schválení programu zasedání.
2. Schválení zápisu

a. z hlasování per rollam ke „Schválení programu zasedání AS PřF UJEP dne 19. 05.
2021“.

b. z online zasedání AS PřF UJEP konaného dne 19. 5. 2021.
c. z hlasování per rollam ke „schválení zápisů z řádného online zasedání AS PřF UJEP

ze dne 21. 4. 2021, 25. 4. 2021 ohledně schválení podmínek pro přijetí ke studiu na
Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2021/2022 - 2. kolo, 25. 4. 2021
ohledně schválení podmínek pro přijetí ke studiu na PřF pro ak. rok 2021/2022 –
aktualizace, 25. 4. 2021 ohledně schválení rozpočtu PřF UJEP na rok 2021,
rozpočtové změny vůči PF a plánu čerpání FRIM na rok 2021, 25. 4. 2021 ohledně
schválení zápisů z minulého řádného zasedání ze dne 17. 2. 2021 a z per rollam
hlasování: ze dne 16. 2. 2021 ohledně schválení programu online jednání AS PřF
UJEP, ze dne 25. 2. 2021 ohledně schválení zápisů z minulého řádného zasedání a
ze dne 25. 2. 2021 ohledně schválení návrhu Stipendijního řádu Přírodovědecké
fakulty UJEP.“

d. z hlasování per rollam ke „schválení návrhu akreditace doktorského studijního
programu Aplikované iontové  technologie.“

3. Stanovení termínů řádných zasedání AS PřF UJEP v 2. pololetí 2021 a informace vedení
fakulty o plánu práce v 2. pololetí 2021.

4. Souhlasné vyjádření AS PřF UJEP k příkazu děkana ohledně stanovení volebních okrsků ve



vazbě na studijní programy.
5. Projednání návrhu akreditační žádosti habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v

oboru Aplikované nanotechnologie.
6. Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2020.
7. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti PřF UJEP za rok 2020.
8. Projednání a schválení Strategického záměru PřF UJEP 2021+.
9. Různé

Zahájení: 13.03

Senátoři jsou přítomni v počtu 10 z 15. Nepřítomni jsou senátoři Koutníková, Dolejš, kteří se
předem omluvili, dále pak senátorka Průšová, senátor Matoušek a senátor Capoušek. Senát
je schopen usnášení.

Předseda AS PřF UJEP přivítal senátory a hosty. Upozornil je na rozestupy kvůli hygienickým
opatřením a stručně uvedl první bod jednání.

1. Schválení programu zasedání.

Přítomní senátoři neměli k předkládanému bodu výhrady. Předseda AS PřF UJEP vyzval
senátory k hlasování o programu zasedání.

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání.

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

Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z minulého online řádného zasedání a z per rollam hlasování.

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k připomínkám ohledně schválení zápisů z minulého
online řádného zasedání a k per rollam hlasování. Přítomní senátoři neměli k předkládanému
bodu připomínky. Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k hlasování o schválení zápisů.

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápisy z minulého online řádného zasedání a z per rollam
hlasování.

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

Usnesení bylo přijato.

3. Stanovení termínů řádných zasedání AS PřF UJEP v 2. pololetí 2021 a informace vedení
fakulty o plánu práce v 2. pololetí 2021.

Předseda AS Přf UJEP předal slovo děkanovi PřF UJEP ohledně návrhu termínů. Děkan PřF
UJEP navrhl tyto termíny

22. 9. 2021 (řádné zasedání),

20. 10. 2021 (mimořádné zasedání),

24. 11. 2021 (řádné zasedání),

15. 12. 2021 (zasedání akademické obce).

Příchod senátora Matouška ve 13.07. AS PřF UJEP zasedá v počtu 11 senátorů.

Usnesení: AS PřF UJEP stanovuje termíny zasedání ve 2. pololetí 2021 ve dnech 22. 9.
2021 (řádné zasedání), 20. 10. 2021 (mimořádné zasedání), 24. 11. 2021 (řádné zasedání) a



15. 12 2021 (řádné zasedání) – zasedání akademické obce.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

4. Souhlasné vyjádření AS PřF UJEP k příkazu děkana ohledně stanovení volebních okrsků ve
vazbě na studijní programy.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo proděkanovi Švecovi, který konstatoval, že připravil
návrh na rozdělení volebních okrsků v návaznosti na nově vzniklé studijní programy.

Předseda AS PřF UJEP otevřel obecnou diskuzi, ve které se žádný senátor nevyjádřil.

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s čl. 5 odst. 4 Volebního řádu Akademického senátu
Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem vyjadřuje
souhlasné stanovisko k příkazu děkana Stanovení volebních okrsků ve vazbě na studijní
programy.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

5. Projednání návrhu akreditační žádosti habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v
oboru Aplikované nanotechnologie.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo předkladateli návrhu, proděkanovi Švecovi, který uvedl,
že materiál se předkládá akreditační komisi ke konečnému schválení, a požádal AS PřF
UJEP o součinnost s kontrolou předkládaného materiálu z hlediska formálních i věcných
připomínek jeho prostřednictvím.

Příchod senátorky Průšové 13.16. Senát zasedá v počtu 12 senátorů.

AS PřF UJEP bere na vědomí návrh akreditační žádosti habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem v oboru Aplikované nanotechnologie.

6. Projednání a schválení Výroční zprávy o hospodaření fakulty za rok 2020.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo tajemníkovi Lauterbachovi, který konstatoval, že výroční
zpráva byla zpracována podle standardů z předchozích let. Podle tajemníka Lauterbacha byl
rok 2020 z ekonomického hlediska pro fakultu příznivý. Jednalo se o stabilní rok, který skončil
s kladným hospodářským výsledkem i přes náklady spojené se stěhování do budovy CPTO.
Senátor Hruška dále konstatoval, že předkládaná agenda byla projednána na schůzi EKAS,
kde bylo navrženo, aby byl v příští výroční zprávě podrobněji zohledněn budoucí vývoj
financí. Senátor Hruška jménem EKAS doporučil Výroční zprávu o hospodaření fakulty za rok
2020 ke schválení.

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. d) zákona o vysokých školách č.
111/1998 Sb. v platném znění schvaluje Výroční zprávu o hospodaření PřF UJEP za rok
2020.

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

Usnesení bylo přijato.

7. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti PřF UJEP za rok 2020.



Předseda AS PřF UJEP předal slovo děkanovi PřF UJEP, který uvedl, že se jedná o tradiční
dokument, který je každoročně předložen senátu ke schválení. Děkan PřF UJEP uvedl, že rok
2020 byl na jedné straně pro fakultu přelomový z hlediska stěhování do budovy CPTO, ale na
druhou stranu byl tento projekt logisticky náročný a dosud jej provází řada problémů a výzev,
které je nutné aktivně řešit. Podle děkana rovněž byla pro studenty a akademické pracovníky
náročná vládní opatření zamezující šíření nemoci Covid-19. V souvislosti s tím došlo k
omezení výjezdů studentů i akademických pracovníků. Děkan vyjádřil naději, že příští rok
bude pro chod fakulty příznivější.

Předseda AS PřF UJEP otevřel diskuzi a navrhl, aby v seznamu publikací, který je nedílnou
součástí Výroční zprávy, byla i jména studentů zvýrazněna tučně. Proděkan Pavlík
konstatoval, že tento návrh je technicky proveditelný.

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27 čl. 1, písm. d. ve smyslu zákona o vysokých
školách č. 111/1998 Sb. v platném znění schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2020.

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

Usnesení bylo přijato.

8. Projednání a schválení Strategického záměru PřF UJEP 2021+.

Předseda AS PřF UJEP vyzval děkana, aby uvedl předkládanou agendu. Děkan zdůraznil
zásadní body strategického záměru a sice více kvalitních absolventů jak v magisterských, tak
v doktorských studijních programech. Tento cíl umožní v budoucnosti získat více projektů a
etablovat PřF UJEP jako významný výzkumný institut v regionu. Děkan dále uvedl, že agenda
byla projednána vědeckou radou.

Senátorka Průšová se zeptala, kolik doktorských programů je v plánu akreditovat v příštím
desetiletí. Děkan akcentoval, že by každá součást fakulty měla v příštím desetiletí akreditovat
svůj magisterský program a doktorský program.

Senátorka Škvorová odešla ve 13:32. Senát zasedá v počtu 11 lidí.

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27 čl. 1, písm. h. ve smyslu zákona o vysokých
školách č. 111/1998 Sb. v platném znění schvaluje Strategický záměr PřF UJEP 2021+.

Hlasování: 11 pro, 0 proti, 0 se zdrželi hlasování.

Usnesení bylo přijato.

9. Různé.

Návrat senátorky Škvorové 13.39. Senát zasedá v počtu 12 senátorů.

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory, aby navrhli body k projednání. O slovo se přihlásil
senátor Matoušek a dotázal se vedení na provoz budovy CPTO.

a. Provoz budovy CPTO.

Tajemník Lauterbach konstatoval, že na provoz budovy CPTO se předpokládají výdaje šest
milionů korun za tento kalendářní rok. Největší položku tvoří náklady na vytápění a
elektrickou energii. Aktuální stav čerpání odpovídá stanovenému odhadu. Tajemník
Lauterbach konstatoval, že vedení fakulty se problémem energií intenzivně zabývá.
 Konstatoval, že v tuto chvíli by již vytápění mělo být zaběhnuté a regulované, ale stále
existuje nesoulad vyplývající z chyb v projektové dokumentaci. UJEP oslovila odborníka v



oblasti posuzování budov typu CPTO, který vypracuje odborný posudek a na základě
skutečného stavu porovná tuto skutečnost s projektovou dokumentací. Cílem je, aby se
objekt CPTO správně provozoval a zamezilo se vzniku hlučnosti, podtlaku při provozu
vzduchotechniky, únikům tepla a pod. Odborníkovi byly zaslány podklady a výstup se
předpokládá koncem srpna 2021. Tajemník Lauterbach dále uvedl, že hlavní dodavatel
stavby Metrostav při jednáních s vedením fakulty často argumentoval, že práce probíhaly
podle projektové dokumentace a tedy nenese zodpovědnost za aktuální stav. Vedení zvažuje
podání žaloby na projektanta.

Senátorka Průšová se zeptala, jestli se očekává nárůst energií v souvislosti s příchodem
studentů a plnému využití budovy CPTO. Tajemník konstatoval, že se očekává nárůst
spotřeby energií zejména kvůli odloženým laboratorním cvičením.

Senátor Přibyl se dotázal, zda-li je oslovený odborník financován rozpočtem PřF UJEP, anebo
rektorátem UJEP a jestli má statut soudního znalce. Tajemník konstatoval, že během
lednového jednání bylo mezi Metrostavem a vedením PřF UJEP dohodnuto uplatňování
dílčích reklamací, kterých je zhruba 30 v tuto chvíli. Vedení PřF UJEP dále jasně sdělilo
rektorátu UJEP, že jako uživatelé CPTO nejsme schopni řešit problém regulace, protože
žádný pracovník nedisponuje takovou erudicí, a dále žádalo rektorát o součinnost při řešení
tohoto problému. Z dalších jednání vyplynulo, že Metrostav neplní smlouvu, ve které se
zavázal, že má 3 roky od kolaudace provozovat budovu CPTO a optimalizovat její provoz.
Vedení fakulty rovněž zajistilo odborné měření hluku od firmy s příslušným úředním
oprávněním, které bude odborným posudkem použito jako argument k případnému soudnímu
sporu s hlavním dodavatelem stavby Metrostav. Tajemník Lauterbach dále konstatoval, že
rektorát využívá externí právní kancelář v rámci výběrového řízení a náklady spojené
s financováním odborníka by měl hradit rektorát.

Senátor Štofík se zeptal, jestli není hlavní problém v systému regulace, který je nastaven
dodavatelskou firmou. Tajemník Lauterbach konstatoval, že je nutné reklamaci provést u
generálního dodavatele stavby a ne s jednotlivými dodavateli. Ani dodavatelská firma
systému regulace nedokázala systém nastavit optimálním způsobem, protože narazila na
problémy spojené se špatným projektem stavby.

b. Oslava 30 let UJEP.

Senátorka Průšová se zeptala, jestli se PřF připojí k oslavám UJEP. Děkan konstatoval, že
PR fakulty se tím zabývá a projednává se formát oslav. PřF se k oslavám určitě připojí.

Předseda AS PřF UJEP popřál přítomným senátorům a vedení hezké prázdniny a poděkoval
všem za účast. Děkan PřF UJEP vyjádřil poděkování AS PřF UJEP za jeho aktivní práci
během vládních opatření a za konstruktivní podněty směrem k vedení fakulty.

Ukončení: 14.01

Zapsal: Martin Kozakovič

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.
předseda AS PřF UJEP


