
 
      

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 

konaného dne 23. 11. 2022 

Přítomní: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. 

  Ing. Markéta Gloneková, Ph.D. 

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D. (předseda senátu) 

RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D. 

Mgr. Michaela Průšová  

PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D. 

Mgr. Květuše Sýkorová 

Ing. Magda Škvorová, Ph.D. 

Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.  

Mark Vajšbejn 

Valerie Vítů (místopředsedkyně senátu) 

Bc. Daniela Zbořilová 

Nepřítomní:  Bc. Jan Kuřil 

Omluvení: Bc. Eliška Láchová  

  Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. 

Tajemnice:  Mgr. Anna Paříková 

Hosté:  RNDr. Regina Herma, Ph.D. (proděkanka pro vnější a zahraniční vztahy PřF UJEP) 

Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF UJEP) 

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

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

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

 

Návrh programu zasedání: 

1. Schválení programu zasedání. 

2. Schválení zápisů  

a. z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 19. 10. 2022, 

b. z hlasování per rollam o „součinnosti při vyhlašování voleb do AS UJEP“. 

3. Schválení podmínek přijetí ke studiu 2023–2024. 

4. Projednání a schválení doplněného plánu čerpání FRIM na rok 2022. 

5. Informace o čerpání rozpočtu. 

6. Informace o shromáždění akademické obce. 

7. Různé. 

 

Zahájení: 13.03 

Jednání: AS PřF UJEP je schopen usnášení – přítomno 12 z 15 členů. 



 
      

Předseda AS PřF UJEP Havlica zahájil zasedání přivítáním senátorů AS PřF UJEP a členů vedení PřF 

UJEP.  

 

1. Schválení programu zasedání. 

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k připomínkování navrženého programu zasedání. 

Přítomní senátoři neměli k předloženému bodu připomínky. Předseda AS PřF UJEP požádal 

přítomné senátory o hlasování o schválení programu.  

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání. 

hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

2. Schválení zápisů 

a. z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 19. 10. 2022, 

b. z hlasování per rollam o „součinnosti při vyhlašování voleb do AS UJEP“. 

Předseda AS PřF UJEP vybídl senátory ke komentářům k uvedeným zápisům. Nikdo dané 

zápisy nekomentoval. Předseda AS PřF UJEP vyzval přítomné senátory k hlasování. 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z minulého řádného zasedání AS PřF UJEP 

konaného dne 19. 10. 2022 a zápis z hlasování per rollam o „součinnosti při vyhlašování voleb 

do AS UJEP“. 

hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

3. Schválení podmínek přijetí ke studiu 2023–2024. 

Předseda AS PřF Havlica předal slovo proděkanu Švecovi, který tento bod navrhl. Proděkan 

Švec na úvod připomněl, že Podmínky pro přijetí ke studiu se musí vždy zveřejnit 4 měsíce 

před vyhlášením přihlášek a oproti loňskému dokumentu se příliš neliší. Nově je přidán studijní 

program Aplikovaná chemie a podmínkou jeho otevření je získání akreditace. Další změnou je 

povinný pohovor pro uchazeče do doktorského studia Geografie transformací, pohovor byl 

dosud uskutečňován na žádost oborové rady. Dále byla vynechána podmínka pro přijaté 

studenty bakalářských a navazujících magisterských studijních programů učitelství dodat 

lékařský posudek o schopnosti studovat a vykonávat učitelskou profesi. Tato podmínka zůstala 

pouze u oborů, kde studenti přijdou do styku s chemikáliemi. Senátor Přibyl upozornil na drobný 

nedostatek v dokumentu a dále vznesl dotaz k proděkanu Švecovi ohledně vynechané 

podmínky. Proděkan Švec zodpověděl, že k vypuštění podmínky došlo na základě hlubší 

analýzy situace. 

Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27 odst. 1 písm. e) schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu na 

Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2023–2024. 

hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 



 
      

4. Projednání a schválení doplněného plánu čerpání FRIM na rok 2022. 

Předseda AS PřF Havlica předal slovo tajemníku Lauterbachovi. Tajemník Lauterbach 

představil investiční záměr do programového financování ISPROFIN MŠMT, v jehož rámci se 

nabízí změna spočívající v možnosti instalace fotovoltaických panelů na střechy budov objektu 

Za Válcovnou. Z důvodu této změny je zapotřebí přepracovat projektovou dokumentaci, 

přičemž financování tohoto přepracování je důvodem ke změně čerpání FRIM. Realizace 

investičního záměru je plánovaná na příští rok. 

 

13.15 přišla proděkanka Liegertová. 

 

Předseda AS PřF Havlica předal slovo senátoru Přibylovi, jakožto zástupci EKAS. Senátor 

Přibyl poznamenal, že změna plánu čerpání FRIM byla v EKAS projednána a doporučena ke 

schválení. 

Senátor Havlica se ptal, jakým způsobem je objekt Za Válcovnou vytápěn, a zda se neuvažuje 

o elektrickém kotli pro tento objekt. Tajemník Lauterbach odpověděl, že daná otázka se již řeší. 

Tamější plynový kotel je však relativně nový a funkční, a jeho výměna by byla finančně náročná. 

Nikdo z přítomných nevznesl další dotazy a předseda AS PřF tak požádal senátory o hlasování. 

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

plán čerpání FRIM k datu 15. 11. 2022. 

hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

5. Informace o čerpání rozpočtu. 

Předseda AS PřF předal slovo tajemníku Lauterbachovi. Tajemník Lauterbach poznamenal, že 

čerpání rozpočtu PřF je na dobré úrovni. Krátce shrnul údaje o čerpání dostupné v dodaných 

dokumentech a zdůraznil, že položka ostatní náklady, která je v záporných číslech, je 

vyrovnána příjmy fakulty z odpisů.   

Dále tajemník Lauterbach upozornil na nepříjemnou věc, a to na vykazování místní kanceláře 

projektu UniQSurf, kde vzniklo riziko, že by PřF vykázané náklady musela vracet. 

Předseda AS PřF předal slovo senátoru Přibylovi, aby se vyjádřil za EKAS. Senátor Přibyl 

uvedl, že EKAS čerpání rozpočtu projednal a doporučil ke schválení. 

Předseda AS PřF Havlica otevřel obecnou diskuzi. Senátor Přibyl se chtěl ujistit, že i v případě 

nutného vrácení nákladů z projektu UniQSurf nevzniká velké ohrožení pro fakultu. Tajemník 

Lauterbach s tímto výrokem souhlasil. Doplnil také, že kvestor by mohl pomoci s neuznatelnými 

náklady.  

Senátor Havlica se dotázal, zda riziko vrácení nákladů vzniklo na straně fakulty nebo se 

podmínky vykazování změnily v průběhu projektu. Tajemník Lauterbach odpověděl, že pro 

účely tohoto projektu se změnila metodika, zřejmě po auditu na MŠMT. 

Usnesení: Senát bere na vědomí informace o čerpání rozpočtu. 

 



 
      

6. Informace o shromáždění akademické obce. 

Předkladatel bodu, předseda AS PřF Havlica, na úvod připomněl, že dle JŘ PřF UJEP je jednou 

ročně svoláváno shromáždění akademické obce. Navrhl termín 14. 12. 2022 od 16.00 

v místnosti 1.04 CPTO. Senátor Havlica předal slovo děkanovi Varadymu, který krátce 

představil program svého vystoupení v rámci avizovaného shromáždění.   

Senátor Přibyl se dotázal, zda v době shromáždění akademické obce odpadá výuka. Dodal 

také předpoklad, že případní účastníci shromáždění jsou z výuky samozřejmě omluveni. Děkan 

Varady reagoval, že pravidlo o zrušení výuky není zavedeno a doplnil, že shromáždění je 

schválně naplánováno na pozdější hodinu, aby výrazně nezasahovalo do výuky. 

Usnesení: Senát bere na vědomí informace o shromáždění akademické obce. 

 

7. Různé.  

Předseda AS PřF připomněl konání voleb do AS UJEP. Krátce představil jejich harmonogram 

a kandidáty do akademické a studentské komory. Poprosil také přítomné o rozšíření informací 

na katedrách, aby byla vysoká účast. 

 

Senátor Přibyl poukázal na skutečnost, že informovanost členů akademické obce není 

optimální. Demonstroval to konkrétním příkladem. Proběhla diskuze o lepší informovanosti 

zaměstnanců a studentů ohledně samotných zasedání AS PřF a diskutovaných materiálů. 

Senátorka Škvorová uvedla, že v PR týmu už se zabývali i PR senátu. Proděkanka Herma 

navrhla zařazení chodu senátu do prezentace pro první ročníky. Proděkanka Liegertová řekla, 

že je připravován checklist pro nové zaměstnance, do kterého tedy přidá informace o fungování 

senátu. Proděkan Švec také připomněl, že dle zákona o vysokých školách je zasedání AS 

otevřené široké veřejnosti. 

Závěrem diskuze bylo další projednání prezentace senátu v rámci PR skupiny a proděkanka 

Herma přislíbila zveřejní termínů a programů zasedání AS PřF na web fakulty. 

 

Tajemník Lauterbach informoval o nepříjemné situaci vzniklé v areálu Za Válcovnou. FSI, která 

má své výzkumné centrum v areálu, má nyní schválený projekt GET. V jeho rámci by v areálu 

mělo proběhnout několik vrtů pro tepelné čerpadlo, přičemž vrty zasahují i do botanického 

parku PřF. Vedení fakulty prostřednictvím děkana Varadyho informovalo senátory o 

nestandardním způsobu jednání, neboť nikdo z vedení nebyl informován o připravovaném 

projektu, a tudíž ani nebylo se zásahem do zahrady obeznámeno. 

 

13.58 přišla senátorka Láchová. 

 

Senátorka Škvorová upozornila na nepříjemnou situaci, kdy se studentovi udělalo špatně 

v laboratoři a sanitka dorazila až za 25 minut po zavolání na IZS. Domnívala se, řidič mohl mít 



 
      

problém najít vjezd do areálu a zajímala se proto, zda je sjednaná trasa a místo příjezdu sanitky 

do kampusu pro podobné situace. Dle děkana Varadyho by otázka měla směřovat na rektorát. 

Senátor Moravec navrhl nahlásit SPZ jednotlivých vozů nemocnice do systému rozpoznání 

značek. Proděkanka Herma oponovala tím, že sanitky se často pronajímají a bylo by 

problematické zařadit všechny vozy. Proděkanka Liegertová navrhla uspořádat cvičení se 

záchrannými složkami. Děkan Varady na závěr přislíbil, že touto otázkou se bude vedení ještě 

zabývat. 

Nikdo z přítomných již nenavrhl další věc k projednání a předseda AS PřF Havlica se tak 

rozloučil se všemi a ukončil zasedání. 

 

Ukončení: 14.13   

Zapsala: Mgr. Anna Paříková 

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., 

předseda AS PřF UJEP 

 

 


