
Zápis ze zasedání AS PřF UJEP
konaného dne 15. 12. 2021

Přítomní: Mgr. Martin Dolejš, Ph.D.
doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D.
Mgr. Jiří Fišer, Ph.D.
Mgr. Vladan Hruška, Ph.D.
Mgr. Pavel Kaule
Anežka Koutníková
Bc. Jan Kuřil
Bc. Eliška Láchová
PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.
Mgr. Kateřina Přibylová
Mgr. Květuše Sýkorová
Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.

Nepřítomní:
Omluvení: Ing. Magda Škvorová, Ph.D.

Mgr. Jindřich Matoušek, Ph.D.
Tajemník: Mgr. Martin Kozakovič
Hosté: Mgr. Michaela Liegertová, Ph.D. (proděkanka pro rozvoj a kvalitu)

doc. RNDr. Marek Malý, PhD.
doc. RNDr. Jaroslav Pavlík CSc. (proděkan pro vědu a výzkum)
bc. Anna Paříková
Ing. Stanislav Vinopal, Ph.D.
RNDr. Martin Švec, Ph.D. (proděkan pro studium)
doc. RNDr. Michal Varady, Ph.D. (děkan)

Návrh programu zasedání:

1. Schválení programu zasedání.
2. Schválení zápisů z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 24. 11. 2021.
3. Informace o průběhu a výsledcích řádných voleb do AS PřF UJEP
4. Určení data ustavujícího zasedání nově zvoleného Akademického senátu PřF UJEP pro

období 2022-2023
5. Projednání a schválení podmínek pro přijetí ke studiu na PřF UJEP 2022-2023
6. Schválení doplněného plánu čerpání FRIM k datu 3. 12. 2021
7. Různé

a. Návrh vyjádření akademické obce k protiepidemickým opatřením
Zahájení: 13.04

Senátoři jsou přítomni v počtu 12 ze 14. Nepřítomni jsou senátoři Magda Škvorová a Jindřich
Matoušek, kteří se předem omluvili. Senát je schopen usnášení.

Předseda AS PřF UJEP přivítal senátory a hosty.

1. Schválení programu zasedání.

Předseda AS PřF UJEP přítomným senátorům sdělil, že navrhuje zařadit do programu bod



číslo sedm „informace o shromáždění akademické obce“, která se měla dle původních plánů
konat 15.12. 2021.

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zařazení bodu číslo sedm do programu zasedání.

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

Usnesení bylo přijato.

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k diskuzi ohledně dalších návrhů bodů do programu
zasedání. Žádný senátor se nepřihlásil. Předseda AS PřF UJEP vyzval k hlasování o
upraveném programu zasedání.

Návrh programu zasedání:

1. Schválení programu zasedání.
2. Schválení zápisů z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 24. 11. 2021.
3. Informace o průběhu a výsledcích řádných voleb do AS PřF UJEP.
4. Určení data ustavujícího zasedání nově zvoleného Akademického senátu PřF UJEP pro

období 2022–2023.
5. Projednání a schválení podmínek pro přijetí ke studiu na PřF UJEP 2022–2023.
6. Schválení doplněného plánu čerpání FRIM k datu 3. 12. 2021.
7. Informace o shromáždění akademické obce.
8. Různé

a. Návrh vyjádření akademické obce k protiepidemickým opatřením.

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání.

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

Usnesení bylo přijato.

2. Schválení zápisu z minulého řádného zasedání.

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k připomínkám ohledně schválení zápisů z minulého
řádného zasedání. Přítomní senátoři neměli k předloženému bodu připomínky. Předseda AS
PřF UJEP vyzval senátory k hlasování o schválení zápisů.

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

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

Usnesení bylo přijato.

3. Informace o průběhu a výsledcích řádných voleb do AS PřF UJEP

Předseda AS PřF UJEP jménem předsedkyně komise Jagerové konstatoval, že AS PřF
UJEP měl vypořádat všechny stížnosti proti průběhu voleb do 5. 12. 2021 dle harmonogramu
voleb. Dále konstatoval, že žádné stížnosti nebyly doručeny a volby jsou tedy legitimní.
Předseda AS PřF UJEP dále pověřil místopředsedu AS PřF UJEP Kauleho, aby promítl
zápisy z voleb.

Místopředseda AS PřF UJEP Kaule v rámci tohoto bodu dále uvedl návrhy na revizi
volebního řádu a obsazování volebních okrsků. Podle něj by bylo záhodno obsazovat okrsky
doktorandů podle pracoviště školitele. Rovněž by bylo vhodné provést revizi managementu
volební komise ze strany předsedy volební komise a rovněž ošetřit ve volebním řádu
teoreticky možnou duplicitu odevzdaných hlasů v případě více než jednoho volebního místa.



Předkládané návrhy jsou podle místopředsedy Kauleho k dispozici v materiálech na sdíleném
disku.

Proděkan Pavlík upozornil, že by se mělo obsazování volebních okrsků upřesnit v případě
školitelů z externích pracovišť, aby se přesně uvedlo pracoviště školitele v rámci PřF UJEP.

Senátor Štofik uvedl rovněž návrh na možnou změnu ohledně článku 5, bodu 3, respektive
zda-li by mohl akademický pracovník kandidovat do voleb za určitý volební okrsek, pokud tam
spadá určitá součást, a jestli tam může vstoupit jako nezařazený a případně si vybrat mezi
těmito dvěma možnostmi.

Proděkan Švec konstatoval, že změnu vnitřního předpisu musí schválit i akademický senát
UJEP, a tudíž se případná změna musí promyslet.

Děkan konstatoval, že by bylo vhodné v příštím senátu toto téma otevřít a například vytvořit
komisi, která přednesené návrhy bude aktivně řešit. Podle děkana se problém stran
obsazování studentských okrsků bude časem zmírňovat a vytrácet, protože brzy bude
akreditováno doktorské studium biologie.

Senát bere na vědomí informace o průběhu a výsledcích řádných voleb do AS PřF UJEP.

4. Určení data ustavujícího zasedání nově zvoleného Akademického senátu PřF UJEP pro
období 2022–2023

Předseda AS PřF UJEP konstatoval, že do 21 dnů od 1. 1. 2022 se musí konat ustavující
zasedání. Po krátké diskuzi přítomných senátorů a členů vedení byl stanoven termín 19. 1.
2022. Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k hlasování.

Usnesení: AS PřF UJEP stanovuje termín ustavujícího zasedání nově zvoleného AS PřF
UJEP pro období 2022/2023, a to na středu 19. 1. 2022 od 13 h. Místnost bude uvedena v
pozvánce.

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

Usnesení bylo přijato.

5. Projednání a schválení podmínek pro přijetí ke studiu na PřF UJEP 2022-2023.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo předkladateli návrhu proděkanovi Švecovi, který uvedl,
že nově bude upřednostněna elektronická verze přihlášky, přičemž písemná verze zůstane
také v platnosti. Elektronická verze přihlášky umožní zjednodušení administrativy, protože
dosud musely referentky studijního oddělení veškeré údaje přepisovat do STAGu. Podle
proděkana Švece bude za správnost údajů nově odpovědný pouze uchazeč. Proděkan Švec
vysvětlil, že existují legitimní důvody, proč ponechat v platnosti i papírovou verzi přihlášky.

Předseda AS PřF UJEP vyzval k hlasování.

Usnesení: AS PřF UJEP dle § 27 odst. 1 písm. e) schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu na
Přírodovědecké fakultě UJEP pro akademický rok 2022/2023.

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

Usnesení bylo přijato.

6. Schválení doplněného plánu čerpání FRIM k datu 3. 12. 2021.



Předseda AS PřF UJEP předal slovo tajemníkovi Lauterbachovi, který konstatoval, že  v
rozpočtové kapitole FRIM došlo k navýšení o zhruba 5 % a konkrétně o 81 tisíc korun
českých, kteréžto prostředky byly použity na doplnění čerpadel pro klimatizační jednotku
v serverovně CPTO. Tajemník Lauterbach konstatoval, že na pořízení čerpadel se finančně
spolupodílí obě fakulty a to PřF (81,5 tis Kč) i FŽP (30,5 tis. Kč).Zakázku vyhrál solidní
dodavatel a touto investicí došlo ke zhodnocení objektu a technickému zabezpečení majetku
fakulty. Vzniklý schodek ve FRIMu bude dle tajemníka Lauterbacha doplněn, v případě
potřeby, z fondu provozních prostředků.

Předseda AS PřF UJEP předal slovo předsedovi EKAS Hruškovi, který konstatoval, že EKAS
se tímto bodem zabýval, ale s ohledem na zpoždění tajemníka Lauterbacha nestihl
stanovisko v této věci uzavřít.

V rámci schůze EKAS bylo rovněž blíže diskutováno avizované školení tajemníka
Lauterbacha ohledně ekonomických pojmů pro senátory, kteří by měli zájem se o této
problematice něco dozvědět. Podle tajemníka Lauterbacha budou zásadní informace
pocházet z relevantních dokumentů a informační školení bude případně doplněno o
specifické dotazy.

Senátor Přibyl konstatoval, že by rovněž bylo vhodné pozvat expertku na vysokoškolský
zákon Veroniku Smutnou a uspořádat přednášku ohledně vysokoškolské legislativy pro členy
orgánů VŠ a fakult pro všechny fakulty univerzity.

Děkan Varady konstatoval, že by bylo vhodné, aby se této věci ujala studentská komora a
akademický senát UJEP. Na jednání zazněl návrh, že by bylo rozumné to uspořádat napříč
fakultními senáty UJEP.

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. c) zákona o VŠ schvaluje doplněný
plán čerpání FRIM k datu 3. 12. 2021.

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

7. Informace o shromáždění akademické obce.

Předseda AS PřF UJEP, který byl navrhovatelem tohoto bodu, sdělil, že podnětem pro
zařazení daného bodu na jednání senátu byl e-mail od senátora Kuřila, ve kterém se
odvolával na článek 4, bod 4, písmeno c jednacího řádu, kde se uvádí, že předseda AS PřF
UJEP alespoň jednou za kalendářní rok svolává a řídí akademickou obec. Předseda AS PřF
UJEP sdělil senátu svoje důvody odložení vyhlášení shromáždění akademické obce.
Předseda AS PřF UJEP také uvedl, že je možné, aby v tuto chvíli proběhla akademická obec
online formou, případně bude vyhlášena na 19. ledna po ustavujícím zasedání buď online,
anebo prezenčně a případně je možné nechat setkání otevřené se závazkem, že setkání
akademické obce uspořádá v nejbližší možné době.

Akademický senát v rámci diskuse nahlédl celou problematiku z několika úhlů pohledu.
Diskutoval se nejen termín, ale i skutečnost, že setkání obce by neproběhlo již podruhé za
sebou, a jaké jsou možné důsledky.

Z obecné rozpravy vyplynulo, že akademická obec bude svolána a řízena současným
předsedou AS PřF UJEP Havlicou dne 12. 1. 2022 v hybridní formě.

Senát bere na vědomí, že akademická obec bude svolána 12. 1. 2022 a to v hybridní formě, přičemž



čas a místo konání budou uvedeny v pozvánce.

8. Různé

V rámci bodu různé předseda senátu předal slovo proděkance Liegertové, která předložila
návrh vyjádření akademické obce ze strany doktora Vinopala a docenta Malého.

a. Návrh vyjádření akademické obce PřF UJEP k protiepidemickým opatřením.

Proděkanka Liegertová konstatovala, že uvedený problém se intenzivně řeší
převážně na katedře biologie v posledních několika dnech a předala slovo doktorovi
Vinopalovi.

Doktor Vinopal rozdal přítomným senátorům vytištěné podklady a následně
prezentoval připravený návrh vyjádření akademické obce PřF UJEP k
protiepidemickým opatřením. V prezentaci shrnul dosavadní úroveň poznatků jak o
mechanismech šíření nemoci Covid-19, tak o významu qPCR testů. Motivací pro
vytvoření předkládaného návrhu bylo nařízení ministerstva školství o testování
neočkovaných zaměstnanců. Předložený návrh podle doktora Vinopala akcentuje
význam očkování a rovněž vyzývá vládu k plošnému testování všech zaměstnanců a
studentů kvalitními qPCR testy.

Předseda AS PřF UJEP se po skončení prezentace dotázal doktora Vinopala, co
očekává od senátorů. Doktor Vinopal konstatoval, že očekává vyjádření senátu a
případné návrhy na změny ve vyjádření, které by mohl senát v budoucnu podpořit
formou usnesení.

14:47 odešel senátor Marcel Štofík

Tajemník AS PřF UJEP konstatoval, že materiály se předkládají senátu úplné a vždy
s konkrétní referencí na zákon o vysokých školách. Dále konstatoval, že materiál
vznikl v rámci interní diskuze části katedry biologie a nereprezentuje názor celé
akademické obce, tudíž by bylo vhodné, aby byl materiál uvolněn formou otevřeného
dopisu vládě. Rovněž uvedl, že požadavek testování qPCR testem pro všechny
studenty i akademické pracovníky by mohl nepřiměřeně zatížit již tak napjatý
rozpočet veřejného zdravotního pojištění, který je už nyní ve výrazném schodku v
důsledku nemoci Covid-19.

Senátor Přibyl se dotázal, co má předkládané vyjádření zdůraznit, tedy zda-li je cílem
zvýšit proočkovanost, anebo zvýšit testování kvalitními testy. Senátor Přibyl dále
uvedl, že v tuhle chvíli vnímá předkládaný návrh jako námět k zamyšlení ve smyslu,
co můžeme my sami udělat pro neočkované zaměstnance a studenty. Dle senátora
Přibyla neočkovaní zaměstnanci a potažmo ani studenti určitě nejednají z
iracionálních důvodů. Současně uvedl, že testování neočkovaných vnímá jako určitý
nátlak k očkování ze strany vlády.

Doktor Vinopal reagoval, že jde o jakýsi apel, který většinově vychází z vědecké
komunity. Docent Malý konstatoval, že zásadní pro stabilizaci celé situace je
preventivní testování. Docent Malý rovněž konstatoval, že četl v médiích, že stát
plánuje vyjmout proplácení testů z veřejného zdravotního pojištění, aby se testování
rozjelo ve velkém.

Tajemník AS PřF UJEP reagoval na tvrzení docenta Malého, že úvahy o vynětí testů
z hrazení veřejného zdravotního pojištění je krajní řešení, které dokazuje svízelnou



situaci v této oblasti.

Docent Malý se dále vyjádřil, že antigenní testy znamenají vyhazování peněz oknem
kvůli pochybné kvalitě a do celkových nákladů se musí započítávat i škody
způsobené šířením nemoci Covid-19, která může být qPCR testováním zachycena
včas.

Předseda AS PřF UJEP konstatoval, že by bylo vhodné soustředit se na podnět,
který uvedl senátor Přibyl.

Senátor Přibyl konstatoval, že laická veřejnost nedokáže akademická tvrzení hodnotit
kvůli absenci odbornosti a řada lidí mimo komunitu tak ztrácí důvěru, čímž odborná
veřejnost ztrácí kredit. Rovněž uvedl, že jako přírodovědecká fakulta bychom neměli
hodnotit ekonomickou stránku věci.

Tajemník AS PřF UJEP konstatoval, že UJEP má mimo jiné i fakultu
sociálně-ekonomickou a bylo by lze zjistit i jejich hledisko na tento problém.

Předseda AS PřF UJEP se zeptal doktora Vinopala, jestli by se připravované
vyjádření mohlo konzultovat i s dalšími přírodovědnými institucemi, aby postoj PřF
UJEP nebyl osamocený.

Doktor Vinopal reagoval, že tedy chce získat podporu od senátu formou, která je pro
senát přijatelná, aby připravené vyjádření mohli společně s kolegy prezentovat dalším
fakultám s přírodovědným zaměřením. Podle doktora Vinopala by bylo možné upravit
vyjádření, aby odpovídalo většinové shodě, ačkoliv v téhle věci vydala obdobné
prohlášení o využívání qPCR testů na jaře už i Mendelova univerzita.

Děkan Varady se vyjádřil, že bychom měli být na akademické půdě otevřeni těmto
diskuzím, ačkoliv se jedná o komplikovanou otázku. Podle děkana by bylo možné
diskutovat na širší bázi a zapojit do řešení problému více fakult napříč univerzitami,
kde budou mít kolegové i jiná hlediska. Děkan dále položil řečnickou otázku, jakým
způsobem budou testováni žáci a učitelé základních a středních škol, když qPCR
testy prosazujeme jen na univerzitách.

Docent Malý konstatoval, že jistá základní škola v Praze si zvolila qPCR testování a
totéž platí o určité základní škole v Českých Budějovicích, kde se jednou týdně
testuje qPCR testem. Dle docenta Malého se jedná o otázku logistiky, protože se
zprovoznila například i očkovací centra, aby se stihla třetí dávka.

Senátor Hruška se dotázal předkladatelů, proč se jejich příspěvek zaměřuje
především na testování qPCR testy, což pouze znamená odsouvání problému. Podle
senátora Hrušky by bylo vhodné, aby se vyjádření více zaměřilo na problém
proočkovanosti.

Docent Malý konstatoval, že rozbuškou iniciativy ohledně prohlášení akademické
obce bylo opatření ministerstva školství nařizující testování neočkovaných.

Doktor Vinopal uvedl, že očkování je sice důležité, ale je třeba brát v potaz účinnost
očkovacích látek, která velice rychle klesá.

15:19 odešli senátoři Kuřil, Láchová a Přibylová

Proděkanka Liegertová konstatovala, že diskuze vznikla na katedře biologie v rámci



dvou názorových táborů.

Senátor Přibyl se dotázal, co má být základním cílem vyjádření a čeho má takový
apel dosáhnout.

Proděkanka Liegertová konstatovala, že cílem diskuze byl konsenzus v otázce
bezpečného začátku letního semestru, ale další členové diskuze měli jiné cíle, což
mělo dopad na konsenzus celé diskuze.

Docent Malý vyzval, aby vláda navrhovala opatření smysluplně, protože testování se
na vysokých školách nařizuje neočkovaným zaměstnancům, kteří přitom tvoří oproti
studentům menší část, ačkoliv zbylé dopady vláda neřeší.

Předseda AS PřF UJEP se dotázal, jaký krok má tedy ze strany senátu přijít.

Proděkanka Liegertová vyzvala senátory, aby se vyjádřili případně do sdíleného
dokumentu, a na základě těchto podnětů se podaří sestavit platné vyjádření.

Doktor Vinopal konstatoval, že Mendelova univerzita se v této věci vyjádřila
prostřednictvím prohlášení prorektorky.

Senátor Dolejš se zeptal, jestli celkově zvažovaná forma vyjádření není špatná a
zdali by nebylo vhodné tento problém přednést na setkání rektorů místo usnesení v
AS PřF UJEP. Senátor Dolejš dále konstatoval, že dokument by měl být přístupný
mezi všechny zaměstnance a na základě jejich komentářů sestavit případně
vyjádření za celou akademickou obec, protože vyjádření vzniklo dominantně na
katedře biologie.

15:35 odešla senátorka Koutníková.

Senátor Přibyl konstatoval, že dokument by se mohl rozdělit na několik dílčích částí,
na kterých se například část členů akademické obce shodne. Podle senátora Přibyla
by se mělo brát v potaz výhradně odborné hledisko. Dále konstatoval, že cíl
proděkanky Liegertové o bezproblémovém začátku letního semestru je dobré
hledisko, které může tuto iniciativu nasměrovat správným směrem. Senátor Přibyl
zdůraznil, že střet může odhalit ty správné pohledy na věc, a dále uvedl, že v těchto
otázkách rozhodují odpovědní lidé výběrem toho menšího zla, ačkoliv často ani
neuvažují, že přijali nahodilá rozhodnutí, která mohou ovlivnit budoucnost daného
resortu na několik let dopředu.

Proděkanka Liegertová oslovila senátory, aby se připojili do sdíleného dokumentu a
vyjádřili se k tomuto návrhu.

Senát bere na vědomí návrh vyjádření akademické obce k protiepidemickým opatřením.

Děkan Varady poděkoval senátorům za jejich práci v uplynulém roce a chválil aktivitu senátorů jak z
hlediska věcných připomínek, tak podnětů směrem k vedení fakulty, čehož si velice váží. V závěru
všem přítomným popřál klidné vánoční svátky a krásný nový rok 2022 snad již bez stínu nemoci
Covid-19.

Předseda AS PřF UJEP Havlica poděkoval senátu za jeho práci a vyjádřil potěšení, že zvládl svůj
vytyčený cíl přečkat důstojně oba dva roky.

Ukončení: 15:42



Zapsal: Mgr. Martin Kozakovič

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


