
 
      

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 

konaného dne 19. 1. 2022 

Přítomní: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. 

  Ing. Markéta Gloneková, Ph.D. 

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

Mgr. Vladan Hruška, Ph.D. 

Bc. Jan Kuřil 

Bc. Eliška Láchová  

RNDr. Zdeněk Moravec, Ph.D.  

Mgr. Michaela Průšová  

PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D.  

Mgr. Květuše Sýkorová  

Mark Vajšbejn 

Valerie Vítů 

Nepřítomní:  - 

Omluvení: Ing. Magda Škvorová, Ph.D.  

Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.  

Bc. Daniela Zbořilová  

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

PřF UJEP) 

Mgr. Martin Kozakovič (tajemník odstupujícího senátu) 

Ing. Petr Lauterbach (tajemník PřF UJEP) 

Bc. Anna Paříková 

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

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

Návrh programu zasedání: 

1. Volba předsedy a místopředsedy, schválení tajemníka nového AS PřF UJEP. 

2. Schválení programu zasedání. 

3. Schválení zápisu z minulého řádného zasedání. 

4. Jmenování Ekonomické komise AS PřF UJEP. 

5. Stanovení termínů řádných zasedání v 1. pololetí 2022 a informace vedení fakulty o plánu 

práce v 1. pololetí 2022. 

6. Projednání a schválení doplněného plánu čerpání FRIM za rok 2021. 

7. Různé 

Zahájení: 13.02 

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



 
      

Předseda odstupujícího AS PřF UJEP Havlica přivítal nové senátory AS PřF UJEP a členy vedení PřF 

UJEP. V úvodu jednání požádal všechny přítomné senátory AS PřF UJEP, aby se krátce představili 

ostatním senátorům. 

1. Volba předsedy a místopředsedy, schválení tajemníka nového AS PřF UJEP. 

a) Předseda odstupujícího akademického senátu PřF UJEP Havlica vyzval přítomné k 

předložení návrhů na nového předsedu AS PřF UJEP. Senátor Přibyl navrhl senátora 

Havlicu. 

Senátor Havlica se svou kandidaturou souhlasil. 

Pro obě volby byli dále zvolení tito skrutátoři, a to senátor Hruška a senátorka Láchová. 

Usnesení: AS PřF UJEP stanovuje skrutátory pro volbu předsedy a místopředsedy 

AS PřF UJEP, a to senátora Hrušku a senátorku Láchovou. 

hlasování: 10 pro, 0 proti, 2 se zdrželi 

(schváleno) 

Volba předsedy AS PřF UJEP: V tajném hlasování získal senátor Havlica 11 platných hlasů. 

Jeden odevzdaný hlas byl neplatný. 

Usnesení: AS PřF UJEP jmenuje dle čl. 3 odst. 3 Jednacího řádu AS PřF UJEP senátora 

Havlicu do funkce předsedy AS PřF UJEP. 

hlasování: 11 pro, 0 proti, 1 se zdržel 

(schváleno v tajném hlasování) 

Nadpoloviční většinou všech senátorů dle článku 7 odstavce 3 Jednacího řádu AS PřF UJEP 

byl předsedou AS PřF UJEP zvolen senátor Havlica a ujal se dalšího vedení zasedání. 

b) Do funkce místopředsedy AS PřF UJEP byl předsedou AS PřF UJEP navržen senátor Kuřil. 

Senátor Přibyl navrhl senátorku Vítů. 

Senátor Kuřil se svou kandidaturou nesouhlasil. 

Senátorka Vítů se svou kandidaturou souhlasila. 

Volba místopředsedy AS PřF UJEP: V tajném hlasování získala senátorka Vítů 10 platných 

hlasů. Jeden hlas byl proti. Byl odevzdán jeden neplatný hlas. 

Usnesení: AS PřF UJEP jmenuje dle čl. 3 odst. 3 Jednacího řádu AS PřF UJEP senátorku Vítů 

do funkce místopředsedkyně AS PřF UJEP. 

hlasování: 10 pro, 1 proti, 1 se zdržel 

(schváleno v tajném hlasování) 

Místopředsedkyní AS PřF UJEP byla nadpoloviční většinou všech senátorů dle článku 7 

odstavce 3 Jednacího řádu AS PřF UJEP zvolena senátorka Vítů. 

c) Na návrh předsedy AS PřF UJEP byla do funkce tajemníka navržena Anna Paříková. 

Usnesení: AS PřF UJEP dle čl. 3 odst. 4 Jednacího řádu AS PřF UJEP schvaluje Annu 

Paříkovou do funkce tajemnice AS PřF UJEP. 



 
      

hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

2. Schválení programu zasedání. 

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory ke komentářům stran programu zasedání. Nikdo 

navrhovaný program zasedání nekomentoval. Předseda AS PřF UJEP vyzval přítomné 

senátory k hlasování. 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje program řádného zasedání. 

hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

3. Schválení zápisu z minulého řádného zasedání. 

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory ke komentářům stran schválení zápisu z minulého 

řádného zasedání. Nikdo navrhovaný program zasedání nekomentoval. Předseda AS PřF 

UJEP vyzval přítomné senátory k hlasování. 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje zápis z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 

15. 12. 2021. 

hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

4. Jmenování Ekonomické komise AS PřF UJEP. 

Předseda AS PřF UJEP požádal bývalého předsedu Ekonomické komise Akademického 

senátu (EKAS) PřF UJEP Hrušku, aby informoval přítomné senátory o činnosti a povinnostech 

členů vznikající komise. Senátor Hruška představil činnost EKAS PřF UJEP a dále uvedl, že 

se členové této komise budou pravidelně scházet s tajemníkem PřF UJEP k průběžné kontrole 

ekonomické agendy fakulty. Dle senátora Hrušky má EKAS PřF UJEP poradní hlas a činnost 

této komise v zásadě umožňuje hladký průběh projednání ekonomické agendy schvalované 

AS PřF UJEP. Předsedu EKAS PřF si členové EK zvolí na prvním zasedání, které by mělo 

proběhnout před příštím řádným zasedáním AS PřF UJEP. 

O členství projevili zájem senátoři Průšová, Vajšbejn, Hruška, Přibyl a telefonicky rovněž 

senátorka Škvorová, která svou neúčast na zasedání AS PřF UJEP předem avizovala. 

Usnesení: AS PřF UJEP souhlasí se jmenováním Ekonomické komise AS (EKAS) PřF UJEP 

v uvedeném složení senátorů Průšová, Vajšbejn, Hruška, Přibyl a Škvorová. 

hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

5. Stanovení termínů řádných zasedání v 1. pololetí 2022 a informace vedení fakulty o plánu 

práce v 1. pololetí 2022. 

Předseda AS PřF UJEP předal slovo děkanovi PřF UJEP, který seznámil přítomné senátory s 

plánovanou agendou v prvním pololetí a navrhl termíny řádných a mimořádných zasedání 



 
      

AS PřF UJEP. O navržených termínech řádných zasedání AS PřF UJEP proběhla diskuze. 

Navržené termíny řádných zasedání AS PřF UJEP v 1. pololetí 2022 jsou: 

 středa 16. 2. 2022 (mimořádný termín), 

 středa 16. 3. 2022, 

 středa 20. 4. 2022, 

 středa 18. 5. 2022 (mimořádný termín), 

 středa 8. 6. 2022 (volba děkana), 

 středa 22. 6. 2022, 

vždy od 13 h s tím, že únorové a květnové mimořádné zasedání se může konat s ohledem na 

aktuální agendu. Místo zasedání bude upřesněno vždy v pozvánce.  

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje harmonogram zasedání v 1. pololetí 2022 a to v termínech 

16. 2. 2022 (mimořádný), 16. 3. 2022, 20. 4. 2022, 18. 5. 2022 (mimořádný), 8. 6. 2022 a 22. 

6. 2022 vždy od 13.00. Místnost bude vždy uvedena v pozvánce. 

hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

6. Projednání a schválení doplněného plánu čerpání FRIM za rok 2021. 

Předseda AS PřF UJEP předal slovo předkladateli návrhu, tajemníkovi Lauterbachovi, který 

konstatoval, že během předchozího řádného zasedání neměl k dispozici aktuální nabídku od 

dodavatele (AV média), a tak senát nemohl tuto položku projednat a schválit při předchozím 

hlasování. Zpoždění způsobila i zvažovaná možnost financovat nákup audiovizuální techniky 

děkanátu z projektu KI U21, ale s ohledem na další investiční požadavky v rámci tohoto projektu 

nakonec z plánu sešlo. Tajemník Lauterbach dále okomentoval předloženou cenovou nabídku. 

Po poradě vedení PřF UJEP s doktorem Krejčím bylo rozhodnuto, že se v rámci zakázky 

nebude kupovat interaktivní tabule. Po dohodě s katedrou informatiky byla nalezena 

odpovídající interaktivní tabule, která bude instalována v zasedací místnosti děkanátu. 

Tajemník Lauterbach předložil k projednání rozpočet na nákup audiovizuální techniky pro 

děkanát ve výši 232,3 tis. Kč a konstatoval, že po realizaci výběrového řízení se částka může 

snížit i při současné inflaci. Tajemník Lauterbach dále uvedl, že v současné době je Fond 

rozvoje investičního majetku (FRIM) v záporných číslech, tj. zhruba -250 000 Kč, ale tato ztráta 

bude kompenzována převodem financí z Fondu provozních prostředků (FPP), který skončil s 

kladným hospodářským výsledkem.  

Předseda AS PřF UJEP otevřel obecnou diskuzi.  

Senátor Vajšbejn konstatoval, že přesunutou interaktivní tabuli využívali ve studovně na KI. 

Senátorka Vítů doplnila, že přístroj využívají studenti na hybridní výuku, zejména když se 

studenti nestihnou přesunout domů z prezenční výuky daného předmětu, po kterém následuje 

předmět vyučovaný distančně. Senátoři Vajšbejn a Vítů se dotázali vedení fakulty, zda-li bude 

interaktivní tabule nějakým způsobem nahrazena. 

Děkan PřF UJEP konstatoval, že v současné době musí členové vedení docházet během 



 
      

videohovoru do zasedací místnosti katedry informatiky. Interaktivní tabule ve studovně si všimli 

především z důvodu, že je umístěna v nevhodné pozici vůči oknům, kudy svítí jižní slunce a 

obrazovku tak ničí, ale také kvůli velkému zornému úhlu, který v tak malé místnosti nemůže být 

využit. Děkan dále konstatoval, že interaktivní obrazovka stojí kolem 150 tisíc Kč, takže 

zvažovali, zda-li investovat do nové, anebo přesunout stávající obrazovku ze studovny, kde je 

v zásadě nevhodně umístěna. Vedení fakulty ve spolupráci s vedením KI se rozhodlo 

zmiňovanou tabuli přesunout do zasedací místnosti na děkanátu. Děkan dále doporučil, aby 

studenti vstoupili do jednání s vedením katedry informatiky, popř. aby se v případě další 

investice v budoucnu zakoupila televize či interaktivní tabule s odpovídajícími parametry a 

vhodně se umístila ve studovně na katedře informatiky, případně aby se pro hybridní formu 

výuky používala zasedací místnost katedry informatiky. 

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

plán čerpání FRIM k datu 11. 01. 2022. 

hlasování: 12 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

7. Různé: 

Předseda AS PřF UJEP vyzval senátory k návrhu bodů do v poslední části programu zasedání.  

a) Rezervace místnosti pro zasedání AS PřF UJEP. 

Senátorka Sýkorová se dotázala předsedy AS PřF UJEP, zdali by bylo možné 

rezervovat vhodnou místnost v CPTO dopředu, aby senát nemusel zasedat v MFC. 

Předseda AS PřF UJEP uvedl, že tajemník AS PřF UJEP vždy provedl rezervaci 

místnosti 1.10 na dané pololetí předem, a to prostřednictvím kolegy Petruse. Předseda 

AS PřF UJEP konstatoval, že zasedání AS PřF UJEP probíhalo v MFC kvůli dodržení 

rozestupů vyplývajících z nařízených hygienických opatření proti šíření nemoci C19. 

Z diskuze vyplynulo, že není žádoucí rezervovat učebnu větší velikosti pro celý 

semestr. 

Děkan konstatoval, že by bylo příjemnou změnou provést nějaké zasedání AS PřF 

UJEP v CBEO Za Válcovnou s možností poznat pracoviště našich dalších kolegů. 

Senát bere na vědomí rezervaci místnosti pro zasedání AS PřF UJEP. 

b) Zasedání AS PřF UJEP realizované hybridní formou z důvodu výjezdu 

senátora/senátorky do zahraničí. 

Senátor Kuřil se dotázal předsedy AS PřF UJEP a vedení, zdali by bylo možné, aby se 

zúčastnil zasedání AS PřF UJEP hybridní formou s ohledem na skutečnost, že odjíždí 

na zahraniční stáž v rámci programu Erasmus. Se stejným dotazem vystoupila i 

senátorka Láchová. 

Děkan Varady konstatoval, že hybridní zasedání je technicky možné provést včetně 

tajného hlasování, protože takové zasedání již sám absolvoval. Děkan dále uvedl, že 



 
      

hybridní zasedání technicky zajišťuje Centrum informatiky a je potřeba, aby všichni 

senátoři měli během zasedání notebooky. 

Předseda AS PřF UJEP uvedl, že možnosti hybridního zasedání AS PřF UJEP bude 

diskutovat s doktorem Krejčím z katedry informatiky. 

Senát bere na vědomí informaci o zasedání AS PřF UJEP realizovaného 

hybridní formou z důvodu výjezdu senátora/senátorky do zahraničí. 

c) Návrh na revizi jednacího řádu z důvodu konce mandátu EKAS PřF UJEP. 

Senátor Hruška navrhl přítomným senátorům ke zvážení možnou revizi jednacího řádu 

AS PřF UJEP s ohledem na nastalou situaci, kdy na tomto ustavujícím zasedání bylo 

projednáno a schváleno usnesení týkající se ekonomické agendy bez předchozího 

projednání EKAS, protože pozbyla mandát. Nově by měl předseda Ekonomické komise 

odstupujícího Akademického senátu PřF UJEP mít možnost vyhlásit schůzi EKAS až 

do ustanovení nové ekonomické komise. 

Senátor Přibyl upozornil, že přijetí navrhované změny může být problematické s 

ohledem na skutečnost, že členové EKAS podepisují prohlášení, ve kterém se zavazují 

k mlčenlivosti ohledně určitých ekonomických informací. Senátor Přibyl dále vysvětlil, 

že stanovisko EKAS přijaté na schůzi před zasedáním AS PřF UJEP má poradní hlas 

a v zásadě umožňuje konstruktivní průběh projednání ekonomické agendy. 

Předseda AS PřF UJEP konstatoval, že popsaná situace nenastává příliš často. 

Děkan uvedl, že senát může přijetí navrhovaného usnesení v takových případech 

odmítnout s odůvodněním, že je nejprve nutné stanovit ekonomickou komisi, která 

nejprve zasedne, vydá stanovisko, a na příštím zasedání AS PřF UJEP se navrhované 

stanovisko projedná a schválí. 

Senát bere na vědomí návrh na revizi jednacího řádu z důvodu konce mandátu EKAS PřF UJEP. 

Ukončení: 14.04 

Zapsal: Mgr. Martin Kozakovič 

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., 

předseda AS PřF UJEP 


