
 
      

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 

konaného dne 22. 6. 2022 

Přítomní: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. 

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

Ing. Magda Škvorová, Ph.D. 

Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.  

Mark Vajšbejn 

Valerie Vítů (místopředsedkyně senátu) 

Bc. Daniela Zbořilová  

Nepřítomní:  -  

Omluvení: Ing. Markéta Gloneková, Ph.D. 

Tajemnice:  Mgr. Anna Paříková 

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

PřF UJEP) 

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

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (proděkan pro vědu a výzkum 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 zápisu z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 8. 6. 2022. 

3. Stanovení termínů řádných zasedání v 2. pololetí 2022 a informace vedení fakulty o plánu 

práce v 2. pololetí 2022. 

4. Schválení rozpočtu PřF UJEP na rok 2022. 

5. Schválení Výroční zprávy o hospodaření PřF UJEP za rok 2021. 

6. Schválení Výroční zprávy o činnosti PřF UJEP za rok 2021 . 

7. Různé. 

 

Zahájení: 13.02 

Jednání: AS PřF UJEP je schopen usnášení – přítomno 13 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: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

2. Schválení zápisu z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 8. 6. 2022. 

Předseda AS PřF UJEP vybídnul senátory ke komentářům k zápisu z minulého řádného 

zasedání. Nikdo daný zápis nekomentoval.  

 

13.04 přišel senátor Moravec. Počet přítomných senátorů se zvýšil na 14 z 15 členů. 

 

Předseda AS PřF UJEP vyzval přítomné senátory k hlasování. 

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

8. 6. 2022. 

hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

3. Stanovení termínů řádných zasedání v 2. pololetí 2022 a informace vedení fakulty o plánu 

práce v 2. pololetí 2022. 

Předseda AS PřF UJEP Havlica předal slovo děkanovi Varadymu. Děkan Varady navrhl první 

termín řádného zasedání na 21. 9. 2022. Na to tomto zasedání by se by se projednala žádost 

o rozšíření akreditace programu Počítačové modelování ve vědě a technice a žádost 

o akreditaci pro doktorský obor Biotechnology v anglickém jazyce. Také je v plánu projednání 

novelizace stipendijního řádu a žádosti o akreditaci magisterského oboru Chemie. Další 

navržený termín řádného zasedání je 19. 10. 2022, kde by měly být schváleny podmínky 

přijímacího řízení pro akademický rok 2023/2024. Dále děkan Varady navrhl termíny 23. 11. 

2022 a 14. 12. 2022 pro mimořádná zasedání AS PřF UJEP. Byl také diskutován termín 

shromáždění akademické obce a senátoři se předběžně shodli na datu 21. 12. 2022. Předseda 

AS PřF UJEP Havlica požádal senátory o hlasování ke schválení navržených termínů 

zasedání. 

Usnesení: AS PřF UJEP schvaluje harmonogram zasedání v 2. pololetí 2022 a to v termínech 

21. 9. 2022, 19. 10. 2022, 23. 11. 2022 (mimořádný) a 14. 12. 2022 (mimořádný), vždy od 

13.00. Místnost bude vždy uvedena v pozvánce. 

hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 



 
      

4. Schválení rozpočtu PřF UJEP na rok 2022. 

Vzhledem k omluvené nepřítomnosti předkladatele tohoto bodu, tajemníka Lauterbacha, dal 

předseda AS PřF UJEP slovo předsedovi EKAS Hruškovi. Senátor Hruška oznámil, že EKAS 

k předloženému rozpočtu nemá závažnější výhrady. Děkan Varady také rozpočet komentoval. 

Dle jeho názoru je rozpočet velmi příznivý a vyrovnaný. Oproti loňsku narostl rozpočet PřF 

o 12 milionů na celkových 96 milionů Kč. Takovýto nárůst je ukazatelem kvality, je v něm 

odražena činnost fakulty. V porovnání s ostatními fakultami UJEP je nárůst rozpočtu PřF velmi 

výrazný. Děkan Varady taktéž zmínil aktualizaci vnitřního mzdového předpisu UJEP na PřF 

UJEP, díky níž dojde k navýšení platů od července. Předseda AS PřF UJEP Havlica se zeptal, 

zda nárůst rozpočtu pokryje očekávaný výpadek z projektových financí vzhledem k ukončení 

projektů s koncem roku. Děkan Varady reagoval, že se očekává náběh nových projektů, např. 

RUR od 1. 1. 2023. 

Předseda AS PřF UJEP Havlica se ptal, jak by bylo nutné zvýšit publikační činnost fakulty, 

abychom se pozvedli na úroveň jiných univerzit. Celkové financování za vědu na UJEPu je totiž 

stále nízké v porovnání s jinými univerzitami. Děkan Varady uvedl, že na základě vlastního 

průzkumu by se měla publikační činnost navýšit zhruba 1,5krát na osobu. 

K danému tématu přítomní neměli další dotazy, a tak předseda AS PřF UJEP požádal 

o hlasování ke schválení rozpočtu. 

Usnesení: Podle § 27 odst. 1 písm. c) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. AS PřF UJEP projednal 

a schválil předložený rozpočet PřF na rok 2022 na základě předloženého Výkazu zisku a ztráty 

fakulty. 

hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

5. Schválení Výroční zprávy o hospodaření PřF UJEP za rok 2021. 

Děkan Varady uvedl, že jde o standardní dokument, jenž popisuje rozpočtové prostředky 

fakulty. Předseda AS PřF UJEP Havlica předal slovo předsedovi EKAS Hruškovi. Senátor 

Hruška potvrdil projednání zprávy v rámci zasedání EKAS a poznamenal, že k dokumentu 

nemají připomínky. Senátor Hruška ocenil především zařazení grafů, které znázorňují vývoj 

financí v letech. Senátor Hruška se rovněž zmínil o plánovaném informačním materiálu, který 

by měl být dokončen během léta. Nikdo jiný se k Výroční zprávě nevyjádřil, a tak předseda AS 

PřF UJEP Havlica požádal o hlasování. 

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

zprávu o hospodaření PřF UJEP za rok 2021. 

hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

6. Schválení Výroční zprávy o činnosti PřF UJEP za rok 2021. 

Děkan Varady opět uvedl, že se jedná o standardní dokument s běžnou strukturou jako 

v předchozích letech a poznamenal, že na zpracování zprávy se podílelo celé vedení fakulty. 

Senátorka Průšová se zeptala, zda dokument ještě projde jazykovou a typografickou úpravou, 



 
      

což děkan Varady potvrdil. Senátoři jiné připomínky neměli, předseda AS PřF UJEP Havlica 

tedy požádal o hlasování. 

Usnesení: Podle § 27, odst. 1, písm. d. Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. AS PřF UJEP 

projednal a schválil Výroční zprávu o činnosti PřF UJEP za rok 2021.  

hlasování: 14 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

7. Různé. 

Předseda AS PřF UJEP Havlica se dotázal, zda má někdo z přítomných něco k projednání. 

Senátor Vajšbejn se zeptal senátorky Průšové, jestli se na velkém senátu projednala otázka 

uzavření parkoviště v kampusu pro studenty. Senátorka Průšová odpověděla, že tuto otázku 

probrala s kvestorem Nerglem. Zatím je v plánu uzavření parkoviště pro studenty na určitou 

dobu, aby se ukázalo naplnění kapacity parkoviště zaměstnanci. Podle kapacity se pak brány 

zavřou pro studenty natrvalo, nebo budou mít povolený vjezd jako benefit. Předseda AS PřF 

UJEP Havlica se zajímal, od kdy by tato situace měla nastat. Vedení fakulty však přesný termín 

nevědělo. 

Senátor Vajšbejn zmínil problém s využíváním celé plochy tabule při výuce, kdy není vidět přes 

monitory a zajímal se o zkušenosti přítomných. Senátor Přibyl tuto situaci řeší otočením 

překážejícího monitoru užší stranou ke studentům či jeho sklopením. 

Další dotaz byl od senátorky Škvorové, a to z jakého důvodu došlo k přesunutí konání promocí 

do červené auly MFC. Proděkan Švec poznamenal, že v minulosti se promoce konaly na 

různých místech. Jako hlavní důvody změny místa uvedl jednodušší logistiku, velikost sálu, 

levnější pronájem, i možnost ukázat rodičům studentů kampus.  

Děkan Varady poznamenal, že toto zasedání bylo poslední v akademickém roce 2021/2022 

a poděkoval všem za spolupráci. Studentům popřál klidné prázdniny a kolegům načerpání sil 

v tomto období. Předseda AS PřF Havlica taktéž poděkoval jak senátorům, tak vedení 

a rozloučil se se všemi přítomnými. 

 

Ukončení: 13.55 

Zapsala: Mgr. Anna Paříková 

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., 

předseda AS PřF UJEP 


