
 
      

Zápis ze zasedání AS PřF UJEP 

konaného dne 21. 9. 2022 

Přítomní: Mgr. Jiří Fišer, Ph.D. 

  Ing. Markéta Gloneková, 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.  

PhDr. Jiří Přibyl, Ph.D. 

Mgr. Květuše Sýkorová 

Ing. Magda Škvorová, Ph.D. 

Mgr. Marcel Štofik, Ph.D.  

Mark Vajšbejn 

Valerie Vítů (místopředsedkyně senátu) 

Nepřítomní:  - 

Omluvení: Mgr. Michaela Průšová 

Bc. Daniela Zbořilová 

Tajemnice:  Mgr. Anna Paříková 

Hosté:  doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc. (proděkan pro vědu a výzkum PřF UJEP) 

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

Návrh programu zasedání: 

1. Schválení programu zasedání. 

2. Schválení zápisů  

a. z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 22. 6. 2022, 

b. z hlasování per rollam ke „schválení požadavku na dodatečné čerpání FRIM v roce 2022“. 

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

4. Udělení předchozího souhlasu děkanovi fakulty ke jmenování členů disciplinární 

komise fakulty. 

5. Různé. 

 

Zahájení: 13.02 

Jednání: AS PřF UJEP je schopen usnášení – přítomno 9 z 15 členů. 

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

PřF UJEP.  

 

13.03 dorazil senátor Moravec. Počet přítomných senátorů se zvýšil na 10. 



 
      

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: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

2. Schválení zápisů 

a. z řádného zasedání AS PřF UJEP konaného dne 22. 6. 2022, 

b. z hlasování per rollam ke „schválení požadavku na dodatečné čerpání FRIM v roce 

2022“. 

Předseda AS PřF UJEP vybídnul 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 22. 6. 2022 a zápis z hlasování per rollam ke „schválení požadavku na 

dodatečné čerpání FRIM v roce 2022“. 

hlasování: 10 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

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

Předseda AS PřF Havlica předal slovu proděkanu Pavlíkovi. Proděkan Pavlík krátce shrnul 

důvod žádosti schválení doplněného plánu čerpání FRIM. Jedná se o navýšení rozpočtu kvůli 

cenové nabídce projektové dokumentace pro rekonstrukci objektu na Králově výšině. Ta je 

potřeba pro podání žádosti do projektu MATECH.  

Předseda AS PřF Havlica předal slovo předsedovi EKAS Hruškovi. Senátor Hruška uvedl, že 

předložený plán byl projednán na zasedání EKAS a jeho členové k němu nemají zásadní 

připomínky, nicméně přednesl dva dotazy, které na jednání EKAS vznikly a které proděkan 

Pavlík zodpověděl. Dotazy se týkaly finanční zátěže díky využívání nové budovy a také 

rozdělení částky, nárokované projektantem.  

 

13.11 dorazili senátoři Vajšbejn, Vítů a Láchová. Počet přítomných senátorů se zvýšil z 10 na 

13. 

 

Senátor Přibyl vznesl otázku na poptávkové řízení zmíněné projektové dokumentace. 

Proděkan Pavlík se domnívá, že do finanční hranice 500 tisíc se nevypisuje veřejná zakázka. 

V tomto případě se vyzve několik subjektů a z jejich nabídek se pak se vybere ta nejlepší. 

Předseda AS PřF Havlica navrhl, aby se tato otázka opět otevřela na následujícím zasedání, 

až bude přítomný tajemník Lauterbach. Předseda AS PřF Havlica požádal přítomné senátory 

o hlasování o schválení doplněného plánu čerpání FRIM na rok 2022. 



 
      

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

plán čerpání FRIM k datu 1. 9. 2022. 

hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno) 

4. Udělení předchozího souhlasu děkanovi fakulty ke jmenování členů disciplinární komise 

fakulty. 

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

Švec přítomné krátce informoval o disciplinární komisi. Její funkční období je dvouleté a při 

výběru kandidátů je snaha zachovat kontinuitu. Komise je volena tajným hlasováním a pro 

schválení je potřeba nadpoloviční většina všech senátorů. Senátor Přibyl se dotázal, zda byli 

navrženi studenti, u kterých je pravděpodobnost, že v komisi zůstanou celé volební období. 

Proděkan Švec to potvrdil a doplnil, že studenty navrhli vedoucí kateder.  

Předseda AS PřF Havlica uvedl průběh hlasování. Disciplinární komise je volena jako celek. 

Pouze v případě, že by zvolena nebyla, proběhne druhé hlasování, kde se volí jednotliví 

členové komise. Předseda AS PřF Havlica požádal senátory o zvolení skrutátorů pro tajné 

hlasování. 

Usnesení: Pro tajné hlasování byli zvoleni skrutátoři, a to senátoři Vladan Hruška a Jan Kuřil. 

hlasování: 11 pro, 0 proti, 2 se zdrželi 

(schváleno) 

Proběhlo tajné hlasování. Skrutátoři ukázali všem prázdnou urnu před hlasováním i po vyjmutí 

hlasovacích lístků.  

Usnesení: AS PřF UJEP v souladu s § 27, odst. 1, písm. f) zákona o vysokých školách dává 

souhlas ke jmenování a odvolání členů Disciplinární komise PřF těmto pracovníkům a 

studentům: doc. PhDr. RNDr. Jan Daniel Bláha, Ph.D., prof. Ing. Zdeňka Kolská, Ph.D., Mgr. 

Michaela Liegertová, Ph.D., PhDr. Magdalena Krátká, Ph.D., RNDr. Martin Švec, Ph.D., Mgr. 

Václav Harrandt, Mgr. Eliška Rezlerová, Alex Schönfelder, Veronika Trnková. 

hlasování: 13 pro, 0 proti, 0 se zdrželo 

(schváleno tajným hlasováním) 

5. Různé. 

Předseda AS PřF Havlica se zeptal přítomných, zda mají nějaký bod k projednání. Senátor 

Vajšbejn se zajímal, zda jsou dostupné nové informace k uzavření parkoviště u budovy CPTO. 

Předseda AS PřF Havlica poznamenal, že parkoviště bude určitou dobu otevřené pouze pro 

zaměstnance. V této době proběhne vyhodnocení, zda je rezerva volných míst i pro studenty. 

Proděkan Pavlík poukázal na problém, jak vyhodnotit, kteří studenti získají právo parkovat a 

kteří ne. Senátor Vajšbejn připomněl návrh z minulé diskuze, aby byli zvýhodněni studenti, kteří 

jsou v komisích nebo se podílí na univerzitních akcích. Senátor Přibyl poznamenal, že 

v takovém případě by děkan Varady tyto studenty nahlásil do systému. 

Senátor Přibyl předložil dva dotazy. První směřoval na situaci ohledně vytápění v budově 

CPTO. Zda je předem nastavená politika, např. temperování na 20°C. Druhý dotaz zněl, zda 



 
      

PřF uvažuje o slunečních kolektorech. Proděkan Pavlík poznamenal, že v těchto směrech není 

dostatečně informován. Přesto se pokusil dotazy co nejlépe zodpovědět. Co se týče kolektorů, 

budova CPTO je stále v záruce, tudíž je problematické provádět jakékoliv úpravy. Předběžný 

plán vytápění vypracovaný není, ale zřejmě bude o vytápění rozhodovat sama PřF podle svých 

finančních možností. 

Protože z přítomných již nikdo nenavrhl další věc k projednání, předseda AS PřF Havlica se 

rozloučil se všemi  a ukončil zasedání. 

 

Ukončení: 13.41   

Zapsala: Mgr. Anna Paříková 

doc. Ing. Jaromír Havlica, Ph.D., 

předseda AS PřF UJEP 

 

 


