
 

Zápis ze zasedání AS FŽP dne 25. 2. 2020 od 13:00 

 

Přítomni: Ederer, Hovorka, Holec, Marková, Nebeská, Novák, Štojdl, 
Wildová, Vráblík 

 
Omluveni: Loučka,  

 

Hosté: doc. P. Kuráň, děkan FŽP, dr. D. Holcová – proděkanka pro studium, 
Mgr. J. Vojtíšek – tajemník fakulty, Ing. V. Poslední, dr. P. Bogan, 

Bc. D. Žižka, doc. J. Trögl, dr. R. Pokorný 
 

Návrh programu jednání  
 

1. Schválení programu a kontrola z minulých jednání 
2. Hodnocení realizace strategického záměru na léta 2016-2020. Rok 

2019 
3. Realizace strategického záměru na léta 2016-2020. Rok 2020. 

4. Vyhlášení voleb do AS FŽP 
5. Informace o dosavadních jednání o stěhování FŽP do CPTO 

v kampusu UJEP 
6. Různé 

 

Průběh jednání: 
Předseda AS FŽP přivítal přítomné a poblahopřál dr. Tolaszové 

k ukončení doktorského studia. Zároveň informoval, že ji dle čl. 1 

odstavce 5. písmena b) Volebního řádu AS FŽP zaniká členství 

v Akademickém senátu FŽP za studentskou komoru. 

Přítomných senátorů: 9 z 10 

1. Schválení programu a kontrola bodů z minulých zasedání AS FŽP 

Předseda AS FŽP, informoval, že z původního návrhu programu jednání 
navrhuje stáhnout body 2 a 3, jelikož dokumenty nebyly dosud projednány 

ve Vědecké radě FŽP. 
Jiné návrhy na změnu programu nebyly. 

 
K hlasování byl předložen tento program jednání: 

1. Schválení programu a kontrola z minulých jednání 
4. Vyhlášení voleb do AS FŽP 

5. Informace o dosavadních jednání o stěhování FŽP do CPTO v kampusu 
UJEP 

6. Různé 

 
Změněný program jednání byl schválen všemi přítomnými. 

SCHVÁLENO 
(Pro:9, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 



 
4. Vyhlášení voleb do AS FŽP 

Předseda senátu připomněl, že dne 3. 5. 2020 končí funkční období AS 

FŽP a dle čl. 2 odstavce 1. Volebního řádu AS FŽP musí AS FŽP 
vyhlásit volby nejpozději 30 dní před uplynutím funkčního období. 

Dále musí AS FŽP stanovit rámcový harmonogram voleb a základní 
organizační pokyny. 

 
V diskusi bylo dohodnuto uspořádat volby elektronickou cestou, což 

umožňuje volební řád AS FŽP. 
 

Usnesení 1:  
Akademický senát FŽP UJEP dle článku 2 odstavce 1. Volebního řádu AS 

FŽP vyhlašuje volby do akademického senátu pro funkční období od 4.5. 
2020 do 3.5.2023.  

 
SCHVÁLENO 

(Pro:9, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
Usnesení 2:  

Akademický senát FŽP UJEP dle článku 3 odstavce 1 volebního řádu AS 
FŽP jmenuje volební komisi ve složení: 

 Ing. J. Popelka, Ph.D. – předseda volební komise 
 Ing. J. Vosátka, Ph.D. - člen 

 Ing. V. Synek, Ph.D. - člen 
 Bc. D. Brétt - člen 

A současně stanovuje následující harmonogram voleb a základní 
pokyny: 

 Volby se uskuteční elektronickou formou 
 Volby se uskuteční v termínu: 20.4. – 26. 4. 2020 

 
SCHVÁLENO 

(Pro:9, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
5. Informace o dosavadních jednání o stěhování FŽP do CPTO v kampusu 

UJEP 

Předseda AS FŽP informoval přítomné o stavu vyjednávání mezi PřF a FŽP. Opravil 

informace, které se vyskytují jak ve veřejných médiích, tak například v univerzitním 

časopise Silverius a také při různých jednáních a to, že FŽP a PřF se dohodli na 

uspořádání prostor v CPTO pro obě fakulty. Situace je taková, že žádná dohoda 

zatím bohužel není. V tuto chvíli jsou pouze předjednané kancelářské prostory a 

jedná se učebnách. Částečně se začalo mluvit o využívání skladových prostor a o 

financování. Teprve až budou všechny tyto části vyjednány, můžeme mluvit o 

společné dohodě, do té doby bohužel platí, že FŽP má v CPTO cca ¾ pátého patra, 

jak bylo plánováno od začátku.  



 
Pan děkan tento stav potvrdil a v následné diskusi byly představeny senátorům 

plány CPTO s předjednanými kancelářemi. V diskusi zaznělo, že FŽP potřebuje na 

svůj provoz minimálně takové prostory, jako má zde na Králově výšině a to jak 

kancelářské, tak učební. Učebny jsou v této budově na hraně, a kanceláře 

v podstatě také. Skladů je tu nedostatek. Vzhledem k rozsáhlosti objektu CPTO, a 

skutečnosti, že FŽP je co do počtu studentů a zaměstnanců asi poloviční oproti PŘF, 

tak by i rozdělení kancelářských, učebních a skladových prostor mělo být zhruba 

v poměru 1/3 a 2/3. To samé samozřejmě s náklady na provoz. Zatím ale při 

vyjednáváních zdaleka nedosahujeme těchto ploch. Pan děkan uvedl, že 

kancelářských prostor máme předjednáno zhruba stejně jako zde na budově.  

To je v podstatě jen s možností minimálního rozvoje. Původně bylo počítáno celá 

Králova výšina plus rozvoj v 5. patře CPTO. 

Dlouhá diskuse byla nad učebnami, kde FŽP nemůže jít do méně učeben než má 

tady, protože by nedokázala zaručit výuku. Také zaznělo, že nepotřebujeme učebny 

výhradně a že stačí prioritní rozvrhování, tedy pokud po nastavení rozvrhu bude 

učebna volná, může ji využívat PŘF, to samé očekáváme obráceně. Varianta všech 

(nebo většiny) sdílených učeben bez možnosti prioritního rozvrhování je 

nepřijatelná. V tuto chvíli totiž není ani jasné, zda se v tomto stavu výuka dvou 

fakult do budovy vejde, když ještě před rokem byla počítána pro výuku jedné 

fakulty. Je zde i možnost, že bude třeba předělat některé laboratoře na učební 

prostory a to by nějakou dobu trvalo.  

Ing. Poslední představila senátorům dokument, který bude ve středu 26. 2. 

schvalován Akademickým senátem UJEP o financování vícenákladů na CPTO. 

Vysvětlila, že náklady byly položkově rozpočítány na konkrétní prostory a potažmo 

na konkrétní součásti s tím, že pokud dojde v dohodách ke změně užívání prostor, 

oproti současným jednáním, bude rozdíl rozpočtovou změnou mezi fakultami 

vyrovnán. Dále uvedla, že obdobný dokument, tedy financování vícenákladů na 

využívané (dohodnuté) prostory v CPTO bude následně schvalovat AS FŽP (a také 

AS PŘF).  

Z diskuse vyplynulo, že přítomní souhlasí se stěhováním FŽP do CPTO, ale při 

zabezpečení dostatečného prostorového zázemí, jak bylo schváleno v dohodě 

s panem rektorem. 

6. Různé 

 Informace od proděkana pro studium o aktuálním počtu přihlášek: 

Do bakalářského studijního programu Aplikovaná geoinformatika bylo k 
dnešnímu dni evidováno 10 elektronických přihlášek do kombinované 

formy a 4 do prezenční formy studia.  

Do doktorského studijního programu Environmentální chemie a 
technologie evidujeme 1 přihlášku (program má pouze prezenční formu). 

 Doc. Trögl informoval o semináři Academic Writing, který se uskuteční 

24.3. i za účasti prof. Heilmeier z TU BA Freiberg. 



 

 Ing. Nebeská se zeptala na činnost PR pracovníka fakulty. Vzhledem 

k nepřítomnosti Mgr. Kolenatého, do jehož gesce to spadá, nebylo možné 

na místě odpovědět a dotaz bude předán Mgr. Kolenatému, s žádostí o 

vysvětlení na příštím zasedání AS FŽP. 

 

Zasedání skončilo v 15:40. 

Příští zasedání AS FŽP se uskuteční v úterý 17. 2. 2020 od 13 hod. 

Zapsal: P. Novák, předseda AS FŽP 


