
 

Zápis z jednání AS FŽP dne 25. 10. 2022 od 13:00 

 
Přítomni: Ederer, Elznicová, Hodek, Jiránek – do 15:45, Kříženecká -  

on-line (od 14:20), Nebeská, Novák – on-line, Pacina, Soukup, Suková, 
Wildová – on-line 

 
Hosté: Mgr. Vojtíšek, tajemník FŽP, dr. J. Popelka – proděkan pro studium, 

dr. Trögl – proděkan pro vědu 
 

Návrh programu jednání   

 
1. Schválení programu jednání 

2. Příprava voleb do AS UJEP - schvalování 
3. Disciplinární komise - schvalování 

4. Agenda proděkana pro vědu - informace 
5. Žádosti o čerpání z FRIM – schvalování 

6. Čerpání z fondů FŽP - informace 
7. Různé 

 
Průběh jednání: 

Zasedání akademického senátu FŽP se uskutečnilo hybridní formou. 
Prezenční část se uskutečnila v zasedací místnosti CPTO 4.42, on-line 

připojení bylo realizováno přes kurz Akademický senát na 
http://moodle.fzp.ujep.cz 

 

 
Předseda senátu se ze zdravotních důvodů omluvil z prezenční účasti a 

požádal přítomné za součinnost při hybridním jednání. Přivítal přítomné a 
konstatoval, že je přítomno 10 senátorů, z toho dva on-line a AS FŽP je 

usnášení schopný. 
 

1. Schválení programu jednání 

K navrženému doplněnému programu nebyly žádné další připomínky ani 

návrhy a upravený program byl schválen všemi hlasy. 

SCHVÁLENO 

(Pro: 10, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 

2. Příprava voleb do AS UJEP - schvalování 

Předseda AS FŽP uvedl, že AS UJEP bude vyhlašovat řádné volby do AS 
UJEP na svém řádném zasedání dne 26. 10. 2022. Předseda AS UJEP 

žádá fakultní senáty o schválení následujícího: 
 

1. Termín konání voleb v rámci vaší fakulty 
2. Místo (místa) konání voleb a časy, kdy budou volby probíhat. 

3. Složení dílčí volební komise (předseda + členové). 

 
Ing. Novák ještě připomněl důležité body z volebního řádku AS UJEP. 

http://moodle.fzp.ujep.cz/


 

AS FŽP se dohodl na výše uvedených bodech a schválil následujících 
usnesení: 

 

Usnesení 1: Akademický senát FŽP UJEP stanovuje dle čl. 2. 
odstavce 3. volebního řádu AS UJEP termín konání voleb do AS UJEP 

na Fakultě životního prostředí na 29.11. 2022 od 10 do 14 hod. u 
recepce CPTO a dle odstavce 5. jmenuje dílčí volební komisi ve 

složení:  
- Ing. Mgr. Petr Novák – předseda dílčí volební komise 

- Mgr. Kateřina Marková, Ph.D. 
- Lukáš Hodek 

- Ondřej Soukup 
- Nikol Suková 

 
SCHVÁLENO 

(Pro:11, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

 
 
 

3. Disciplinární komise – schvalování 
Pan tajemník uvedl, že disciplinární komisi vypršel mandát a požádal senát 

o schválení členů do nové komise. 
 

Usnesení 2: Akademický senát FŽP UJEP schvaluje disciplinární 
komisi ve složení:  

• Mgr. Jakub Ederer, Ph.D. (akademický pracovník KECHT)  

• Ing. Jitka Elznicová, Ph.D. (akademická pracovnice KGI)  

• Lukáš Hodek (student)  

• Ondřej Soukup (student)  

  
SCHVÁLENO 

(Pro:7, Proti: 0, Zdržel se: 4) 
 

 
4. Agenda proděkana pro vědu - informace 

Doc. Trögl představil svou agendu zejména se zaměřením na projektové 
oddělení.  

Po diskusi byl požádán o připravení podrobností o projektech na FŽP i 
s výhledem na plánované projekty. Bylo dohodnuto, že tyto informace 

představí na příštím zasedání AS FŽP. 
 

 
 

  

5. Žádosti o čerpání z FRIM - schvalování 
Akademickému senátu byly předneseny dvě žádosti o čerpání z FRIM viz 

přílohy 1 a 2. 
 

Usnesení 3: Akademický senát FŽP schvaluje čerpání z FRIM na „Projektovou 
dokumentaci Králova výšina pro MATECH“ maximální ceně 30 664,- bez DPH 



 

 
SCHVÁLENO 

(Pro:11, Proti: 0, Zdržel se: 0) 

  

 
 

 
 

Usnesení 4: Akademický senát FŽP schvaluje čerpání z FRIM na „Možné 
neuznatelné investiční náklady z projektu INVUST pro zakoupení přenosného 

analyzátoru vody“ maximální ceně 194 000,- bez DPH 
 

SCHVÁLENO 

(Pro:11, Proti: 0, Zdržel se: 0) 
 

 
6. Čerpání z fondů FŽP - informace 

Pan tajemník informoval přítomné o stavu a čerpání z jednotlivých 
fondů FŽP viz příloha 3. 

Diskuse se nesla zejména ohledně stipendijního fondu, kde 

s v posledních dvou letech čerpalo výrazně více než byly příjmy. 
Akademický senát navrhl přijmutí nějakých pravidel, aby čerpání 

z tohoto fondu bylo plánováno a regulováno.  
 

7. Různé 

• Dotaz na dr. Popelku ohledně vývoje počtu studentů s ohledem na jednotlivé 

formy, studijní programy a ročníky. – úkol pro další jednání AS FŽP. 

 

Zapsal: P. Novák, předseda AS FŽP 



Příloha 1 

 Žádost o čerpání z FRIM 

Název Projektová dokumentace 
Králova výšina pro MATECH 

 

popis Zaměření a vypracování proj. dokumentace stávajícího stavu 

objektu KV 7 na základě nabídky č, 49/2022 firmy  

Correct BC s r o. 

Cena bez DPH 30 664,- Kč 

Celkem žádost 0 čerpání z FRIM: 33 664,- Kč 

Žadatel/katedra  

Využití příprava prostor pro projekt MATECH 

Vyjádření 
děkana 

SOUHLASÍM 

Vyjádření 

tajemníka 

fakulty 

souhlasím a předpokládám, že se částka vrátí do FRIM pokud 

bude projekt schválen. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
Platnost formuláře od: 28.6.2017 



Příloha 2 

 

Žádost o čerpání z FRIM 

Název Možné neuznatelné investiční náklady z projektu INVUST 
pro zakoupení přenosného analyzátoru vody 

Popis FŽP má v rámci projektu OP VVV INVUST schválený nákup přenosného 
multimetru pro analýzu vody (nabídka v příloze). Uznatelnost nákladů je ale 
podmíněná dosažením akreditace studijního programu „Obnova krajiny a 
ekosystémové služby“, který byl v prvním kole komisí NAÚ nedoporučen 
k akreditaci s konkrétními návrhy na úpravu žádosti. Akreditační řízení je 
přerušeno pro úpravu žádosti nejpozději do 30.11.2022. V případě, že by ani 
po úpravě žádosti nebyl studijní program akreditován, nebyly by investiční 
náklady uznatelné. Pokud bychom ale přístroj nevysoutěžili, staly by se 
neuznatelnými už vydané osobní náklady projektu INVUST 
v několikanásobné výši. Menší riziko pro rozpočet fakulty je tedy nákup 
přístroje před schválením akreditační žádosti, pro nejhorší scénář 
neuznatelnosti nákladů je ale třeba vyčlenit prostředky z FRIMu. 
Jedná se o nákup přenosného multimetru pro analýzu vody (pH, kyslík, 
salinita apod.) pro měření přímo v terénu. 
 

Cena bez DPH Maximálně 194 000 Kč bez DPH. 

Žadatel/katedra KŽP 

Využití Pro výzkum, především studentů doktorských studijních programů.  

Vyjádření 
vedoucího katedry 

 

Vyjádření  
tajemníka fakulty 

 
 

 
 



Příloha 3 

 

Stav fondů FŽP v období 1-10-2022  
      

  poč. stav tvorba celkem čerpání zůstatek 

            

Fond odměn 18 341 0 18 341 0 18 341 

Fond provozních prostř. 31 417 2 104 33 521 1 736 31 785 

Stipendijní fond 4 550 416 4 966 2 530 2 436 

FRIM     14 701 692 14 008 

      

STIPENDIA 

leden 2022 
- říjen 
2022        

  zdroj   počet částka  
           
Doktorská stipendia       1 080 000,00 Kč  
z toho:          
doktorská stipendia stip.fond   12 978 750,00 Kč  
doktorská stipendia dotace   9 101 250,00 Kč  
           
Mimořádná stipendia        1 910 610,00 Kč  
z toho:          
mimořádná stipendia SF   60 1 175 610,00 Kč  

Ukrajinští studenti 

SF/bude 
proplaceno 
státem/   12 735 000,00 Kč  

           
Projektová stipendia       228 123,00 Kč  
projekt.stip. SGS   11 175 200,00 Kč  
projekt.stip. STUVIN   1 52 923,00 Kč  
           
Prospěchová stipendia       28 800,00 Kč  
prospěchová stip. SF   1 28 800,00 Kč  

      

CELKEM     3 247 533,00 Kč  

 


