
 
 

Zápis č. 6/2021 
z řádného zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 

konaného dne 19. května 2021 
 
Místo: Skype na adrese https://join.skype.com/gzhsCNKGO7z7  
Datum a čas: 19. 5. 2021, 15:00 h 
 
Přítomni:  

1. Bc. Lukáš Bárta 
2. doc. PaedDr. Ladislav Bláha, Ph.D.  
3. Mgr. et Bc. Lukáš Círus, Ph.D. 
4. Mgr. Miroslav Hašek, Ph.D. 
5. Mgr. Miloš Makovský, Ph.D.  
6. Mgr. Martin Nosek, Ph.D. 
7. Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD. 
8. Bc. Šárka Studecká  
9. Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D. 

10. Bc. Tomáš Visinger (omluvený pozdní příchod, připojen 15:04) 
 
Omluveni: 

1. Bc. Kristýna Janků 
2. Tomáš Jarý 
3. Martin Sluka  

 
Neomluveni:   --- 
 
Hosté:  
prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D. 
Ing. Mgr. Martin Černý, MSc. 
PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D. 
PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D  
Ing. Vendula Poslední 
 
 
Program: 
 

1. Přestavba budovy kateder – zpráva o situaci 
2. Rozpočet PF UJEP na rok 2021 
3. Žádost o schválení výdaje z FRIMu ve výši ve výši 26.990,26 Kč 
4. Různé 
 

Vzhledem k online formě zasedání bude hlasování realizováno přímým dotazem – každý z 
přítomných senátorů na vyzvání jednoznačně vyjádří svůj postoj odpovědí “hlasuji pro –
hlasuji proti – zdržuji se hlasování”.  
 
Schválení programu zasedání a postupu při hlasování 
hlasování:  9 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 



 
0. Autorizování zápisů z předchozích zasedání a hlasování per rollam + kontrola plnění 
usnesení AS PF UJEP 
 
Usnesení 0: 
AS PF UJEP schvaluje Zápis č. 5/2021 
z řádného zasedání Akademického senátu Pedagogické fakulty UJEP, 
konaného dne 21. dubna 2021  
 
hlasování:  10 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
 
Kontrola usnesení AS PF UJEP 
Z minulých usnesení AS PF UJEP nevyplývají žádné nesplněné úkoly. 
_____________________________________________ 
 
1. Přestavba budovy kateder – zpráva o situaci 
 
Informace: dr. Zilcher  a ing. V. Poslední 
stav: 

 rekonstrukce bez obtíží, podlahy opravené, pokládá se lino 
 terasa – opraveny drobné chyby v dokumentaci, předpokládané vícenáklady blízké nule;  
 změny řešeny na úrovni MŠMT – dodatečné finance se čerpají z dotace 

 
druhá fáze rekonstrukce: 

 zadání veřejné zakázky bylo vypsáno se zpožděním cca 2-3 měsíců – v gesci odd. veřejných zakázek, 
zdržela se tvorba dokumentace, komunikační problémy; jsou připraveny zadávací podmínky a smlouva 

 směrnice rektora pro zadávání veřejných zkázek – definuje povinnosti administrátorů a žadatele, 
neurčuje termíny – děkanát PF UJEP bude  inciovat úpravu směrnice v tomto smyslu 

 
senátoři projevili zájem navštívit rekonstruovanou budovu 

 předběžně naplánováno po příštím zasedání AS PF UJEP 
 nutno podepsat proškolení BOZP a dodržovat pokyny stavebního dozoru 

__________________________________________ 
 
2. Rozpočet PF UJEP na rok 2021 
 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, na základě § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, předkládá Akademickému senátu PF 
UJEP ke schválení návrh Rozpočtu provozních prostředků PF UJEP na rok 2021 ve verzi II.  
 
komentář (PhDr. Ing. Ivan Bertl, Ph.D.):  
Ve variantě II jsou zapracovány připomínky AS, nadále platí, že další případné změny budou projednány v září 
dle konkrétního stavu čerpání rozpočtu. 
 
Vyjádření Ekonomické komise AS PF UJEP: 
Nově předkládaná varianta zohlednila všechny připomínky diskutované na minulém zasedání, EK doporučuje 
přijetí rozpočtu ve variantě II. 
 
Usnesení 1: 
Akademický senát PF UJEP na základě § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, projednal a schvaluje návrh Rozpočtu 
provozních prostředků PF UJEP na rok 2021 v předloženém znění (varianta II). 
 
hlasování:  10 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 



 
___________________________________________ 
 
 
3. Žádost o schválení výdaje z FRIMu ve výši ve výši 26.990,26 Kč 
 
Prof. PhDr. Jiří Škoda, Ph.D., děkan PF UJEP, na základě § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, předkládá Akademickému senátu PF 
UJEP ke schválení návrh výdaje z FRIMu ve výši 26.990,26 Kč. 
 
 
Usnesení 2: 
AS PF UJEP na základě § 27 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů projednal a schvaluje předběžný výdaj z FRIM ve výši 
26.990,26 Kč jako povinnou 5% spoluúčast v projektu "Podpora rozvoje digitální 
gramotnosti" (celková částka projektu 539.805 Kč). 
 
 
hlasování:  10 pro – 0  proti – 0 zdržel(a) se hlasování, schváleno 
 
___________________________________________ 
 
4. Různé 
 
---- 

 
 
 
Příští řádné zasedání AS PF UJEP se koná ve středu 16. 6. 2021 v 15:00 h. Místo a forma 
budou oznámeny dle aktuální epidemiologické situace. 
 
 
Předběžný program příštího zasedání: 
čerpání provozního rozpočtu- dle varianty II. - k 30/4/2021 
 
 
 
 
 
Zapsala: Bc. Šárka Studecká     Mgr. Jana Pavlíková, M.A., PhD. 
19. 5. 2021   předsedkyně AS PF UJEP 


