
Zápis zasedání AS FUD UJEP ze dne 12. 10. 2022 

Místo konání: zasedací místnost č. 234, FUD v 15.30 

  

Přítomni: MgA. Adéla Machová, Ph.D. (předsedkyně), Václav Mach, Mgr. et. MgA. Jan 

Krtička, Ph.D., doc. PhDr. Tomáš Pavlíček, Ph.D., MgA. Radek Jandera, Ph.D.; MgA. Jan 

C. Löbl, Ph.D., MgA. Martin Krupa (místopředseda) 

Hosté: MgA. Jiří Dvořák, BcA. Petr Kubáč 

Omluveni: Kristýna Prachařová, MgA. Kristýna Hájková, (připojeny online – pouze 

poslech informací), MgA. Aleš Loziak 

 

 

Senát v počtu 7 členů je usnášeníschopný a zasedání začalo v 15:48. 

 

Předsedkyně AS FUD UJEP A. Machová přivítala příchozí senátory a hosty. Senátoři byli 

seznámeni s navrženým programem zasedání v tomto znění: 

1. Schválení návrhu programu zasedání (A. Machová)  

2. Doplňovací volby AS FUD UJEP – informace 

3. Volby do AS UJEP na nové funkční období od r. 2023 

4. Různé – Jednací řád, energetické úspory ad. 
 

   

1. Schválení návrhu programu zasedání 

 

Předsedkyně vyzvala k hlasování o navrženém programu zasedání.  

AS FUD UJEP souhlasí s navrženým programem zasedání senátu s výsledkem: 

Pro 7; Proti 0; Nehlasoval 0. 

 

 

2. Doplňovací volby do AS FUD UJEP 

Dne 5. 10. 2022 proběhly na FUD ve foyer volby do studentské kurie AS FUD UJEP. 

K. Hájková – předsedkyně doplňovacích voleb SKAS AS FUD UJEP informovala o jejich 
průběhu a předala předsedkyni AS FUD UJEP protokol o průběhu doplňovacích voleb. 
Dále upozornila, že volební komise po tří dnů od těchto voleb obdržela několik stížností 
na průběh doplňovacích voleb. Jednalo se o zpochybňování podaných návrhů kandidátů 
na voleného člena do studentské kurie (SKAS) AS FUD UJEP. Podstatou stížností je, že 
jeden z navržených kandidátů o své kandidatuře nevěděl, byl navržen bez jeho vědomí. 
Stížnosti volební komise prověřuje dle termínů volebního řádu a bude sepsán doplňující 
protokol k doplňovacím volbám. 

Již na základě dosavadních prověřených informací vyplývá, že stížnosti jsou oprávněné, 

a tedy budou volby prohlášeny za neplatné. Předsedkyně komise doplňovacích voleb 

a předsedkyně senátu informují prostřednictvím webu fakulty akademickou obec. 



Volební komise doplňovacích voleb v součinnosti s AS FUD UJEP musí neprodleně po 
uzavření těchto doplňovacích voleb ze dne 5. 10. vyhlásit další nové doplňovací volby do 
SKAS. Jelikož do dnešního zasedání senátu nebylo prověřování stížností na průběh voleb 
uzavřeno, proběhne jednání o vyhlášení nových voleb per rollam (bude zaslán e-mail 
členům senátu). 

O průběhu voleb a podaných stížnostech (zpochybňování navržených kandidátů z řad 
studentů) již byl osobně informován i pan děkan FUD. Předsedkyně volební komise a 
předsedkyně senátu dodají panu děkanovi protokoly o průběhu voleb e-mailem a ujistily 
senát, že se dál budou zajímat o vývoj situace a případné sankce. 

T. Pavlíček: Byla porušena jistá důvěra v navrhování kandidátů na post senátora z řad 
studentů. Domnívám se, že tuto situaci by měl řešit děkan fakulty např. rozmluvou či 
disciplinárně. 

Byl citován disciplinární řád – Disciplinární přestupek, § 65 VŠ zákona: (2) Od uložení 
sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k 
nápravě. 

 

V 16:11 odchází ze zasedání senátu host Jiří Dvořák. 

 

3. Volby do AS UJEP na nové funkční období od r. 2023 

Na základě e-mailové žádosti předsedy AS UJEP je třeba stanovit pro nadcházející řádné 
volby do AS UJEP (pro následující funkční období AS od 1. 1. 2023 do 31. 12. 2025) 

termín konání voleb, místo konání a dílčí volební komisi na FUD UJEP. AS UJEP bude 
volby vyhlašovat na svém řádném zasedání dne 26. 10. 2022. 
 

Po krátké diskuzi AS FUD UJEP navrhuje:  

1. Termín konání voleb: středa 30. 11. 2022 (od 9:00 do 13:30)  

2. Místo konání voleb: FUD UJEP, foyer – přízemí budovy 

3. Složení dílčí volební komise (předseda + členové): T. Pavlíček (předseda dílčí vol. 

komise), A. Machová, V. Havlatová, K. Hájková. 

 

Usnesení č. 1: AS FUD UJEP stanovuje pro doplňovací volby do AS UJEP výše uvedené 

termíny, místo a dílčí volební komisi. Hlasování o usnesení č. 1: Pro 7; Proti 0; 

Nehlasovali 0. 

 

Předsedkyně AS FUD UJEP předá informaci předsedovi AS UJEP e-mailem nejpozději do 

22. 10. 2022. 

 

 

4. Různé 

 

A. Machová: Připomínám, že AS FUD UJEP svolává akademickou obec fakulty na středu 

9. 11. 2022 za účelem představení kandidátky na děkana FUD UJEP. Svolání bude 



avizovat směrem k akademické obci předseda volební komise T. Pavlíček min. týden 

předem (zveřejní se na web fakulty a do úředních vývěsek).  

Po krátké diskuzi senátu byl stanoven čas setkání Akademické obce na 14:00. 

 

Jednací řád AS FUD UJEP – aktualizace: 

R. Jandera: Do návrhu Jednacího řádu byly zapracovány důležité body ohledně 

distančního nebo hybridního jednání senátu. Pracovní skupina k nově vznikajícímu 

Jednacímu řádu se inspirovala i u dalších jednacích řádů (u jiných senátů) a aktuálně je 

poslední dopracovaný materiál Jednacího řádu AS FUD UJEP na právním oddělení UJEP a 

čeká na připomínky.  

Schůze skupiny k Jednacímu řádu AS FUD UJEP bude svolána po právnickém komentáři, 

neboť je třeba dořešit pár otevřených témat (tiché hlasování apod.) a srovnat se s 

případnými připomínkami (např. bod, že v odůvodněných případech lze hlasovat i v 

online). Prosím tedy o vaše vyjádření až bude dokument sdílen.  

 

R. Jandera nebo M. Krupa zašlou senátu nejaktuálnější verzi Jednacího řádu AS FUD 

UJEP k připomínkám. 

T. Pavlíček: Upozorňuji, že na právním oddělení UJEP například v minulosti vyškrtaly 
body, které již určuje vysokoškolský zákon a je třeba dobře řešit provázanost informací. 

R. Jandera: Ano, toto proškrtání již proběhlo a nyní by se mělo jednat o předfinální verzi 
s méně připomínkami, neboť ty předchozí byly již zapracovány. Přesto jistá čitelnost a 
opakování informací určují obsah a pochopení vznikajícího Jednacího řádu. 

V. Mach odešel ze zasedání v 16:32 a navrátil se v 16:35. 

V 16:36 ze senátu odchází J. C. Löbl. 

Senát si aktualizoval možné termíny a harmonogram dalšího projednávání Jednacího 
řádu, především možný termín na projednání v AS UJEP, který nyní vychází na měsíc 
leden či únor, dle vyhlášených zasedání AS UJEP. 

 
R. Jandera: Vedení FUD UJEP vyhlásilo termín posledního možného čerpání ateliérových 

rozpočtů, avšak informace přišla e-mailem dva dny před končícím termínem čerpání z 

ateliérových rozpočtů.  

JR poprosil o vyjádření AS ke způsobu zprostředkování takto důležité informace. Bylo 

dostačující zveřejnění v zápisu z kolegia?  

J. Krtička: Zastavení čerpání rozpočtu se na kolegiu děkana probíralo jako návrh. Jedná 

se však o velké nákupy techniky apod., nedotýká se to nutných studijních provozů 

ateliérů či produkční práce na připravovaných akcích. Doporučuji konzultaci s vedoucím 

katedry a též tajemníkem nad konkrétním potřebným čerpáním v následujících měsících 

tohoto roku. 

 

 



A. Machová: Informuji, že byla připravena nová směrnice děkana k provozu autoparku 

FUD UJEP, která reaguje na výzvu úspor pro další období fakulty. 

 

 

M. Krupa: Prosím předsedkyni AS FUD UJEP, aby panu děkanovi předala prosbu, že o 

všech chystaných úsporných opatřeních (např. provoz budovy, procesy šetření energie 

apod.) je též potřebné informovat studenty, např. formou osobního e-mailu, aby 

nevznikala zbytečná nedorozumění.  

A. Machová: Ano, beru na vědomí a předám žádost osobně. 

 

M. Krupa: Informuji, že dne 23. 11. 2022 bude od 15:00 svolána akademická obec UJEP, 
kde budou představeni kandidáti na volbu rektora UJEP. 
 

 

Předsedkyně AS FUD UJEP ukončila zasedání v 16:55. 

 

Další zasedání AS FUD UJEP (řádné zasedání) se koná ve středu 16. 11. 2022 od 15.00 v 

zasedací místnosti č. 234 na FUD UJEP. 

  

Zapsala a ověřila: A. Machová 


