
Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 
ze dne 11.11.2009 (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod) 

 
 
Prezenční listina:  8 senátorů  

Daniela Cibulková, Adéla Holasová, Ing. Petr Kačírek, Zuzana 
Klicnarová, RNDr. Jaroslav Koutský, Mgr. Ondřej Moc, Ph.D., 
Mgr. Kateřina Smejkalová, Ph.D., Bc. Martin Volf 
 

Omluveni: PhDr. Petr Balek, Michaela Benešová, Vojtěch Bok, Ing. Oldřich 
Jetmar 

 
Vedení fakulty: doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc., Ing. Jiří Uhman 

 

Hosté: Ing. Petr Votava 

  
Dále jsou všechna jména přítomných uvedena bez titulů.  

 
 
Program řádného zasedání: 
 
1) a – uvítání členů AS FSE UJEP, zástupců vedení FSE UJEP a přítomných hostů 
 b – schválení programu jednání AS FSE UJEP 
 
2) Volební a jednací řád Akademického senátu FSE UJEP 
 
3) Výroční zpráva AS FSE UJEP (shromáždění Akademické obce FSE UJEP) 
 
4) Různé 
 
 
Ad 1a. Předseda senátu O.Moc přivítal všechny přítomné členy AS FSE UJEP, zástupce 
vedení FSE UJEP a hosty na řádném listopadovém zasedání Akademického senátu FSE 
UJEP. Konstatoval, že senát je usnášeníschopný podle prezenční listiny členů senátu, který se 
sešel na svém druhém řádném zasedání v akademickém roce 2009/2010 v počtu 8 členů. 
 
Ad 1b.  Schválení programu zasedání členy senátu 
 
Program řádného zasedání byl schválen přítomnými členy senátu bez připomínek (7 x PRO). 
 
 
Ad 2. Volební a jednací řád Akademického senátu FSE UJEP 
 
 Úvodní slovo udělil předseda senátu O.Moc děkanovi FSE UJEP Z.Štěpánkovi, který 
byl předkladatelem návrhu tohoto dokumentu. Ten stručně představil členům senátu výčet 
zásadních změn, které z nového VaJ řádu AS FSE UJEP vyplývají. Jedná se především o 
snížení účastnického kvóra potřebného pro platnost voleb do AS FSE UJEP ze současných 
30% na 20%, změnu funkčního období členů senátu ze 2 let na 3 roky a obecně podrobný 



popis pravidel pro jednotlivá zasedání AS FSE UJEP včetně stanovení předkládacích lhůt a 
možnosti způsobu hlasování formou „per rollam“. Dále také zmínil přidání článku, který 
ponechává současnému senátu dvouleté funkční období. Děkan FSE UJEP dále zdůraznil, že 
počet členů senátu zůstává celkem na 12 mandátech rozdělených paritně 6 a 6 mezi zástupce 
akademických pracovníků a studentů. V tomto ohledu vyšel vstříc rozhodnutí současného 
senátu, který hlasováním vyjádřil podporu zachování paritního systému. Děkan FSE UJEP 
však zdůraznil, že dle jeho názoru bude dříve či později nevyhnutelné zrušení paritního 
systému ve prospěch zástupců akademických pracovníků, jak je tomu běžnou praxí na většině 
fakult v ČR včetně ostatních fakult UJEP. 
 
 Předseda senátu O.Moc dále připomněl všem přítomným, jakým způsobem probíhal 
proces přípravy návrhu tohoto dokumentu, přičemž zdůraznil, že se jedná o konsensus mezi 
AS FSE UJEP a děkanem FSE UJEP, který vzešel ze vzájemné diskuse mezi oběma stranami. 
Připomněl také, že členové senátu měli možnost vyjádřit se k předloženému návrhu v 
diskusním fóru na webových stránkách AS FSE UJEP a otevřel rozpravu k tomuto bodu 
jednání. 
 
 V rozpravě zdůraznil senátor P.Kačírek, že je potřeba pohlídat konec funkčního 
období současného senátu ve vztahu k vyhlášení řádných voleb do AS FSE UJEP podle lhůt 
v předloženém návrhu. 
 
 Senátor J.Koutský pak zmínil otázku, zda by případný nový člen současného senátu 
zvolený v doplňovacích volbách měl funkční období shodné s ostatními členy současného 
senátu (tj. 2 roky). Předseda senátu O.Moc se s ostatními členy senátu shodl, že by takovému 
členu končilo podle platných předpisů funkční období společně se stávajícími členy senátu. 
  

Žádné jiné podněty a připomínky nebyly vzneseny a přistoupilo se tedy k hlasování: 
 
Návrh: „AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. b) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
předložený návrh Volebního a jednacího řádu Akademického senátu FSE UJEP a 
postupuje jej ke schválení AS UJEP.“ 
 
Hlasování: 8 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (8 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL přijat. 
 
 
Ad 3. Výroční zpráva AS FSE UJEP (shromáždění Akademické obce FSE UJEP) 
 
 Úvodního slova se ujal předseda senátu O.Moc, který má dle zákona o VŠ za úkol 
vypracovat zprávu o činnosti AS FSE UJEP za uplynulý rok a předložit ji Akademické obci 
FSE UJEP. Navrhuje při této příležitosti svolat shromáždění Akademické obce FSE UJEP, na 
kterém by byla zpráva přednesena a současně by akademická obec fakulty byla seznámena 
s principy chodu AS FSE UJEP. Po zkušenostech z předešlých let navrhuje pro konání této 
akce místnost M 307 v budově FSE UJEP. V případě vhodné volby termínu zájem o účast 
projevila i rektorka UJEP – předběžně bylo domluveno datum konání shromáždění ve středu 
09.12.2009 od 13:00 hod s tím, že oficiální část programu by trvala do 14:00 hod, aby se 
mohli účastníci zasedání AS UJEP včas přesunout na rektorát UJEP. Vedení FSE UJEP 
myšlenku této akce plně podporuje a přislíbilo spolupráci při přípravě, prezentaci i tvorbě 
programu této akce. Předseda senátu O.Moc dále vyzval všechny členy senátu, aby zvážili 
možnost svého vystoupení na shromáždění Akademické obce FSE UJEP a vyjádření svých 



názorů a postřehů ohledně činnosti a práce AS FSE UJEP či jiných obecnějších témat 
spojených s FSE UJEP. 
 
 V pokračující rozpravě navrhl senátor P.Kačírek, že by se mohla akce spojit s různými 
informacemi pro studenty FSE UJEP, které by je mohly zajímat (např. informace o novém 
univerzitním Studijním a zkušebním řádu a změnách z něj vyplývajících, odpovědi na dotazy, 
podněty či stížnosti studentů FSE UJEP atd.).  
  
 V této souvislosti upozornil děkan FSE UJEP na nutnost rozlišovat mezi pojmy 
stížnost a postěžování si. Stížnost musí být podána v písemné formě, řádně podepsaná (nesmí 
být anonymní) a je nutné dodržet postup podle platných předpisů (nařízení děkana FSE 
UJEP). Nemá smysl se například obracet formou emailu rovnou na děkana FSE UJEP, který 
je při posuzování stížností až poslední instancí. Jde především o to, aby se shromáždění 
Akademické obce nestalo diskusní platformou pro přednes individuálních stížností 
jednotlivých studentů, ale diskusí o obecných problémech studentů FSE UJEP. 
 
 Členové senátu vzali na vědomí formu způsobu informování Akademické obce FSE 
UJEP o činnosti AS FSE UJEP za uplynulý rok tak, jak byla navržena předsedou senátu 
O.Mocem. 
 
 
Ad 3. Různé 
 
a) Děkan FSE UJEP Z.Štěpánek informoval členy senátu o přípravě návrhu investičních 
akcí plánovaných FSE UJEP. Nabídl členům senátu možnost aktivně se na návrhu těchto 
investičních akcí podílet skrze tajemnici FSE UJEP D.Kubišovou. Veškeré případné podněty 
ze strany senátu či Akademické obce FSE UJEP jsou vedením FSE UJEP v tomto ohledu 
vítány. 
 
b) Předseda senátu O.Moc vyzval členy senátu k případnému vytvoření ekonomické 
komise, která by spolupracovala s tajemnicí FSE UJEP při tvorbě rozpočtu FSE UJEP a 
podávala by ostatním členům senátu informace o kontrole hospodaření FSE UJEP. Zájem o 
účast v této komisi projevily senátorky D.Cibulková a A.Holasová. Ze strany zástupců 
akademických pracovníků přislíbil účast v této komisi senátor O.Moc. Jelikož k tomuto 
složení nebyly ze strany ostatních členů senátu vzneseny žádné připomínky, byla tato komise 
počínaje dnem tohoto zasedání (11.11.2009) zřízena a senátem odsouhlasena. 
 
Ekonomická komise AS FSE UJEP: 
 
Daniela Cibulková, Adéla Holasová, Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 
 
 
Závěr zasedání:  
 

Předseda senátu následně poděkoval všem přítomným za jejich účast a za zdárný 
průběh řádného zasedání, které bylo posléze ukončeno. 
 
Plánovaný termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP zatím nebyl stanoven. V případě 
potřeby bude svoláno zasedání AS FSE UJEP, o kterém budou včas všichni členové AS FSE 
UJEP informováni prostřednictvím elektronické pošty. 



Program včetně pozvánky na toto zasedání bude včas rozeslán na emaily členů senátu, které 
uvedli ve svých kontaktech. Stejným způsobem bude informováno i vedení FSE UJEP. 
 
 
Zapsal: Bc. Martin Volf (místopředseda AS FSE UJEP) 
 
 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 
předseda AS FSE UJEP 

 
Na vědomí: doc. Ing. Iva Ritschelová, CSc., doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc., Ing. Pavel 
Pešek, CSc., Mgr. Jaroslav Holas, RNDr. Karel Hrach, Ph.D., Ing. Jiří Uhman, Ing. Dagmar 
Kubišová, Alena Trefilová 


