
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 
ze dne 14.04.2010 (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod) 

 
 
Prezenční listina:  10 senátorů  

PhDr. Petr Balek, Vojtěch Bok, Daniela Cibulková,                   
Adéla Holasová, Ing. Oldřich Jetmar, Ing. Petr Kačírek,       
Zuzana Klicnarová, Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.,                            
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D., Bc. Martin Volf 

 
Omluveni:  Michaela Benešová, RNDr. Jaroslav Koutský 
 
 
Vedení fakulty: Mgr. Jaroslav Holas, RNDr. Karel Hrach,Ph.D., Ing. Dagmar Kubišová, 

Ing. Pavel Pešek, CSc. 

  
Dále jsou všechna jména přítomných uvedena bez titulů.  

 
Program mimořádného zasedání: 
 
1) a – uvítání členů AS FSE UJEP a zástupců vedení FSE UJEP 
 b – schválení zápisu z březnového řádného zasedání AS FSE UJEP 
 c – schválení programu mimořádného jednání AS FSE UJEP 
 
2) Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2009 
 
3) Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2009 
 
4) Návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2010 
 
5) Návrh čerpání FRIMU (fondu rozvoje investičního majetku) na rok 2010 
 
6) Různé 
 
Ad 1a. Předseda senátu O. Moc přivítal všechny přítomné členy AS FSE UJEP a zástupce 
vedení FSE UJEP na mimořádném dubnovém zasedání Akademického senátu FSE UJEP. 
Konstatoval, že senát je usnášeníschopný podle prezenční listiny členů senátu, který se sešel 
na svém šestém zasedání v akademickém roce 2009/2010 v počtu 10 členů. 
 
Ad 1b. Schválení zápisu z březnového řádného zasedání AS FSE UJEP 
 
Zápis ze řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 17. března 2010 byl schválen bez 
připomínek (9 x PRO). 
 
Ad 1c.  Schválení programu zasedání členy senátu 
 
Návrh programu mimořádného zasedání byl schválen přítomnými členy senátu bez 
připomínek (9 x PRO). 



Ad 2. Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2009 
 
Předseda senátu O. Moc předal slovo proděkanu P. Peškovi, který členy senátu stručně 
seznámil s návrhem dokumentu Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2009. Kompletní 
znění dokumentu obdrželi všichni členové senátu s týdenním předstihem tak, aby měli 
dostatek času na jeho prostudování. Jelikož k tomuto bodu v otevřené rozpravě nebyly ze 
strany členů senátu vzneseny žádné připomínky, přistoupilo se rovnou k hlasování.  
 
Návrh: „AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. d) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
předložený návrh Výroční zprávy o činnosti FSE UJEP za rok 2009.“  
 
Hlasování: 9 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (9 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL p řijat.  
 
 
Ad 3. Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2009 
 
Předseda senátu O. Moc předal úvodní slovo členkám Ekonomické komise AS FSE UJEP, 
které seznámily ostatní členy senátu s klíčovými body návrhu předloženého dokumentu. 
Senátorky D. Cibulková a A. Holasová zdůraznily především dlouhodobý trend úbytku 
celkového objemu dotací do rozpočtu FSE UJEP, který se bude nadále prohlubovat i do 
budoucna. V následné rozpravě vznesl senátor P. Balek dotaz ohledně snížené částky na 
provoz. Tajemnice FSE UJEP D. Kubišová, která zodpovídala dotazy senátorů, uvedla, že to 
souvisí s převodem našetřených peněz do fondů a vysvětlila členům senátu funkčnost tohoto 
mechanismu. Žádné další dotazy či připomínky nebyly vzneseny a přistoupilo se k hlasování. 
 
Návrh: „AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. d) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
předložený návrh Výroční zprávy o hospodaření FSE UJEP za rok 2009.“  
 
Hlasování: 9 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (9 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL p řijat.  
 
 
Ad 4. Návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2010 
 
Úvodní slovo k tomuto bodu obdržela od předsedy senátu O. Moce tajemnice FSE UJEP      
D. Kubišová, která návrh rozpočtu FSE UJEP pro rok 2010 připravovala. Tvorba rozpočtu 
byla konzultována i se členy Ekonomické komise AS FSE UJEP. Jediný dotaz vznesl senátor 
P. Kačírek. Týkal se snížení celkového objemu příjmů oproti roku 2009. Tajemnice FSE 
UJEP uvedla, že je to zejména výsledek paušálního snížení normativu na studenta v řádu 
tisíců, který ovlivňuje příjmovou složku rozpočtu celé UJEP. Žádné další dotazy nebyly 
vzneseny a předseda senátu O. Moc zahájil hlasování. 
 
Návrh: „AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. c) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
předložený návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2010.“  
 
Hlasování: 9 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (9 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL p řijat.  



Ad 5. Návrh čerpání FRIMU (fondu rozvoje investičního majetku) na rok 2010 
 
Předseda senátu O. Moc předal znovu úvodní slovo tajemnici FSE UJEP D. Kubišové, která 
připravovala podklady k tomuto bodu jednání. Ta upozornila členy senátu, že návrhy 
s dalšími podněty čerpání tohoto fondu lze podávat i nadále v průběhu roku 2010. Ze strany 
členů senátu nebyly vzneseny žádné dotazy ani připomínky a přistoupilo se k hlasování. 
 
Návrh: „AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. c) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
předložený návrh čerpání FRIMU (fondu rozvoje investičního majetku) na rok 2010.“  
 
Hlasování: 9 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (9 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL p řijat.  
 
 
Ad 6. Různé 
 
a) Senátor P. Balek vznesl dotaz na členy vedení FSE UJEP a požádal je o vysvětlení, jak 
vedení FSE UJEP podporuje vědecko-výzkumnou činnost akademických pracovníků na FSE 
UJEP a zda jsou zveřejněny přesné podmínky této podpory v oficiální formě dokumentu. 
 
Jeho dotaz zodpověděl proděkan pro vědu a výzkum K. Hrach, který řekl, že tato činnost je 
samozřejmě ze strany vedení FSE UJEP podporována. Dále uvedl, že vědecko-výzkumná 
činnost je součástí pracovní náplně každého akademického pracovníka na FSE UJEP, což 
doložil citací z Pracovního řádu UJEP. 
 
Senátor P. Balek následně vyzval vedení FSE UJEP, aby podmínky podpory této činnosti 
písemně kodifikovalo ve formě vnitřního předpisu tak, aby byly všem akademickým 
pracovníkům známy. 
 
Proděkan pro vědu a výzkum K. Hrach uvedl, že Grantová agentura ČR (GAČR) změnila 
obecné podmínky pro žádosti o jednotlivé granty a nyní jsou tyto podmínky projednávány na 
univerzitní úrovni v rámci jednání proděkanů pro vědu a výzkum a prorektora pro vědu a 
výzkum. 
 
Předseda senátu O. Moc shrnul diskusi k tomuto bodu s tím, že požádal proděkana pro vědu a 
výzkum K. Hracha, aby po projednání této záležitosti na univerzitní úrovni přednesl výsledek 
tohoto jednání na zasedání Kolegia děkana FSE UJEP, kde se tuto informaci dozví i vedoucí 
jednotlivých kateder FSE UJEP.  
 
b) Předseda senátu O. Moc požádal členy senátu, aby se dostavili na řádné květnové 
zasedání AS FSE UJEP v co největším počtu, jelikož se bude projednávat příprava všech 
voleb, které jsou plánované v průběhu akademického roku 2010/2011. Členové senátu vzali 
tuto informaci na vědomí. 
 
 
Závěr zasedání:  
 
Předseda senátu O. Moc následně poděkoval všem přítomným za jejich účast a za zdárný 
průběh mimořádného zasedání, které bylo posléze ukončeno. 
 



Plánovaný termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP byl stanoven na STŘEDU         
19. května 2010 od 14:00 hod v místnosti č. 409 budovy FSE UJEP.  
 
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 
 


