
Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 
ze dne 19. 5. 2010 (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod) 

 
 
Prezenční listina:  11 senátorů  

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

 
Omluveni:  Michaela Benešová 
 
  
Dále jsou všechna jména přítomných uvedena bez titulů.  

 
 
Program řádného zasedání: 
 
1) a – uvítání členů AS FSE UJEP 
 b – schválení zápisu z květnového mimořádného zasedání AS FSE UJEP 
 c – schválení programu jednání AS FSE UJEP 
 
2) Doplňovací volby do AS FSE UJEP 
 
3) Časový harmonogram jednotlivých voleb v roce 2010 
 
4) Volební komise 
 
5) Vyhlášení voleb děkana FSE UJEP 
 
 
 
Ad 1a. Předseda senátu O. Moc přivítal všechny přítomné členy AS FSE UJEP na řádném 
květnovém zasedání Akademického senátu FSE UJEP. Konstatoval, že senát je 
usnášeníschopný podle prezenční listiny členů senátu, který se sešel na svém osmém zasedání 
v akademickém roce 2009/2010 v počtu 11 členů. 
 
Ad 1b. Schválení zápisu z květnového mimořádného zasedání AS FSE UJEP 
 
Zápis z mimořádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 10. května 2010 byl schválen bez 
připomínek (11 x PRO). 
 
Ad 1c.  Schválení programu zasedání členy senátu 
 
Program řádného zasedání byl schválen přítomnými členy senátu bez připomínek (11 x PRO). 
 
 
 



Ad 2. Doplňovací volby do AS FSE UJEP 
 
Úvodního slova se ujal předseda senátu O. Moc, který přiblížil ostatním členům senátu situaci 
ohledně případného konání doplňovacích voleb do AS FSE UJEP kvůli možnému zániku 
mandátů několika studentských členů senátu. První variantou je konání doplňovacích voleb 
tak, jak jsou navrženy podle předloženého časového harmonogramu. Druhou variantou je 
využití uplatnění tzv. „principu náhradníků“ podle seznamu nezvolených kandidátů 
z posledních řádných voleb do AS FSE UJEP. Seznam těchto kandidátů je uveden 
v protokolu o těchto volbách. 
 
Kvůli této druhé variantě požádal rovněž předseda senátu O. Moc o vyjádření právničku 
UJEP, jelikož od posledních řádných voleb do AS FSE UJEP došlo ke změně Volebního a 
jednacího řádu AS FSE UJEP. Právnička UJEP se e-mailem vyjádřila, že po prostudování 
příslušných Volebních a jednacích řádů AS FSE UJEP došla k závěru, že „princip 
náhradníků“ lze v tomto případě uplatnit, pokud se na tom senát na svém zasedání usnese. 
Zároveň senát určí seznam náhradníků podle dostupného protokolu o výsledku voleb do AS 
FSE UJEP. Její vyjádření obdrželi členové senátu předem na své e-maily. 
 
Senátoři J. Koutský a P. Kačírek vystoupili proti možnosti využití tzv. „principu náhradníků“. 
Myslí si, že tato varianta nemá dostatečnou oporu ve stávajícím a předcházejícím znění 
Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP. 
 
Senátoři O. Jetmar a P. Balek naopak vystoupili proti podle nich zbytečné možnosti konání 
doplňovacích voleb do AS FSE UJEP, když je v protokolu o výsledku posledních řádných 
voleb do AS FSE UJEP dostupný seznam nezvolených kandidátů v pořadí podle počtu 
získaných hlasů. Podle nich je uplatnění „principu náhradníků“ zcela v souladu se stávajícím 
platným Volebním a jednacím řádem AS FSE UJEP a případné doplňovací volby jsou tedy 
naprosto zbytečné a odporující platnému Volebnímu a jednacímu řádu. Jelikož by se podle 
navrženého časového harmonogramu navíc konaly ve zkouškovém období (červen 2010), 
jednalo by se podle senátora P. Balka doslovně o „šaškárnu“, neboť by se stěží dostavil 
k těmto volbám reprezentativní vzorek voličů. 
 
Předseda senátu O. Moc po obsáhlé diskusi mezi všemi členy senátu přistoupil k hlasování     
o tom, která varianta bude senátem využita. 
 
Otázka: „Kdo ze členů AS FSE UJEP hlasuje pro variantu uplatnění tzv. „principu 
náhradníků“ v pořadí podle protokolu o výsledku voleb do AS FSE UJEP, které se konaly 
ve dnech 12.-13. 11. 2008?“ 
 
Hlasování: 9 PRO x 2 proti x 0 se zdrželo (11 přítomných) 
 
PROTI hlasovali senátoři J. Koutský a P. Kačírek. 
 
Závěr: AS FSE UJEP se usnesl, že v případě zániku členství některých senátorů budou, 
v souladu s čl. 2, ods. 2, Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP, jejich mandáty 
vykonávat náhradníci uvedení v příslušném Protokolu o výsledku voleb do AS FSE 
UJEP v listopadu 2008. 
 
 
 
 



Ad 3. Časový harmonogram jednotlivých voleb v roce 2010 
 
Předseda senátu O. Moc představil ostatním členům senátu časový harmonogram všech 
důležitých voleb a akcí, které se uskuteční do konce funkčního období současného senátu 
během roku 2010. Zároveň poděkoval senátoru P. Kačírkovi za úzkou spolupráci při přípravě 
tohoto harmonogramu. Projednávaný dokument obdrželi všichni členové senátu předem na 
své e-mailové adresy. O jednotlivých volbách se hlasovalo odděleně. 
 
3a) Časový harmonogram případných doplňovacích voleb do AS FSE UJEP 
 Předseda senátu O. Moc navrhl, aby byl schválen i časový harmonogram případných 
doplňujících voleb do AS FSE UJEP s tím, že doplňovací volby budou využity pouze 
v případě, když se nepodaří doplnit členy senátu podle uplatnění tzv. „principu náhradníků“ 
podle protokolu o výsledku voleb do AS FSE UJEP. To by mohlo nastat např. v případě 
nezájmu těchto kandidátů o členství v AS FSE UJEP nebo při nedostačujícím počtu 
náhradníků. 
 
Senátor P. Balek při této příležitosti znovu vystoupil proti konání jakýchkoli voleb do AS 
FSE UJEP během zkouškového období. 
 
Návrh: „AS FSE UJEP schvaluje časový harmonogram případných doplňovacích voleb do 
AS FSE UJEP v předloženém znění.“ 
 
Hlasování: 9 PRO x 2 proti x 0 se zdrželo (11 přítomných) 
 
PROTI hlasovali senátoři P. Balek a O. Jetmar. 
 
Závěr: Návrh BYL přijat. Časový harmonogram je uveden v příloze tohoto zápisu. 
 
 
3b) Časový harmonogram řádných voleb do AS FSE UJEP a do AS UJEP 
 Předseda senátu O. Moc seznámil ostatní členy s termíny, které navrhuje pro konání 
řádných voleb do AS FSE UJEP. Zároveň s těmito volbami by se také uskutečnily řádné 
volby do AS UJEP, které by se konaly ve stejný termín. Pro obě tyto volby bude zřízena 
společná volební komise. 
 
Návrh: „AS FSE UJEP schvaluje časový harmonogram řádných voleb do AS FSE UJEP a 
řádných voleb do AS UJEP v předloženém znění.“ 
 
Hlasování: 11 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (11 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL přijat. Časový harmonogram je uveden v příloze tohoto zápisu. 
 
 
3c) Časový harmonogram voleb děkana FSE UJEP 
 Předseda senátu O. Moc seznámil členy senátu s termíny pro konání voleb děkana FSE 
UJEP podle předloženého návrhu. Pro tyto volby bude zřízena volební komise podle 
Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP. 
 
Návrh: „AS FSE UJEP schvaluje časový harmonogram voleb děkana FSE UJEP 
v předloženém znění.“ 
 



Hlasování: 11 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (11 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL přijat. Časový harmonogram je uveden v příloze tohoto zápisu. 
 
 
Ad 4. Volební komise 
 
4a) Kandidát do hlavní volební komise pro řádné volby do AS UJEP za FSE UJEP 
 Na základě žádosti předsedy AS UJEP J. Koutského požádal předseda senátu O. Moc 
ostatní členy senátu o nominaci kandidáta na členství v hlavní volební komisi pro řádné volby 
do AS UJEP, který by v komisi reprezentoval FSE UJEP. 
 
Navržena byla senátorka ADÉLA HOLASOVÁ, která s kandidaturou vyjádřila souhlas a její 
nominace byla posléze senátem jednomyslně odsouhlasena (11x PRO). 
 
 
4b) Volební komise pro řádné volby do AS FSE UJEP a pro řádné volby do AS UJEP 
 Na základě výzvy předsedy senátu O. Moce byla podle platného Volebního a 
jednacího řádu AS FSE UJEP tato tříčlenná komise navržena ve složení: 
 
předseda komise  Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

členka komise   Ing. Dita Štyvarová 

člen komise   Miroslav Najman 

 
Všichni kandidáti vyjádřili se členstvím v této komisi souhlas a komise byla následně ve 
jmenovaném složení senátem jednomyslně schválena (11x PRO). 
 
 
4c) Volební komise pro volby děkana FSE UJEP 
 Podle platného Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP byla na základě výzvy 
předsedy senátu O. Moce tato čtyřčlenná komise o počtu 2 akademických pracovníků a 2 
zástupců studentů navržena ve složení: 
 
předseda komise  Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. 

člen komise   PhDr. Petr Balek 

členka komise   Adéla Holasová 

členka komise   Zuzana Klicnarová 

 
Všichni kandidáti vyjádřili se členstvím v této komisi souhlas a komise byla následně ve 
jmenovaném složení senátem jednomyslně schválena (11x PRO). 
 
 
Ad 5. Vyhlášení voleb děkana FSE UJEP 
 
AS FSE UJEP vyhlašuje na základě Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP volby 
děkana FSE UJEP. 
 



Časový harmonogram voleb, požadavky na kandidáty a další pokyny jsou uvedeny v příloze 
tohoto zápisu. 
 
 
 
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 nebyl stanoven. Podle potřeby 
bude svoláno mimořádné zasedání během měsíce června 2010.  
 
Program včetně pozvánky na mimořádné 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 



Příloha zápisu z řádného zasedání AS FSE UJEP dne 19.5.2010 
 
Harmonogramu voleb kandidáta na děkana FSE UJEP 
 
19.5.2010 jmenování volební komise pro volbu kandidáta na děkana FSE UJEP 
 
19.5.2010 vyhlášení voleb kandidáta na děkana FSE UJEP 
 
6.10.2010 konečný termín pro podávání návrhů kandidátů na děkana FSE UJEP  
 
12.10.2010 shromáždění Akademické obce FSE UJEP  
 
13.10.2010 volba kandidáta na děkana FSE UJEP 
 
13.10.2010  (případně) vyhlášení druhého kola voleb kandidáta na děkana FSE UJEP 
 
27.10.2010  (případně) konečný termín pro podávání návrhů kandidátů na děkana FSE 

UJEP v 2. kole voleb  
 
2.11.2010  (případně)  shromáždění Akademické obce FSE UJEP před 2. kolem voleb  
 
3.11.2010  (případně)  druhé kolo volby kandidáta na děkana FSE UJEP 
 
 
Harmonogram doplňovacích voleb do AS FSE UJEP 
 
1.6.2010 vyhlášení doplňovacích voleb do AS FSE UJEP:  
18.6.2010 konečný termín pro návrhy kandidatur do AS FSE UJEP (do 12:00 předsedovi 

volební komise) 
 
doplňovací volby do AS FSE UJEP  

1. kolo: 21.6.2010 
2. kolo: 23.6.2010 (proběhne pouze v případě nenaplnění kvóra v 1. kole voleb) 
3. kolo: 25.6.2010 (proběhne pouze v případě nenaplnění kvóra v 2. kole voleb) 

Poznámka: doplňovací volby do AS FSE UJEP proběhnou pouze při nemožnosti doplnit 
členy senátu náhradníky z posledních voleb. 
 
 
Harmonogram voleb do AS FSE UJEP a do AS UJEP 
 
13.10.2010 vyhlášení řádných voleb do AS FSE UJEP i do AS UJEP 
1.11.2010   konečný termín pro návrhy kandidatur do AS FSE UJEP a AS UJEP (do 12:00 

předsedovi volební komise) 
 
řádné volby do AS FSE UJEP 

1. kolo: 4. - 5.11.2010  
2. kolo: 11. - 12.11.2010  (proběhne pouze v případě nenaplnění kvóra  

v prvním kole voleb) 
3. kolo: 18.11.2010  (proběhne pouze v případě nenaplnění kvóra  

v druhém kole voleb) 
 


