
Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 
ze dne 23.6.2010 (M-307, budova FSE UJEP, 13:30 hod) 

 
Prezenční listina:  7 senátorů  

PhDr. Petr Balek, Ing. Oldřich Jetmar, Ing. Petr Kačírek, Zuzana 
Klicnarová, RNDr. Jaroslav Koutský, Mgr. Ondřej Moc, Ph.D.,  
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

 
Omluveni: Michaela Benešová, Daniela Cibulková, Adéla Holasová, Adéla 

Lustyková, Bc. Martin Volf 
 
Vedení fakulty: Ing. Jiří Uhman (pověřen děkanem FSE UJEP k zastupování) 
 

Hosté: RNDr. Miloslav Šašek, CSc. 

 

Dále jsou všechna jména přítomných uvedena bez titulů.  

Program mimořádného zasedání: 
 
1) uvítání členů AS FSE UJEP a zástupců vedení FSE UJEP, 
2) Disciplinární řád FSE UJEP, 
3) podmínky přijímacího řízení na FSE UJEP v roce 2011, 
4) různé. 
 
Ad 1a. Předseda senátu O. Moc přivítal všechny přítomné členy AS FSE UJEP a zástupce 
vedení FSE UJEP na mimořádném červnovém zasedání Akademického senátu FSE UJEP. 
Konstatoval, že senát je usnášeníschopný podle prezenční listiny členů senátu, který se sešel 
na svém devátém zasedání v akademickém roce 2009/2010 v počtu 7 členů. O. Moc se 
dotázal na připomínky k zápisu z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 19.5.2010. Senátoři 
k tomuto zápisu neměli připomínky. 
 
Ad 2. Disciplinární řád FSE UJEP 
 
Předseda senátu O. Moc požádal proděkana pro vnější vztahy J. Uhmana o představení 
návrhu. Proděkan J. Uhman informoval o způsobu tvorby předloženého řádu. Připomněl, že 
řád byl zkontrolován prorektorkou pro studium, která pečlivě ověřila soulad řádu s českou 
legislativou. Poté předseda senátu vyzval přítomné k diskusi nad předloženým řádem. O slovo 
se přihlásil O. Jetmar, který navrhl snížení členů komise z šesti na čtyři členy. O. Jetmar dále 
poznamenal, že řád je zbytečně podrobný a navrhl vypuštění některých pasáží, které jsou dle 
jeho názoru nadbytečné. Konkrétně zmínil podrobně uvedené podmínky, za kterých lze 
studenta omluvit při neúčasti na jednání disciplinární komise. Senátor P. Balek vznesl 
námitku proti znění odst. c) písm. (1), čl. 10 s odůvodněním, že je nemožné prokázat 
studentovi úmyslné spáchání přestupku. Senátor P. Balek dále poznamenal, že řád umožňuje 
studentům úmyslné prodlužování disciplinárního řízení do té doby, než bude promlčeno. 
Předseda senátu O. Moc se poté zeptal senátorů, zda podané námitky považují za natolik 
závažné, že je nutné řád významně upravit. Po většinové záporné odpovědi se přistoupilo 
k hlasování. 
 



Návrh: „AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. b) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
návrh Disciplinárního řádu FSE UJEP v předloženém znění ze dne 18.6.2010.“ 
 
Hlasování: 5 PRO x 2 proti x 0 se zdrželo (7 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL přijat. 
 
 
Ad 3. Podmínky přijímacího řízení na FSE UJEP v roce 2011 
 
Předseda senátu O. Moc požádal přítomné garanty studijních oborů M. Šaška a P. Balka o 
vyjádření k předloženým podmínkám přijímacího řízení. Senátor P. Balek uvedl, že podmínky 
byly podrobně diskutovány ve vedení FSE UJEP společně s garanty jednotlivých oborů a na 
jejich znění panuje všeobecná shoda, což garant studijního oboru RR M. Šašek potvrdil. 
Předseda senátu O. Moc vyzval členy senátu k diskusi na toto téma. Jelikož k předloženému 
návrhu nebyly připomínky, přistoupilo se k hlasování. 
 
Návrh: „AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. e) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
podmínky přijímacího řízení na FSE UJEP pro rok 2011.“ 
 
Hlasování: 7 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (7 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL přijat. 
 
 
Ad 4. Různé 
 
Předseda senátu O. Moc podal informaci o současném stavu členů AS FSE UJEP. Sdělil, že 
vzhledem k úspěšnému ukončení studia přestal být členem AS FSE UJEP student Vojtěch 
Bok. Jeho místo v AS FSE UJEP zaujala náhradnice – studentka Adéla Lustyková, která 
s členstvím v senátu souhlasí. Předseda O. Moc připomněl, že Adéla Lustyková byla první 
náhradnicí vzešlou z voleb do AS FSE UJEP v roce 2008. Členové senátu přijali tuto 
informaci bez připomínek. 
 
Předseda senátu O. Moc poté vyzval J. Uhmana k navržení změny ve Volebním a jednacím 
řádu AS FSE UJEP, konkrétně ke změně formulace poslední věty čl. 17, odst. 5, ze znění: „O 
návrzích podle čl. 9 odst. 1 nelze hlasovat per rollam.“ na znění „O návrzích podle čl. 9 odst. 
1, písm. g) nelze hlasovat per rollam.“ Proděkan J. Uhman sdělil, že o tomto návrhu se již ve 
vedení FSE UJEP diskutovalo a že děkan FSE UJEP souhlasí s tím, aby byl tento návrh jeho 
jménem předložen. Předseda O. Moc připomněl, že dle čl. 14, odst. 5 Volebního a jednacího 
řádu AS FSE UJEP je možné, aby se senát usnesl na okamžitém projednávání předloženého 
návrhu. 
 
Návrh: „AS FSE UJEP se dle  čl. 14, odst. 5 Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP 
usnesl, že je možné projednávat předloženou úpravu Volebního a jednacího řádu AS FSE 
UJEP na tomto zasedání AS FSE UJEP.“ 
 
Hlasování: 7 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (7 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL přijat. 
 



Na základě tohoto usnesení byl formulován následující návrh. 
 
Návrh: „AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. b) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
návrh změny formulace poslední věty čl. 17, odst. 5 Volebního a jednacího řádu AS FSE 
UJEP ze znění: „O návrzích podle čl. 9 odst. 1 nelze hlasovat per rollam.“ na znění „O 
návrzích podle čl. 9 odst. 1, písm. g) nelze hlasovat per rollam.“ 
 
Hlasování: 7 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (7 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL přijat. 
 
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 6. října 
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: O. Moc  
 

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 
 
 
 


