
Zápis ze řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 
ze dne 6. 10. 2010 (M-409, budova FSE UJEP, 14:00 hod) 

 
 
Prezenční listina:  12 senátorů  

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

Vedení FSE UJEP:  Ing. Dagmar Kubišová (tajemnice FSE UJEP) 
 
Dále jsou všechna jména přítomných uvedena bez titulů.  

 
Program řádného zasedání: 
 
1) a – uvítání členů AS FSE UJEP 
 b – schválení zápisu z červnového mimořádného zasedání AS FSE UJEP 
 c – schválení programu jednání AS FSE UJEP 
 
2) Příprava volby kandidáta na jmenování děkanem FSE UJEP 
 
3) Změny v rozpočtu FRIM 2010 
 
4) Různé 
 
 
Ad 1a. Předseda senátu O. Moc přivítal všechny přítomné členy AS FSE UJEP na řádném 
říjnovém zasedání Akademického senátu FSE UJEP. Konstatoval, že senát je 
usnášeníschopný podle prezenční listiny členů senátu, který se sešel na svém předposledním 
řádném zasedání ve svém funkčním období v počtu všech 12ti členů. 
 
Ad 1b. Schválení zápisu z červnového mimořádného zasedání AS FSE UJEP 
 
Zápis z mimořádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 23. června 2010 byl schválen bez 
připomínek (12 x PRO). 
 
Ad 1c.  Schválení programu zasedání členy senátu 
 
Program řádného zasedání byl schválen přítomnými členy senátu bez připomínek (12 x PRO). 
 
 
Ad 2. Volba děkana FSE UJEP 
 
Úvodního slova se ujal předseda senátu O. Moc, který přednesl ostatním členům senátu 
všechny potřebné informace ohledně nadcházející volby děkana FSE UJEP. Shromáždění 
akademické obce FSE UJEP, na kterém zazní zpráva o činnosti AS FSE UJEP a bude dán 
prostor všem kandidátům na děkana FSE UJEP pro jejich prezentaci, se uskuteční ve 



vysokoškolském klubu budovy FSE UJEP v úterý 12. října 2010 od 14.00 hodin. Volba 
děkana FSE UJEP se pak uskuteční následující den 13. října 2010 od 14.00 hodin na řádném 
zasedání AS FSE UJEP. 
 
Předseda senátu O. Moc dále upozornil na nutnost vyhlášení řádných voleb do Akademického 
senátu FSE UJEP na totožném zasedání. Volební komise pro tyto volby byla již ustanovena a 
schválena na květnovém zasedání AS FSE UJEP. 
 
Členové senátu vzali všechny informace na vědomí. 
 
 
Ad 3. Změny v rozpočtu FRIM 2010 
 
Předseda senátu O. Moc předal slovo tajemnici FSE UJEP D. Kubišové, která představila 
členům senátu plánované změny v rozpočtu FRIM pro letošní rok a plánované položky 
rozpočtu v příštím roce. Ke všem předloženým bodům byla vedena rozprava. Předseda AS 
FSE UJEP O. Moc upozornil na skutečnost, že současný senát se vyjadřuje k rozpočtu na rok 
2011, přičemž funkční období současného senátu se vztahuje pouze do roku 2010. Tajemnice 
FSE UJEP D. Kubišová odpověděla, že je nutné začít pracovat na projektové dokumentaci co 
nejdříve, a proto rektorát UJEP již nyní žádá senáty fakult o vyjádření k budoucímu rozpočtu.  
Členové senátu se dohodli, že budou o návrhu změn hlasovat jako o celku. Jednomyslným 
hlasováním rovněž schválili výjimku pro zkrácení sedmidenní předkládací lhůty, která 
znamenala, že se o předloženém návrhu mohlo hlasovat na probíhajícím zasedání.  
 
Návrh: „AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. c) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
předložený návrh změny v čerpání FRIM pro rok 2010, tj. o převedení částky 200 000 Kč 
vyčleněných na realizaci bronzové sochy na vybudování retenční nádrže. AS FSE UJEP dle 
§ 27, odst. 1, písm. c) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. dále schvaluje začlenění položky „nákup 
SW pro monitoring a regulaci výměníkových stanic tepla UJEP“ do rozpočtu FSE UJEP 
v roce 2011.“ 
 
Hlasování: 12 PRO x 0 proti x 0 se zdrželo (12 přítomných) 
 
Závěr: Návrh BYL přijat. 
 
 
Ad 4. Různé 
 
a) Předseda senátu O. Moc informoval ostatní členy o schválení změny ve stávajícím 
Volebním a jednacím řádu AS FSE UJEP univerzitním Akademickým senátem UJEP, kterou 
se umožňuje AS FSE UJEP hlasovat o některých návrzích formou „per rollam“. Zároveň 
informoval o schválení nového Disciplinárního řádu FSE UJEP týmž orgánem. Dokument 
tedy vstoupil v platnost a všem studentům FSE UJEP je ze strany AS FSE UJEP doporučeno 
důkladné seznámení se s tímto řádem. 
 
b) Senátorka K. Smejkalová vznesla námět návrhu k čerpání z rozpočtu FRIM pro rok 
2010. Doporučuje koupi a instalaci žaluzií do učebny MO-107 v přízemí budovy FSE UJEP. 
Do učebny je totiž vidět přímo z chodníku, který vede podél budovy FSE UJEP, a 
procházející lidé mohou volně nahlížet do této učebny, což leckdy narušuje probíhající výuku. 
Členové senátu vyjádřili s tímto návrhem všeobecný souhlas a tajemnice FSE UJEP přislíbila 
další zpracování tohoto námětu a informování děkana FSE UJEP. 



 
 
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 byl stanoven na STŘEDU 
13.října 2010 od 14.00 hodin v místnosti MO-305 budovy FSE UJEP. Na tomto zasedání se 
uskuteční volba děkana FSE UJEP. Upozorňujeme případné zájemce, že zasedání AS FSE 
UJEP, stejně jako samotná volba děkana FSE UJEP, je přístupná všem zájemcům z řad 
akademické obce FSE UJEP. 
 
Program včetně pozvánky na řádné 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 
 


