
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 4. 5. 2011 

(M 010, budova FSE UJEP, od 11:00) 

 

Prezenční listina:   9 senátorů 

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.,  
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.,  
PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.,  
Ing. Kateřina Felixová, Ph.D.,  
Lucie Kašparová,  
Kristýna Kulštejnová,  
Michaela Lišková,  
Tomáš Klener,  
Volodymyr Volf,  

Omluveni:      Ing. Petr Kačírek, Ing. Tomáš Nepovolný, Martin Lang 
 

Hosté:        děkan fakulty doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc., 
                               proděkan pro rozvoj a informatiku RNDr. Jaroslav Koutský, 

     proděkan pro vnější vztahy Ing. Jiří Uhman, 
     proděkan pro vědu a výzkum PhDr. Miroslav Barták, Ph.D. 

Dále jsou všechna jména přítomných uvedena bez titulů. 

 

Program řádného zasedání:  

1. Schválení programu jednání AS FSE UJEP. 
2. Schválení zápisu z předchozího jednání AS FSE UJEP ze dne 22. 3. 2011. 
3. Výsledky doplňujících voleb do AS FSE UJEP. 
4. Schválení Výročních zpráv FSE UJEP za rok 2010: 

a) Výroční zprávy y o činnosti FSE UJEP za rok 2010, 
b) Výroční zprávy o hospodaření FSE UJEP za rok 2010. 

5. Schválení návrhu rozpočtu FSE UJEP na rok 2011. 
6. Různé.  

 
Ad 1. Schválení programu jednání AS FSE UJEP 
Předseda Petr Hlaváček přivítal všechny přítomné na řádném zasedání. Konstatoval, že podle 
prezenční listiny se sešel v počtu 9 členů na svém pátém zasedání v akademickém roce 
2010/2011 a je usnášeníschopný.  Program řádného zasedání byl schválen přítomnými členy 
senátu bez připomínek. 
Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 
 Ad 2. Schválení zápisu z únorového řádného zasedání AS FSE UJEP  
Zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 22. února 2011 byl schválen bez připomínek. 
Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 

http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=61
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=52
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=24
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4664
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4075
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3844
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=1734


Ad 3. Výsledky doplňujících voleb do AS FSE UJEP 
Předseda Petr Hlaváček informoval o průběhu a výsledcích doplňovacích voleb do AS FSE 
UJEP. Dle závěru volební komise, jejíž předsedkyní byla jmenována Ing. Petra Olšová, Ph. D., 
volby proběhly zcela v souladu s usnesením AS FSE UJEP a v souladu s Volebním a jednacím 
řádem AS FSE UJEP. Členy Akademického senátu FSE UJEP stávají: 
A. Pedagogická kurie:   1.  Ing. Petr Kačírek , 38 hlasů 
následující pořadí: 
2. Mgr. Radka Michelová, 21 hlasů (pořadí určeno losem), 
3. Ing. Petr Votava, 21 hlasů, 
4.  RNDr. Václav Novák, Ph.D., 14 hlasů, 
B. Studentská kurie: 1. Tomáš Klener, 30 hlasů, 
následující pořadí: 
2. Miroslav Kopáček, 25 hlasů, 
3. Jakub Valjent, 20 hlasů, 
4. Petr Jirout, 15 hlasů 
 
Petr Hlaváček přivítal nového člena studentské kurie, Tomáše Klenera, zároveň omluvil 
nepřítomného, nově zvoleného člena pedagogické části AS, Ing. Petra Kačírka (z důvodu 
výuky). 
 
Ad 4.a  Schválení Výroční zprávy o činnosti FSE UJEP za rok 2010  
Předseda ohlásil projednávání Výroční zprávy o činnosti FSE UJEP za rok 2010 a předal slovo 
proděkanovi pro rozvoj panu J. Koutskému. Jaroslav Koutský představil zprávu a požádal 
přítomné, aby se k ní vyjádřili, případně vznesli námitky a připomínky. K zprávě se vyjádřila 
Kateřina Smejkalová, s připomínkou, že nalezla několik formálních nesrovnalostí v obsahu 
zprávy. Podobné připomínky k předloženému návrhu i Kateřina Felixová. Jaroslav Koutský 
řekl, že uvedené formální připomínky od členů senátu budou do Výroční zprávy zapracovány. 
Petr Hlaváček nechává hlasovat o schválení o předloženém návrhu hospodářské zprávy, 
s tím, že budou dopracovány formální připomínky. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený návrh Výroční zprávy o činnosti FSE UJEP za rok 
2010 s tím, že budou zapracovány formální připomínky od členů senátu. 

Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 
 

Ad 4.b Schválení Výroční zprávy o hospodaření FSE UJEP za rok 2010. 
Předseda senátu Petr Hlaváček seznámil členy senátu s Výroční zprávou o hospodaření FSE 
UJEP za rok 2010, žádné další dotazy nebo připomínky nebyly vzneseny a přistoupilo se k 
hlasování. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený návrh Výroční zprávy o hospodaření FSE UJEP za 
rok 2010.  

Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 



 
Ad 5. Prezentace navrženého rozpočtu pro rok 2011 
Předseda senátu Petr Hlaváček ohlásil další bod jednání, kterým byl návrh rozpočtu pro rok 
2011 a předal slovo děkanovi FSE, Zdeňku Štěpánkovi. Děkan v krátkosti představil hrubý 
návrh rozpočtu pro rok 2011 a zdůraznil, že je letošní rozpočet vyrovnaný. Podotkl také, že je 
nutné smysluplně využít část fondu „FRIM“, v částce cca 6 mil., do konce rozpočtového 
období. V návrhu na využití byly uvedeny projekty na renovaci střechy fakultní budovy FSE 
Moskevská a požární schodiště renovovaného objektu vrátnice v teritoriu Kampusu. Zdeněk 
Štěpánek řekl, že všechny návrhy budou brány v potaz a mohou být představeny ke 
schválení. Pan děkan, Zdeněk Štěpánek, také avizoval povinnost tajemnice fakulty 
konkretizovat jednotlivé návrhy pro využití prostředků na výše uvedené projekty při 
následujících zasedáních AS FSE UJEP. Kateřina Felixová a Jana Šimsová navrhli využít další 
část fondu na instalaci klimatizačního systému a žaluzií do některých učeben a kabinetů, 
které mají v letních dnech zhoršené podmínky pro práci a výuku. 
Předseda, Petr Hlaváček, navrhuje hlasovat o schválení předloženého návrhu rozpočtu pro 
rok 2011 a využití části prostředků z fondu, dle návrhu Kateřiny Felixové a Jany Šimsové. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2011 a navrhuje 
vedení FSE UJEP, aby projednalo možnost využití zbývajících prostředků ve FRIMu podle 
návrhu členů senátu. 

Výsledek hlasování:  9 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 
 

Ad 6. Různé 
Petr Hlaváček ohlásil poslední bod jednání a zeptal se na návrhy nebo podněty 

k diskusi. Zdeněk Štěpánek u této příležitosti oznámil, že Fakulta sociálně ekonomická řádně 
a úspěšně absolvovala akreditační řízení. Jelikož nikdo z přítomných neměl žádné další 
návrhy k prodiskutování, předseda akademického senátu poděkoval všem přítomným za 
účast a sdělil, že termín dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP bude konkretizován podle 
potřeby a včas oznámen. 

 
 Zápis dne 4. 5. 2011 provedl Volodymyr Volf.      
         

 
 

Schválil  ….…………………………………. 
                       Ing. Petr Hlaváček, Ph. D.  

     Předseda AS FSE UJEP 
 

    


