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Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 15. 6. 2011 

(M 409, budova FSE UJEP, od 14:00) 

 

 

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

 
Omluveni:      Ing. Petr Kačírek, Martin Lang 
 
Hosté:        doc. Ing. Zdeněk Štěpánek, CSc. 
       Mgr. Jaroslav Holas 

     Ing. Jiří Uhman  
     Ing. Dagmar Kubišová 
     Ing. Lydie Markytánová 
     Mgr. Ondřej Moc, 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 4. 5. 2011. 
3. Návrh na jmenování členů Vědecké rady FSE UJEP. 
4. Změny v Organizačním řádu FSE UJEP. 
5. Podmínky přijímacího řízení na červen 2012. 
6. Oznámení o reorganizaci knihovny a Střediska vědeckých informací. 
7. Přednesení předběžného rozpočtu na čerpání prostředků z fondu FRIM. 
8. Různé. 
 
 
 
 
 

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=3444
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3844
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=4651
http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3870
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Ad 1. Schválení programu jednání AS FSE UJEP 
 

Předseda Petr Hlaváček přivítal všechny přítomné na řádném zasedání akademického 
senátu FSE UJEP. Konstatoval, že podle prezenční listiny se senát sešel v počtu 10 členů na 
svém šestém zasedání v akademickém roce 2010/2011 a je usnášeníschopný. Program 
řádného zasedání byl schválen přítomnými členy senátu bez připomínek. 
 
Výsledek hlasování:  10 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 
 
Ad 2. Schválení zápisu z květnového řádného zasedání AS FSE UJEP  
 

Předseda Petr Hlaváček ohlásil další bod jednání, kterým bylo schválení zápisu 
z řádného zasedání ze dne 4.5.2011. Petr Hlaváček navrhuje hlasovat o schválení zápisu 
z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 4.5.2011. Zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP 
ze dne 4. 5. 2011 byl schválen bez připomínek. 
 
Výsledek hlasování:  10 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 
 

Ad 4. Schválení členů Vědecké rady FSE UJEP. 
 

Petr Hlaváček předal slovo Jaroslavu Koutskému, který začal s prezentací návrhu na 
jmenování členů Vědecké rady FSE UJEP. Životopisy nových členů Vědecké rady byly 
předběžně rozeslány všem senátorům, každý člen AS FSE UJEP tedy měl příležitost obeznámit 
se s navrhovaným složením. Jaroslav Koutský konstatoval, že dle jeho názoru je nová rada 
sestavená kvalitně. Tomáš Nepovolný požádal o zdůvodnění navržení brigádního generála  
JUDr. Jiřího Vorálka jako člena Vědecké rady navzdory tomu, že nemá žádnou vědeckou 
činnost. Jaroslav Koutský tento fakt odůvodnil tím, že je potřeba sestavovat Vědeckou radu 
také z členů, kteří trvale působí v praxi. Petr Hlaváček nechává hlasovat o navrhovaném 
složení Vědecké rady FSE UJEP, předloženém Jaroslavem Koutským.   
 

Návrh: AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. f) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
předložený návrh členů Vědecké rady Fakulty sociálně ekonomické Univerzity J. E. Purkyně 
v Ústí nad Labem. 

Výsledek hlasování:  10 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 
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Ad 4. Změny v Organizačním řádu FSE UJEP 

Petr Hlaváček předal slovo proděkanovi pro rozvoj a informatiku – Jaroslavu 
Koutskému, který oznámil o potřebě inovace studijních programů požadované ze strany 
akreditační komise, jež se dotknou celého vysokého školství. Jaroslav Koutský stručně 
vyjmenoval požadavky, které jsou nyní na vysoké školy kladeny, mimo jiné také představil 
garanty jednotlivých oborů, přičemž podotknul, že garantem oboru Finanční management je 
Magdalena Hunčová, která přislíbila složit habilitaci v potřebné době a tedy splnit podmínky 
pro garanci oboru. 

 Jaroslav Koutský také oznámil transformaci katedry informatiky, která se z důvodu 
minimálního personálního obsazení začlení do nově vzniklé katedry matematiky a 
informatiky. Jana Šimsová vyjádřila pochybnost, zda tímto sloučením nedojde k omezení 
výuky informatiky na škole, na což zareagoval Jiří Uhman s tím, že se výuka informatiky 
neomezí, ale naopak více specializuje. Další transformace proběhne u katedry obchodu a 
služeb, která se začlení do katedry ekonomiky podniku.  

Návrh: AS FSE UJEP dle § 27, odst. 1, písm. a) Zákona o VŠ č. 111/1998 Sb. schvaluje 
předložený návrh změn v Organizačním a jednacím řádku FSE UJEP.   

Výsledek hlasování:    8 pro x 0 proti x 2 se hlasování zdrželi. 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování schválen. 

 
Ad 5. Podmínky přijímacího řízení na červen 2012 

Slovo bylo poskytnuto proděkanovi pro studium Jaroslavu Holasovi. Jaroslav Holas 
představil svůj návrh podmínek přijímacího řízení na červen 2012. Prezentoval také důvody 
pro změny, mezi nimiž uvedl především změny demografického vývoje a měnicí se 
požadavky ze strany Ministerstva školství a Akreditační komise.   

Z těchto důvodů dojde k zařazení oboru Obchod a marketing pod studijní program 
Ekonomika a management. Děkan Zdeněk Štěpánek zdůraznil, že zánik samostatného oboru 
Obchod a marketing je způsoben nikoliv vůli vedení, nýbrž nedostatkem docentů, kteří by 
tento obor mohli do budoucna garantovat. Petr Hlaváček nechal hlasovat o návrhu 
přijímacích podmínek pro červen roku 2012, kdy obor Obchod a marketing již bude součástí 
studijního programu Ekonomika a management. 

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. 

Výsledek hlasování:  10 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 
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Ad 6. Oznámení o reorganizaci knihovny a Střediska vědeckých informací 

Před senátem vystoupila vedoucí Střediska vědeckých informací Lydie Markytánová, 
která informovala všechny přítomné o reorganizaci služeb knihovny a studovny a jejich 
vzájemného sloučení, do doby než bude postavená univerzitní knihovna. Žádosti na 
vypůjčení se budou přijímat od 5. září formou žádanky. Informace o těchto změnách budou 
zveřejněny na internetových stránkách fakulty FSE. Děkan Zdeněk Štěpánek oznámil redukci 
personálu knihovny z pěti na tři pracovníky, kteří budou následně převedeni do 
celouniverzitní knihovny. Předseda Petr Hlaváček oznámil, že toto zasedání AS FSE UJEP bere 
na vědomí uvedené informace, není nutné o nich hlasovat. 

 

Ad 7. Přednesení předběžného rozpočtu na čerpání prostředků z fondu FRIM 

Slovo bylo poskytnuto tajemnici FSE UJEP, paní Dagmar Kubišové, která představila 
návrh na rozpočet předschválených stavebních akcí, jež se týkají sanace střechy v budově 
Moskevská, klimatizačního zařízení do učebny 105 a požárního schodiště do objektů „vilka“ 
v areálu Kampusu. 

Vzhledem k havarijnímu stavu střechy v budově v Moskevské ulici se předběžná 
kalkulace na sanaci pohybuje okolo částky 2 mil. Kč, tato částka je již schválená. Kalkulace 
pro instalaci klimatizačního zařízení do místnosti MO-105 činí cca 120 tis. Kč. U této kalkulace 
však Dagmar Kubišová upozorňuje na nákladnost následného provozu, který do kalkulace 
není zahrnut. Kateřina Felixová se dotázala, z jakého důvodu mají být klimatizace umístěny 
do učebny č. 105 a nikoliv učeben č. 107 a 307. Dagmar Kubišová odpověděla, že z hlediska 
kapacitního zatížení učebny č. 105, kde probíhá výuka s využitím PC a vzhledem k provozním 
nákladům, je umístění klimatizace pouze v této učebně nejvhodnější. Dále Dagmar Kubišová 
informovala akademický senát o stavu čerpání provozního rozpočtu, který dle aktuálních 
informací přečerpává o 1,5 %. Děkan Zdeněk Štěpánek oznámil, že v rámci opatření při 
sestavování rozpočtu dojde úsporám v rozsahu cca 5 mil. Kč v důsledku redukce pracovníků 
fakulty. Také upozornil na snížení rozpočtu avizované Ministerstvem školství. Petr Hlaváček 
navrhl, aby senát zaujal stanovisko k předávání dalších informací o využití FRIMu.  

Návrh:  AS FSE UJEP souhlasí s průběhem čerpání rozpočtu a prostředků z fondu FRIM, 
zároveň se shoduje na průběžném infomování senátu na dalších schůzích ve věci čerpání 
rozpočtu a prostředků z fondu FRIM. 

Výsledek hlasování:  10 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel. 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen. 
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Ad. 8 Různé  
 
Petr Hlaváček ohlásil poslední bod jednání a zeptal se na návrhy nebo podněty 

k diskusi.  
Žádné další podněty vzneseny nebyly, předseda senátu proto 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 12. 

října 2011 od 14:00 hod v místnosti č. 409 budovy FSE UJEP.  
 
 
 
 
 
 
Zápis dne 15. 6. 2011 provedl Volodymyr Volf.      
         

 
 

 
Schválil  ….…………………………………. 

                       Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.  
       Předseda AS FSE UJEP 

 

 


