
Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP ze dne 20.02.2013 

(v budově vilky areálu Kampusu od 14:00) 

 

Prezenční listina:   11 senátorů 

Ing. Petr Hlaváček, Ph.D.,  
RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.,  
Ing. Petr Kačírek, 
Mgr. Radka Michelová, 
PhDr., Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D., 
Miroslav Kopáček, 
Tomáš Klener,  
Volodymyr Volf, 
Ing. Kateřina Felixová, Ph.D., 
Kristýna Kulštejnová,  
Lucie Kašparová, 
 

 
Omluveni: Michaela Lišková, 
       
 
Hosté:     proděkan pro vědu a výzkum PhDr. Miroslav Barták, PhD. 
      proděkan pro rozvoj a informatiku RNDr. Jaroslav Koutský, 

  proděkan pro vnější vztahy doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. 
  tajemnice fakulty Dagmar Kubišová  
   

 

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 23. 1. 2013.  

3. Vyhlášení voleb děkana FSE UJEP 

4. Volba členů Volební komise 

5. Svolání akademické obce FSE UJEP  

6. Různé 

 
 
 
 

http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=61
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=52
mailto:radka.michelova@ujep.cz
http://fse1.ujep.cz/00_vyucujici.asp?ID=24


 
 
 
 
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 11 členů na 
svém pátém zasedání v akademickém roce 2012/2013 a je usnášeníschopný. Petr Hlaváček 
požádal přítomné o své podněty k doplnění programu zasedání. Jelikož nikdo z přítomných 
další návrhy neměl, nechal Petr Hlaváček hlasovat o předloženém programu jednání. 
 
Návrh: Schválení programu jednání AS FSE UJEP 
 
Výsledek hlasování:  11 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel 
 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen.  
 
 
 
Ad 2. Schválení zápisu z předchozího řádného zasedání AS FSE UJEP  
 

Předseda Petr Hlaváček ohlásil další bod jednání, kterým bylo schválení zápisu 
z řádného zasedání ze dne 23. 1. 2013. Petr Hlaváček navrhuje hlasovat o schválení zápisu 
z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 23. 1. 2013.  
 
Návrh:  Schválení zápisu z předchozího zasedání AS FSE UJEP ze dne 23. 1. 2013 
 
Výsledek hlasování:  11 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel 
 
Závěr hlasování:  Zápis z řádného zasedání AS FSE UJEP ze dne 23. 1. 2013 byl schválen bez 
připomínek. 

 

Ad 3. Vyhlášení voleb děkana FSE UJEP 
 

Petr Hlaváček uvedl přítomné do kontextu událostí a přečetl dopis, oznamující 
rezignaci děkana na svou funkci ke dni 30. 04. tohoto roku. Oznámil také, že v tomto případě 
je povinností senátu zajistit bez zbytečných odkladů zvolení nového děkana fakulty. Petr 
Hlaváček představil navrhovaný harmonogram průběhu volebního procesu (viz příloha). 
Kateřina Smejkalová se zeptala, zda není nutné dodržet lhůtu 30 dnů od termínu vyhlášení 
po termín volby. Petr Hlaváček odpověděl, že ve Volebním a jednacím řádu není lhůta 
uvedena, pouze v případě ukončení funkčního období senát musí vyhlásit volby děkana 
nejpozději 90 před koncem funkčního období. K navrženému harmonogramu nebyly 
vzneseny připomínky, proto nechal Petr Hlaváček o návrhu hlasovat.       



Návrh:  AS FSE v souladu s Čl. 1 odst. 2 v příloze č. 2 Volebního a jednacího řádu AS FSE 
vyhlašuje volby kandidáta na funkci děkana FSE UJEP na 28. 3. 2013 ve 14,00 hod. v budově 
FSE UJEP s tím, že místnost bude volební komisí včas oznámena. Volby budou probíhat podle 
harmonogramu v příloze.  

Výsledek hlasování:  11 pro x 0 proti x 0 se hlasování zdržel 
 

Závěr hlasování: návrh byl při hlasování jednohlasně schválen 

 

Ad 4. Volba členů Volební komise 
 

Petr Hlaváček oznámil další bod jednání. Řekl, že k provedení volby děkana je zapotřebí 
jmenovat Volební komisi, jejíž funkcí je zastřešovat a koordinovat průběh volby. Volební 
komise by podle Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP měla být složená ze dvou členů 
akademického a dvou členů studentského pléna. Na základě Na základě výzvy předsedy senátu 
byla podle platného Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP tato čtyřčlenná komise navržena ve 
složení:  

- za akademické plénum: Petr Kačírek, Jana Šimsová 
- za studentské plénum:  Tomáš Klener, Kristýna Kulštejnová  

Stanovisko AS FSE: Kontrola formálních náležitostí návrhu kandidáta bude provedena 
Volební komisí až po uplynutí lhůty pro podání návrhů kandidátů. 

Jelikož nikdo z přítomných neměl další dotazy k projednávanému bodu, nechal Petr Hlaváček 
o návrhu hlasovat.  

Návrh: AS FSE na základě čl. 2 odst. 1 Přílohy č. 2 Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP 
ustanovil Volební komisi ve složení 2+2 ve výše uvedeném složení 

Výsledek hlasování:  9 pro, 0 proti, 2 se zdrželi 
 
Závěr hlasování: návrh byl při hlasování schválen 
 

Ad 5. Svolání akademické obce FSE UJEP  
 
 

Petr Hlaváček nechal projednávat předposlední bod jednání. Navrhl datum svolání 
akademické obce na 26. března tohoto roku. Na schůzi akademické obce se mimo jiné 
představí kandidáti na funkci děkana fakulty. Pravomoc svolat akademickou obec FSE má 
předseda senátu a není vyžadováno schválení akademickým senátem, proto nebude o jejím 
svolání senát hlasovat. 
 



 

6. Různé 

 Petr Hlaváček oznámil poslední bod jednání a předal slovo Tomáši Klenerovi. Tomáš 
Klener se obrátil na senát s žádostí zvážit možnost navýšení mzdové hodinové sazby pro 
studenty vykonávajících pomocnou vědeckou činnost z aktuální výše na 100,-Kč. Jana 
Šimsová navrhla obrátit se na proděkana pro studium Jaroslava Holase, který by na příštím 
zasedání mohl senát informovat o možnostech navýšení. S tím Tomáš Klener souhlasil. 

 Slova se ujala Dagmar Kubišová, která přítomným oznámila, že kvestor 

univerzity navrhuje finanční spoluúčast rektorátu UJEP při rekonstrukci 2. patra v 

prostorách VIKSu. S tím, že FSE poskytne spoluúčast ve výši 2 mil. Kč z FRIM 

FSE.K další diskuzi nebyly ze strany přítomných vzneseny žádné podněty, proto Petr Hlaváček 
poděkoval všem za účast na zasedání, stanovil příští zasedání AS FSE UJEP na termín 28. 03. 
2013 a schůzi ukončil. 
 

 

Zápis dne 20. 02. 2013 provedl Volodymyr Volf.      
         

 
Schválil ….…………………………………. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Příloha zápisu 

 

Harmonogramu voleb kandidáta na děkana FSE UJEP  

20. 2. 2013 jmenování volební komise pro volbu kandidáta na děkana FSE UJEP  

20. 2. 2013 vyhlášení voleb kandidáta na děkana FSE UJEP  

18. 3. 2013 konečný termín pro podávání návrhů kandidátů na děkana FSE UJEP (do 12:00) a 
předání kandidátní listiny předsedovi AS FSEUJEP (do 15:00)  

26. 3. 2013 shromáždění Akademické obce FSE UJEP  

28. 3. 2013 volba kandidáta na děkana FSE UJEP  

28. 3. 2013 (případně) vyhlášení druhého kola voleb kandidáta na děkana FSE UJEP  

12. 4. 2013 (případně) konečný termín pro podávání návrhů kandidátů na děkana FSE UJEP v 
2. kole voleb (do 12:00) a předání kandidátní listiny předsedovi AS FSEUJEP (do 14:00)  

23. 4. 2013 (případně) shromáždění Akademické obce FSE UJEP před 2. kolem voleb  

26. 4. 2013 (případně) druhé kolo volby kandidáta na děkana FSE UJEP  

 


