
 
 

 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 23. 4. 2014 od 14:15 ve studovně FSE UJEP (MO 223) 

 

 

Přítomní senátoři:   PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - předsedkyně  

Bc. Miroslav Kopáček - místopředseda 

Bc. Luděk Beneš 

Ing. Eva Fuchsová 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. (přítomen od 14:30 do 15:10) 

Bc. Kateřina Hýblerová  

Mgr. Radka Michelová 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D. 

Petra Votrubová 

 

Omluvení senátoři: Bc. Ondřej Janda 

Linda Hudecová 

 

Hosté:  RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. - děkan FSE UJEP 

Ing. Kateřina Felixová, Ph.D. - proděkanka pro studium FSE UJEP 

doc. PhDr. Pavel Kuchař, CSc. - proděkan pro vnější vztahy FSE UJEP 

Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. - proděkan pro rozvoj a informatizaci FSE UJEP 

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice FSE UJEP 

Bc. Veronika Karešová - zapisovatelka AS FSE UJEP 

 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 
 

 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

1) Schválení programu zasedání senátu 

2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3) Statut FSE UJEP 

4) Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2013 

5) Návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2014  

6) Návrh čerpání FRIM 2014 

7) Organizační řád 

8) Různé 

 

http://fse1.ujep.cz/index.php?idx=3834


Začátek jednání - 14:15. 

 

Předsedkyně senátu Kateřina Smejkalová zahájila zasedání, na kterém v úvodu 

přivítala přítomné senátory a členy vedení fakulty. Poté se omluvila, že na minulém 

zasedání nemohla být ze zdravotních důvodů přítomna a poděkovala 

místopředsedovi Kopáčkovi za vedení minulého řádného zasedání Akademického 

senátu FSE UJEP. Předsedkyně následně konstatovala, že senát je 

usnášeníschopný.  

 

Ad. 1. Schválení programu zasedání senátu 

Předsedkyně Smejkalová přednesla výše uvedený program zasedání, který byl 

senátorům elektronicky rozeslán dne 17. 4. 2014 a zeptala se, zdali nemají nějaký 

bod k doplnění. Děkan Koutský navrhl, zda by do programu mohl být zařazen bod 

Organizační řád. Tento bod byl zařazen do programu. Senát následně přistoupil 

k hlasování. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený program zasedání.  

Výsledek hlasování: přítomno 9; pro 9 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Program zasedání byl schválen. 

 

Ad. 2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

2.1. Dokument řešící plagiátorství (Zápis AS FSE UJEP z 26. 3. 2014, bod 4.) 

Proděkanka Felixová uvedla, že problém plagiátorství a opisování u zkoušek již 

konzultovala s předsedou Disciplinární komise Šemíkem a senátorům příslušný 

dokument rozešle. Senátoři následně diskutovali o problému opisování u zkoušek 

a domluvili se, že na další zasedání AS FSE UJEP pozvou předsedu Disciplinární 

komise Šemíka, aby s ním tuto problematiku konzultovali.  

 

Ad. 3. Statut FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo proděkanovi Mocovi, který uvedl, že senát se 

musí znovu tímto bodem zabývat, jelikož Legislativní komise AS UJEP měla čtyři 

připomínky. Proděkan Moc tyto připomínky zapracoval a změněné znění Statutu 

FSE UJEP představil senátorům. Předsedkyně Smejkalová konstatovala, 

že o předchozí verzi Statutu FSE UJEP proběhlo mezi senátory hlasování per rollam, 

a to od 8. 4. do 10. 4. 2014 s výsledkem schváleno. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Statut FSE UJEP.  

Výsledek hlasování: přítomno 9; pro 9 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Statut FSE UJEP byl schválen. 



Ad. 4. Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2013  

Předsedkyně Smejkalová poprosila tajemnici Kubišovou o představení Výroční 

zprávy o hospodaření FSE UJEP za rok 2013. Tajemnice Kubišová uvedla, 

že prostřednictvím předsedkyně Smejkalové rozeslala dokument senátorům. Fakulta 

hospodařila v roce 2013 s kladným hospodářským výsledkem ve výši 1 666,4 tis Kč 

a vedení FSE navrhlo převést tyto finanční prostředky do Fondu odměn. Následně 

předsedkyně Smejkalová poprosila členku Ekonomické komise senátorku 

Fuchsovou, zda by mohla senátu sdělit stanovisko k Výroční zprávě o hospodaření 

FSE UJEP. Senátorka Fuchsová uvedla, že společně s druhým členem Ekonomické 

komise senátorem Jandou nemají žádné námitky. Senátorka Šimsová poděkovala 

za přehlednost tohoto dokumentu. Předsedkyně Smejkalová se zeptala, co přispělo 

k výraznému snížení nákladů na provoz oproti roku 2012. Tajemnice Kubišová 

uvedla, že v uplynulém roce byly minimálně použity finanční prostředky na nákup 

nových věcí a finanční prostředky za energie byly částečně hrazeny z projektu. 

Předsedkyně Smejkalová vznesla dotaz, zdali částka 235 tis. Kč na adaptaci 2. patra 

budovy VIKS, čerpaná z FRIMu FSE, je včetně projektové dokumentace. Tajemnice 

Kubišová odpověděla, že částka je uvedena včetně projektové dokumentace 

a stavebního povolení.  

Návrh:  AS FSE UJEP schvaluje znění Výroční zprávy o hospodaření FSE UJEP 

za rok 2013 včetně převodu hospodářského výsledku do Fondu odměn. 

Výsledek hlasování: přítomno 10; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Návrh byl schválen. 

 

Ad. 5. Návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2014 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo tajemnici Kubišové, která uvedla, 

že přítomným senátorům prostřednictvím předsedkyně rozeslala návrh rozpočtu 

FSE UJEP 2014. Dále návrh rozpočtu představila a uvedla, že s děkanem Koutským 

již absolvovali jednání na rektorátu UJEP, kde zaznělo, že návrh rozpočtu by v této 

formě mohl být schválen.  Předsedkyně Smejkalová následně požádala členku 

Ekonomické komise senátorku Fuchsovou o vyjádření k tomuto návrhu. Senátorka 

Fuchsová uvedla, že společně s druhým členem Ekonomické komise senátorem 

Jandou souhlasí s tímto předloženým návrhem. Předsedkyně Smejkalová 

konstatovala, že senátorům byl předložen návrh rozpočtu, který zatím není schválen 

AS UJEP, a proto se jeho schvalování uskuteční na dalším zasedání AS FSE UJEP.   

 

Ad. 6. Návrh čerpání FRIM 2014 

Předsedkyně Smejkalová předala slovo tajemnici Kubišové, která na úvod vysvětlila 

pojem FRIM. Společně s děkanem Koutským představili návrh čerpání FRIM 2014, 

zejména pak 1. položku – Adaptace 2. nadzemního patra budovy VIKS. Děkan 

Koutský uvedl, že bylo vyhlášeno výběrové řízení na dodavatele stavby. Dodavatel 



stavby provede rekonstrukci za 9,2 mil. Kč. O tyto prostředky se FSE UJEP (2,5 mil 

Kč FRIM FSE) poděli s Rektorátem UJEP (2,5 mil Kč FRIM UJEP) a další zdroje (4,2 

mil Kč IRP UJEP). Prostory 2. patra budovy VIKS budou primárně využívány pro 

Katedru sociální práce, vzniknou zde tři nové učebny a kancelářské prostory. 

Senátorka Fuchsová vznesla dotaz, z jakých prostředků bude čerpáno v případně 

navýšení rozpočtu. Děkan Koutský uvedl, že pro případné zvýšení nákladů na 

rekonstrukci bude čerpáno buď z FRIM FSE a nebo FRIM UJEP. Předsedkyně 

Smejkalová se zeptala, zda jsou položky: telefonní ústředna a změna užívání 

spisovny na kuchyni se sociálním zařízením nevyhnutelně nutné. Tajemnice 

Kubišová odpověděla, že zejména druhá položka je nezbytná, z důvodu zvýšeného 

počtu dojíždějících pedagogů. Členka ekonomické komise, senátorka Fuchsová, 

uvedla, že její stanovisko k návrhu čerpání FRIM 2014 je doporučující. Předsedkyně 

Smejkalová následně přečetla položky a jednotlivé částky návrhu čerpání FRIM 2014 

a bylo přistoupeno k hlasování.   

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje návrh čerpání FRIM 2014.  

Výsledek hlasování: přítomno 9; pro 9 x proti 0 x zdrželo se 0 

Závěr hlasování: Návrh byl schválen. 

 

Ad. 7. Organizační řád 

Děkan Koutský požádal senát o projednání názvu jedné katedry v rámci přílohy 

Organizačního řádu. Katedra regionálního a lokálního rozvoje bude přejmenována 

na Katedru regionálního rozvoje a veřejné správy. Děkan dále uvedl důvody pro 

změnu názvu. Předsedkyně Smejkalová se dotázala senátorů, zdali mají k tomuto 

bodu nějakou připomínku. Nikdo z přítomných senátorů připomínku nevznesl.  

AS FSE UJEP změnu Organizačního řádu FSE UJEP projednal a vzal 
na vědomí.  
 

Ad. 8. Různé 

8.1. Předseda Ekonomické komise AS FSE UJEP 

Předsedkyně Smejkalová navrhla jako předsedkyni Ekonomické komise 

AS FSE UJEP senátorku Fuchsovou. Senátorka Fuchsová souhlasila s nominací. 

Žádný z přítomných senátorů nevznesl jiný návrh, a tak senát přistoupil k hlasování.  

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje senátorku Fuchsovou za předsedkyni 

Ekonomické komise AS FSE UJEP.  

Výsledek hlasování: přítomno 9; pro 8 x proti 0 x zdrželo se 1  

Závěr hlasování: Senátorka Fuchsová byla zvolena předsedkyní Ekonomické 

komise AS FSE UJEP.  

 



8.2. Stipendijní řád 

Senátorka Michelová vznesla dotaz, zda by bylo možné provést úpravu, 

aby i studenti kombinovaného formy studia mohli čerpat prostředky ze stipendijního 

fondu v plném rozsahu jako studenti formy prezenční. Proděkanka Felixová uvedla, 

že tento návrh přednese na zasedání prorektorky pro studium.    

 

8.3. Povinně volitelné kurzy  

Senátorka Michelová přednesla stanovisko Katedry sociální práce ke změně 

ve vztahu k PVK. Katedra nepovažuje za šťastný krok, že si studenti mohou bez 

omezení zapisovat PVK. Katedra považuje PVK za profilující, které mají přispívat 

k odbornosti studentů. Katedra je toho názoru, že PVK by si studenti měli zapisovat 

v souladu s oborem, který studují. Proděkanka Felixová uvedla, že by mohl nastat 

problém, jelikož ve Studijním a zkušebním řádu je zakotveno, že jako PVK si mohou 

studenti zapsat jakýkoliv předmět. Proděkanka Felixová navrhla, že tento bod 

přednese prorektorce pro studium. 

 

8.4. Děkanské volno 

Děkan Koutský uvedl, že na 2. 5. 2014 vyhlásí děkanské volno.  

 

8.5. Využití Vilky v Kampusu UJEP ke SZZ  

Senátorka Šimsová vznesla návrh, zda by se Vilka nemohla využívat ke SZZ, 

aby nebyla učebna MO 307 v době SZZ blokována. Děkan Koutský uvedl, že by to 

bylo možné, ovšem bylo by to náročné pro sekretářky, které se zpravidla podílí 

na organizaci více zkoušek v jednom čase.   

 

 

Termín dalšího zasedání AS FSE UJEP byl stanoven na pátek 30. 5. 2014 od 10:00 

ve Vilce v Kampusu UJEP.  

 

Konec jednání - 15:40. 

 

Zápis provedla 23. 4. 2014 Bc. Veronika Karešová (zapisovatelka AS FSE UJEP). 

Zápis ověřil 28. 4. 2014 Bc. Miroslav Kopáček (místopředseda AS FSE UJEP). 

 

    Zápis schválila:  

…………………………………………… 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

                 předsedkyně AS FSE UJEP 


