
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 16. 3. 2016 od 13:45 v MO 409 na FSE UJEP  

 

 

Přítomní senátoři:         Akademická komora AS FSE UJEP 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D.  

Ing. Petr Kačírek 

RNDr. Václav Novák, Ph.D. 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D.  

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. – předsedkyně AS FSE UJEP 

RNDr. Jana Šimsová, Ph.D.  

 

Studentská komora AS FSE UJEP 

Bc. Lucie Horáčková 

Viet Anh Chu 

Daniel Valuška – místopředseda AS FSE UJEP 

Simona Vršecká  

Andrej Kostin 

 

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

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

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

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

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP 

 

 

Neomluvení senátoři:      Tomáš Nejedlý (SKAS FSE UJEP) 
  

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 
 

 

 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

1. Schválení programu zasedání 

2. Kontrola úkolů z minulého zasedání 

3. Výroční zpráva o hospodaření 2015  

4. Harmonogram voleb do AS FSE UJEP a voleb děkana FSE UJEP 

5. Různé  
 

Začátek jednání 13:50 



Předsedkyně Kateřina Smejkalová zahájila zasedání, na kterém v úvodu přivítala všechny 

senátory, děkana FSE UJEP a všechny členy vedení fakulty. Následně požádala senátory, aby 

vždy předem potvrzovali svou účast na AS FSE UJEP a zároveň poděkovala všem senátorům, 

kteří tak již dlouhodobě činí. Posléze předsedkyně senátu konstatovala, že se senát na svém 

jednání dne 16. 3. 2016 sešel v počtu 12 senátorů, a je tudíž usnášeníschopný. 
 

Ad 1) Schválení programu zasedání AS FSE UJEP  

Předsedkyně Smejkalová přednesla výše uvedený program zasedání. Vzhledem k tomu, že k 

programu nebyly vzneseny žádné připomínky ani doplnění, senát přistoupil k hlasování.  

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený program zasedání.  

Výsledek hlasování: přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Program zasedání AS FSE UJEP byl schválen 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Ad 2.1) Newsletter  

Na minulém zasedání AS FSE UJEP dne 17. 2. 2016 byli senátoři seznámeni s pracovní verzí 

Newsletteru AS FSE UJEP, na které pracuje senátor SKAS FSE UJEP Viet Anh Chu. 

Senátoři byli vyzváni, aby do 31. 3. 2016 zasílali své návrhy k předložené verzi přímo na mail 

senátora (vietanh.chu92@gmail.com) nebo na mail předsedkyně AS FSE UJEP. Úkol nadále 

trvá.  

 

Ad 2.2) Demo verze zkušebních testů na SBZ 

Proděkanka pro studium Kateřina Felixová ujistila studenty, kteří čekají na „Demo-verzi 

zkušebních testů“, že týden od tohoto zasedání již budou testy hotovy a zpřístupněny. Zároveň 

dodala, že nyní jsou již v poslední fázi úprav. 

 

Ad 2.3) Mimořádná stipendia pro senátory SKAS FSE UJEP za období 1/2015-2/2016 

Proděkanka pro studium potvrdila, že již zasedala Stipendijní komise FSE UJEP, na níž tato 

mimořádná stipendia byla schválena. Nyní se již administrují pokyny k platbám.  

 

Ad 3) Výroční zpráva o hospodaření 2015  
 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo tajemnici FSE UJEP Dagmar Kubišové, která  

senátorům představila Výroční zprávu o hospodaření FSE UJEP za rok 2015 a vyjádřila se k 

jednotlivým položkám. Paní tajemnice hodnotila hospodaření fakulty velice pozitivně, protože 

se povedlo díky získaným projektům a úspornému hospodaření fakulty snížit schodek na 

pouhých 288 tisíc Kč, přičemž původní schodek počítal s výší až 3,5 milionu Kč. Slovo si 

vzal i děkan FSE UJEP, Jaroslav Koutský, který poděkoval svým kolegům za to, že chápali 

finanční stránku fakulty a omluvil se za to, že nebyly vypláceny odměny v průběhu roku 

z tohoto důvodu. Předsedkyně AS FSE UJEP požádala o stanovisko k předložené zprávě 

členy Ekonomické komise AS FSE UJEP. Předsedkyně Ekonomické komise AS FSE UJEP 

Eva Fuchsová uvedla, že k Výroční zprávě nemá žádnou připomínku a doporučuje ji schválit 

v tomto znění. Nad předloženou zprávou proběhla v senátu krátká diskuze.  
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Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předloženou Výroční zprávu o hospodaření 2015.  

Výsledek hlasování: přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Předložená Výroční zpráva o hospodaření FSE UJEP za rok 2015 byla 

schválena.  

Po tomto hlasování se senátoři ještě vyjádřili k předloženému čerpání rozpočtu za rok 2015. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložené čerpání rozpočtu FSE UJEP k 31. 12. 2015.  

Výsledek hlasování: přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Čerpání rozpočtu FSE UJEP k 31. 12. 2015 bylo schváleno.  

 

Senátor Houžvička, senátorka Fuchsová, senátorka Reissová a senátorka Šimsová vyzvali k 

tomu, abychom jako senát zaujali stanovisko k této pozitivní zprávě o hospodaření fakulty a 

zároveň velmi poděkovali vedení fakulty za tento výsledek. 

 

Návrh:  AS FSE UJEP kladně hodnotí pozitivní výsledky v hospodaření fakulty za rok 2015 

a velmi děkuje vedení fakulty, především paní tajemnici a panu děkanovi, za správné 

a efektivní hospodaření.   

Výsledek hlasování: přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 

 

Ad 4) Harmonogram voleb do AS FSE UJEP a voleb děkana FSE UJEP 
 

Děkan FSE UJEP, Jaroslav Koutský vyzval k diskuzi o harmonogramu voleb děkana na další 

funkční období. Předsedkyně AS FSE UJEP poté předala slovo senátorovi AKAS FSE UJEP 

Petru Kačírkovi, který seznámil senát s tím, že současnému děkanovi FSE UJEP končí v 

příštím roce funkční období a že nejpozději 90 dní před koncem tohoto období musí být 

vyhlášeny volby děkana. Zároveň dodal, že existují dvě varianty, kdo bude nového děkana 

volit. Buď bude děkana na nové funkční období volit ještě stávající AS FSE UJEP nebo senát 

již nově zvolený. Senátor AKAS FSE UJEP Václav Houžvička vznesl názor, že shledal více 

pozitiv na tom, aby děkana FSE UJEP volil ještě tento stávající senát, než senát nově zvolený. 

Tento názor podpořila i senátorka Alice Reissová a senátor SKAS FSE UJEP Andrej Kostin. 

Zároveň se senát shodl na tom, že přistoupí k hlasování o tom, který senát bude volit děkana 

FSE UJEP na další funkční období.  

 

Návrh: Volbu děkana FSE UJEP pro nadcházející období bude organizovat ještě stávající AS 

FSE UJEP.   

Výsledek hlasování: přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.   

 

 



Ad 5) Různé 

Ad 5.1) Vysoká absence senátora ze SKAS FSE UJEP 
 

Předsedkyně AS FSE UJEP Kateřina Smejkalová upozornila na vysokou absenci senátora 

SKAS FSE UJEP Tomáše Nejedlého na zasedáních AS FSE UJEP. Zároveň bylo sděleno, že 

pokud se senátor nedostaví na dubnové zasedání AS FSE UJEP, bude v souladu s Volebním a 

jednacím řádem AS FSE UJEP ze senátu vyloučen a nahrazen dalším náhradníkem v pořadí.   
 

Ad 5.2) Ukončení prodeje potravin a nápojů ve vysokoškolském klubu FSE 
 

Tajemnice FSE UJEP, Dagmar Kubišová informovala akademický senát o tom, že prodej 

potravin a nápojů ve vysokoškolském klubu FSE skončí z důvodu nízkých tržeb nájemce. 

Vyzvala také k diskuzi o možném dalším využití, zejména z řad studentů, kteří by se zde 

mohli realizovat a podnikat. Dále informovala o tom, že na UJEP probíhá výběrové řízení na 

nové nápojové a jídelní automaty. 
 

Ad 5.3) Změna času budoucích zasedání akademického senátu 
 

Na podnět senátorky Evy Fuchsové vznesla předsedkyně AS FSE UJEP dotaz, zda by senátoři 

souhlasili s časovou změnou konání senátu. Od příštího zasedání by se AS FSE UJEP scházel 

na svých zasedáních vždy již ve 14 hod. 

 

Návrh:  AS FSE UJEP se bude od příštího senátu počínaje konat vždy ve 14 hod. v místnosti 

M 409 na FSE UJEP.    

Výsledek hlasování: přítomno 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 

 

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo v 14:30 hod. ukončeno.  

 

Předsedkyně poděkovala všem přítomným za jejich účast a stanovila termín dalšího zasedání 

AS FSE UJEP, a to na středu 20. 4. 2016 od 14 hod.  

 

 

Zápis provedl 16. 3. 2016:  Daniel Valuška (místopředseda AS FSE UJEP) 

  

Zápis ověřila a schválila:           

 

 

               ……………………………………………… 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D.  

     předsedkyně AS FSE UJEP 


