
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 20. 4. 2016 od 14:00 v MO 409 na FSE UJEP  

 
 

Přítomní senátoři:        Akademická komora AS FSE UJEP 

Ing. Eva Fuchsová 

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 - přítomen od 14:20 hod. 

Andrej Kostin 

Simona Vršecká  
 

 

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

Theodor Cigánek – student FSE UJEP 
 
 

Omluvení senátoři:         Daniel Valuška – místopředseda AS 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. Sdělení předsedkyně AS FSE UJEP 

4. Příprava harmonogramu voleb do senátu a voleb děkana na další funkční období 

5. Návrh rozpočtu na rok 2016 + návrh čerpání FRIMu 

6. Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 - návrh k připomínkování 

7. Různé  
 



Začátek jednání 14:00 

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

senátory, děkana FSE UJEP a všechny členy vedení fakulty. Posléze předsedkyně senátu 

konstatovala, že se senát na svém jednání dne 20. 4. 2016 sešel v počtu 10 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 10; pro 10 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Program zasedání AS FSE UJEP byl schválen. 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 
 

2. 1 Demo verze zkušebních testů na SBZ 

Proděkanka pro studium Kateřina Felixová ujistila studenty na minulém zasedání AS FSE 

UJEP, že „Demo-verze zkušebních testů na SBZ“ již bude brzy hotova a zpřístupněna. Nyní 

můžeme konstatovat, že úkol by splněn a demo verze testů je již zpřístupněna na webových 

stránkách fakulty. 
 

Ad 3) Sdělení předsedkyně AS FSE UJEP 
 

Předsedkyně AS FSE UJEP oznámila členům senátu, že se objevilo nařčení, že 

teambuildingová setkání senátu byla placena z rozpočtu fakulty. Předsedkyně senátu toto 

nařčení kategoricky odmítá a prohlásila, že žádné teambuildingové setkání senátorů nebylo 

financováno z fakultního fondu. K tomuto tvrzení se vyjářil také senátor Kostin, který byl 

teambuildingového setkání též přítomen, a který toto absurdní nařčení též odmítl.  

Teambuildingová setkání byla vždy pořádána za účelem sbližování senátu a přítomní senátoři 

si vždy své občerstvení platili sami. Slova předsedkyně AS FSE UJEP potvrdil také děkan 

FSE UJEP. Senát se shodl na tom, že z důvodu zachování dobrého jména a dobré pověsti AS 

FSE UJEP je nutné vždy takováto nesmyslná tvrzení odmítnout a uvést vše na pravou míru.  
 

 

Ad 4) Příprava harmonogramu voleb do senátu a voleb děkana na další funkční období 
 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo senátorovi AKAS FSE UJEP Petru Kačírkovi, 

který senát seznámil blíže s harmonogramem voleb. Vyhlášení volby děkana by, dle jeho 

slov, mohlo proběhnout na dalším zasedání AS FSE UJEP v květnu (termín bude ještě 

upřesněn). Samotná volba kandidáta na děkana by proběhla 16. 11. 2016. Termín pro 

odevzdání návrhů na kandidáty členům volební komise byl stanoven na 24. 10. 2016. Dva dny 

poté, dne 26. 10. 2016, by byl termín pro odevzdání kandidátní listiny volební komisí 

předsedkyni AS FSE UJEP. Dále by následovalo dne 9. 11. 2016 shromáždění Akademické 

obce FSE UJEP k volbě kandidáta na děkana. Po krátké diskuzi k tématu vyzval senátor 

Kačírek členy senátu k členství ve volební komisi, k němuž se přihlásili - senátoři SKAS FSE 

UJEP: senátor Kostin a senátorka Vršecká; dále senátoři za AKAS FSE UJEP: senátor Novák 



a senátorka Šimsová. Tito senátoři přislíbili účast ve volební komisi. Senát vyjádřil souhlas 

s tímto složením volební komise; zvolení volební komise proběhne na příštím zasedání AS 

FSE UJEP.  

 

Senátor Kačírek dále informoval senátory, že volby do Akademického senátu FSE UJEP na 

další funkční období by se měly vyhlásit dne 19. 10. 2016. Samotné volby by proběhly 30. 11. 

2016. První zasedání nově zvoleného senátu by se mohlo uskutečnit 7. 12. 2016, přičemž 

vyhlášení termínu zasedání již spadá plně do kompetence nového předsedy AS FSE UJEP. 

Předsedkyně AS FSE UJEP na závěr poděkovala senátoru Kačírkovi za pečlivé zpracování 

předloženého harmonogramu voleb a senát přistoupil k hlasování o návrhu harmonogramu 

voleb.  

Návrh: AS FSE UJEP souhlasí s předloženým návrhem harmonogramu voleb děkana a voleb 

do AS FSE UJEP na další funkční období.  

Výsledek hlasování: přítomno 11; pro 11x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

Projednaný a schválený Harmonogram voleb děkana a voleb do AS FSE UJEP na další 

funkční období je uveden v příloze tohoto zápisu.  
 

Ad 5) Návrh rozpočtu na rok 2016 + návrh čerpání FRIMu 

Ad 5.1) Návrh rozpočtu na rok 2016 
 

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

senátorům představila návrh rozpočtu na rok 2016. Paní tajemnice předložila senátu 

vyrovnaný rozpočet, navýšený na 111,9 % oproti minulému roku. Dále senát upozornila na to, 

že prozatím není schválený univerzitní rozpočet, který bude projednáván dne 27. 4. 2016 na 

zasedání AS UJEP. V tuto chvíli jsou dvě možné varianty, a to zda schválit návrh rozpočtu již 

nyní nebo až na dalším zasedání, tedy po schválení univerzitního rozpočtu. Na toto téma 

proběhla krátká diskuze. Předsedkyně AS FSE UJEP vyzvala zástupce Ekonomické komise 

AS FSE UJEP, tj. senátory Fuchsovou a Kostina, aby se k danému návrhu vyjádřili. Ti 

předložený návrh rozpočtu zhodnotili pozitivně. Senátoři se nakonec shodli na tom, že 

přistoupí k hlasování o rozpočtu na rok 2016 již nyní. Avšak v případě neschválení 

univerzitního rozpočtu nebude rozpočet FSE platný a bude předložen akademickému senátu 

ke schválení nový rozpočet FSE.     

Návrh: AS FSE UJEP souhlasí s předloženým návrhem rozpočtu FSE UJEP na rok 2016.   

Výsledek hlasování: přítomno 11; pro 11 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 
 

Ad 5.2) Návrh čerpání FRIMu 

Paní tajemnice FSE UJEP Dagmar Kubišová senát seznámila s budoucím návrhem čerpání 

z FRIMu. Fakulta by pořídila nový vůz za pořizovací cenu 600 000 Kč vč. DPH. Dále paní 

tajemnice navrhla, aby si fakulta ponechala též původní vůz, který je sice již staršího data, 

nicméně fakulta jej plně využívá (stěhování materiálů, nábytku apod.) Po krátké diskuzi senát 

přistoupil k hlasování. 



Návrh: AS FSE UJEP souhlasí s předloženým návrhem čerpání FRIMu.  

Výsledek hlasování: přítomno 11; pro 11 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 
 

Ad 6) Výroční zpráva o činnosti za rok 2015 - návrh k připomínkování 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo panu proděkanovi Ondřeji Mocovi. Pan proděkan 

senát informoval o zhotovení Výroční zprávy o činnosti za rok 2015 a požádal senátory o 

připomínkování tohoto dokumentu, a to do 4. 5. 2016, na jeho e-mailovou adresu.  
 

 

Ad 7) Různé 

Ad 7.1) Nová podoba SZZ 
 

Senátorka Fuchsová sdělila senátu, že se na ni obrací studenti ohledně rozdílnosti verzí testů 

SZZ. Studenti oboru Podniková ekonomika a management si stěžují, že mají těžší podmínky 

oproti studentům oboru Regionální rozvoj a veřejná správa. Studenti Podnikové ekonomiky 

musí totiž splnit 70 % z částí makroekonomie a mikroekonomie, kdežto studenti 

z Regionálního rozvoje musí splnit 70 % z obou předmětů dohromady. Pan děkan potvrdil, že 

tam opravdu rozdílnost je a konstatoval, že je zcela běžné, že různé obory na stejné fakultě 

mají rozdílné SZZ. Dále proběhla na toto téma krátká diskuze. 
 

Ad 7.2) Sjednocení AMISu a Moodlu 

Senátor Viet Anh Chu vznesl dotaz, zda by bylo možné propojit servery AMIS a Moodle. 

Krátce na toto téma proběhla diskuze. Pan proděkan Moc slíbil, že zjistí vše potřebné ohledně 

tohoto návrhu. Poté bylo dohodnuto, že pan proděkan vytvoří na webu fakulty přehlednou 

tabulku se jmény konkrétních vyučujících a s prokliky na jejich materiály přímo do AMISu 

nebo Moodlu, tak aby studenti měli přehled, kde mají studijní materiály od daných 

vyučujících hledat.   
 

 

Ad 7.3) Systém BADIS 

Senátor Kostin se zeptal na systém BADIS, zda se uvažuje o verzi tohoto systému i pro 

mobilní telefony. Senátorka Reissová odpověděla, že se s tím počítá a forma se bude též pro 

mobilní systémy upravovat.  
 

 

Ad 7.4) Nové nápojové automaty 

Paní tajemnice FSE UJEP Dagmar Kubišová senát informovala o nových nápojových 

automatech v budově školy od 1.5.2016. Tyto nápojové automaty na FSE UJEP dodá firma 

Autic a.s. Zároveň informovala o připravované studentské soutěži na pronájem prostor 

kantýny  + společenské využití VŠ klubu v budově FSE. 
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo v 15:13 hod. ukončeno. Předsedkyně poděkovala všem 

přítomným za jejich účast a sdělila, že termín dalšího zasedání bude ještě stanoven, a to s 

ohledem na souběžně probíhající termíny SBZ a SZZ.  
 

 

 

Zápis provedla dne 20. 4. 2016: Simona Vršecká (senátorka za SKAS FSE UJEP) 

Zápis ověřila a schválila:   PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D., předsedkyně AS FSE UJEP 

 

 



Harmonogram voleb děkana 

a voleb do AS FSE UJEP na další funkční období 
 

 

 

 

Volba děkana FSE UJEP 

 

Vyhlášení voleb na následujícím zasedání AS FS UJEP v květnu 2016  + 

zvolení volební komise ze 4 členů AS FSE UJEP. 

 

24. 10. 2016   Termín pro odevzdání návrhů na kandidáty členům volební 

komise. 

 

26. 10. 2016   Termín pro odevzdání kandidátní listiny volební komisí 

předsedkyni AS   FSE UJEP. 

 

9. 11. 2016    Shromáždění Akademické obce FSE UJEP k volbě kandidáta na 

děkana. 

 

16. 11. 2016  Volba kandidáta na děkana (na posledním řádném zasedání 

stávajícího AS FSE UJEP). 

 

 

 

Volby do AS FSE UJEP 

 

19. 10. 2016   Vyhlášení voleb do AS FSE UJEP. 

30. 11. 2016   Volby do AS FSE UJEP. 

7. 12. 2016     Ustavující zasedání nově zvoleného AS FSE UJEP. 

 

 


