
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP  

ze dne 19. 10. 2016 od 14:00 v MO 409 na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 
 

Ing. Eva Fuchsová  

doc. PhDr. Václav Houžvička 

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  
 

Theodor Cigánek 

Andrej Kostin 

Daniel Valuška – místopředseda AS FSE UJEP 

Simona Vršecká 
 

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

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

Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice FSE UJEP  

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

Radek Šimanovský 
 

 

Omluvení senátoři:  Viet Anh Chu (SKAS FSE UJEP) 

Vasily Razumov (SKAS FSE UJEP) 
 

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

 doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph. D. – proděkan pro vědu 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. Vyhlášení řádných voleb do AS FSE UJEP 

4. Příprava voleb kandidáta na děkana FSE UJEP pro další funkční období 

5. Podmínky přijímacího řízení do dr. studia – informace o hlasování per rollam 

6. Směrnice děkana č. 2/2016 Stipendia FSE UJEP 

7. Ekonomické informace (FRIM) 

8. Různé 



Začátek jednání: 14:00 hod. 

Předsedkyně AS FSE UJEP Kateřina Smejkalová zahájila zasedání, na kterém v úvodu 

přivítala všechny senátory, členy vedení fakulty a hosty. Sdělila, kdo ze senátorů se ze 

zasedání omluvil a dále omluvila pana děkana a pana proděkana pro vědu. Posléze 

předsedkyně senátu konstatovala, že se senát na svém jednání dne 19. 10. 2016 sešel v počtu 

11 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 11; 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 

Senátorka Reissová se zeptala senátora Kostina, zda splnil úkol z červnového zasedání, a to 

zaslání seznamu požadavků na zlepšení BP oboru Ekonomika a management. Senátor Kostin 

konstatoval, že požadované materiály senátorce Reissové nezaslal. Předsedkyně AS FSE 

UJEP však přečetla přesné znění zápisu ze zasedání AS FSE UJEP ze dne 27. 6. 2016, a to, že 

senátor Kostin připraví souhrn nejzávažnějších připomínek studentů k procesu schvalování 

projektů BP, které se stanou předmětem dalšího jednání s děkanem FSE UJEP na přelomu 

září/října 2016. Krátce na toto téma proběhla diskuze. Proděkanka pro studium Kateřina 

Felixová navrhla, aby v mimořádně stanoveném termínu proběhla schůzka pana děkana se 

senátorem Kostinem, na kterém se tyto připomínky studentů budou dále řešit. S tímto 

návrhem byl vyjádřen souhlas.  

 

Ad 3) Vyhlášení řádných voleb do AS FSE UJEP (a AS UJEP)  

Předsedkyně Kateřina Smejkalová informovala senátory o vyhlášení řádných voleb do AS 

FSE UJEP (a AS UJEP) pro funkční období od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2019. Volby do AS FSE 

UJEP a AS UJEP proběhnou v rámci jednoho dne a budou se konat dne 30. 11. 2016 od 9:00 

do 15:00 hodin. Dále seznámila senátory s návrhem na složení volební komise: Ing. Alena 

Zábranská, Ph. D. (předsedkyně), Veronika Grosová, Alena Váberová. Poté senát přistoupil 

k hlasování. 

Návrh: AS FSE UJEP v souladu s čl. 2 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 

FSE UJEP v Ústí nad Labem vyhlašuje volby do Akademického senátu Fakulty 

sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a 

zároveň v souladu s čl. 2 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem stanovuje termín voleb do Akademického 

senátu UJEP na termín 19. 11. 2016 v době od 9 do 15 hodin.   



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

Závěr hlasování: AS FSE UJEP návrh přijal.  

 

Návrh: AS FSE UJEP v souladu s čl. 3 odst. 1 Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP a 

podle čl. 2 odst. 5 Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP jmenuje volební komisi 

ve složení: 

Předsedkyně volební komise: Ing. Alena Zábranská, Ph.D.  

Členové volební komise: Veronika Grosová, Alena Vábererová 

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

Závěr hlasování: AS FSE UJEP návrh přijal.   

 

Ad 4) Volby kandidáta na děkana FSE UJEP 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo členům volební komise pro přípravu voleb děkana 

na další funkční období. Slova se ujala předsedkyně volební komise, senátorka Šimsová, která 

sdělila, že komise vytvořila k tomuto tématu samostatnou přehlednou stránku na webu 

fakulty. Zde jsou uvedeny potřebné kontakty na členy volební komise a časy, kdy budou k 

zastižení. Senátorka Šimsová informovala senátory, že volební komise má domluvenou schůzi 

na pondělí 24. 10. 2016, kdy otevře společně obálky a sepíše seznam kandidátů. Na závěr 

předsedkyně AS FSE UJEP poděkovala volební komisi za vykonanou práci. 

 

Ad 5) Podmínky přijímacího řízení do dr. studia – informace o hlasování per rollam 

Předsedkyně AS FSE UJEP informovala senát o výsledcích per rollam hlasování o přijímacím 

řízení do doktorského studia, které proběhlo v období od 26. 7. 2016 do 10. 8. 2016. Viz 

příloha tohoto zápisu. 

 

Ad 6) Směrnice děkana č. 2/2016 Stipendia FSE UJEP 

Proděkan Ondřej Moc informoval senátory o novém doktorském stipendiu. Základní částkou 

je 7 000,- Kč v prvním ročníku. Následující částky se budou odvíjet od prospěchu studentů. 

Krátce na toto téma proběhla diskuze. Předsedkyně AS FSE UJEP Kateřina Smejkalová 

slíbila senátorům, že přednese prostřednictvím senátorů v AS UJEP dotaz na změnu 

podmínek stipendijního řádu.   

 

Ad 7) Ekonomické informace (FRIM) 

Paní tajemnice Dagmar Kubišová informovala senátory o koupi nového fakultního 

automobilu Škoda Octavia. Dále sdělila senátu, že byla proplacena faktura za vypracování 

znaleckého posudku na budovy FSE (ve FRIMu se čerpání promítne až v říjnu). AS FSE 

UJEP vzal informace o čerpání finančních prostředků na vědomí. 

http://www.fse.ujep.cz/php/profil.php?id=29&lang=cz&typ=doporucit


Paní tajemnice dále vznesla prosbu na senát, zda bychom neměli zájem spolufinancovat 

Lavičku Václava Havla společně s Filozofickou fakultou. Krátce na toto téma proběhla 

diskuze a poté přešel senát k hlasování. 

Nejprve proběhlo hlasování o tom, zda AS FSE UJEP souhlasí s přispěním symbolické částky 

na tzv. Havlovu lavičku. 

Návrh: Přispět symbolickou částkou na Havlovu lavičku. 

Výsledek hlasování: přítomno 11; pro 9 x proti 2 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: AS FSE UJEP návrh přijal.   

 

Dále se jednotliví senátoři vyslovovali k tomu, s jakou výší přispění vyjadřují souhlas. 

Většina se shodla na částce 5 000 Kč, proto senát ještě přistoupil k hlasování.  

Návrh: FSE UJEP přispěje na Havlovu lavičku částkou 5 000 Kč.  

Výsledek hlasování: přítomno 11; pro 9 x proti 2 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: AS FSE UJEP návrh přijal.   

 

Ad 8) Různé 

Ad 8. 1) Přednáška pro 1. ročníky 

Předsedkyně AS FSE UJEP informovala senátory, že se dne 5. 10. 2016 konala informativní 

přednáška pro 1. ročníky, kterou zorganizovali studenti ze SKAS FSE UJEP a další studenti 

fakulty (T. Váňová, R. Šimanovský, O. Pixa, M. Selinger), kteří se na přípravě přednášky 

podíleli. Akci zhodnotila jako velmi úspěšnou a přínosnou a všem studentům za organizaci 

přednášky poděkovala. 

 

Ad 8. 2) Podnět studenta AS FSE UJEP 

Předsedkyně AS FSE UJEP informovala senátory o dopisu, který senát obdržel do schránky 

AS FSE UJEP. Student Matěj Selinger v dopise přednesl dotaz na Stipendijní komisi FSE 

UJEP, konkrétně na chybějící zápisy z této komise, se kterými by se rád seznámil, neboť 

nejsou zveřejněny na webových stránkách. Paní proděkanka pro studium Kateřina Felixová se 

k tomuto dotazu vyjádřila s tím, že zápisy ze zasedání existují, ale není potřeba je zveřejňovat. 

Proběhla krátká diskuze. Senát se shodl na tom, že informace ze zasedání stipendijní komise 

mohou studenti zjistit přímo od studentských členů Stipendijní komise FSE UJEP nebo jsou 

zápisy též na vyžádání k nahlédnutí u Mgr. Polesné. 

 

Ad 8. 3) Shromáždění Akademické obce FSE UJEP  

Předsedkyně AS FSE UJEP pozvala všechny přítomné na slavnostní Shromáždění 

akademické obce FSE UJEP, které se uskuteční 9. 11. 2016 od 14:00 hodin ve VIKSu. Na 



tomto shromáždění bude prezentována práce AS FSE UJEP za uplynulé období a dále 

vystoupí se svou prezentací kandidáti na děkana FSE UJEP.  

 

Ad 8. 4) Řádné zasedání AS FSE UJEP + volba děkana 

Předsedkyně AS FSE UJEP informovala všechny přítomné o datu posledního řádného 

zasedání AS FSE UJEP, na kterém proběhne volba děkana FSE UJEP na další funkční 

období. Termín byl stanoven na středu 16. 11. 2016 od 14 hod. v M 307. 

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo v 15:05 hod. ukončeno.  

 

Předsedkyně na závěr poděkovala všem přítomným za jejich účast. 

 

 

 

 

Zápis provedla dne 19. 10. 2016:  Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

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

 

 

 
 

    Zápis schválila: 

…………………………………………… 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

              předsedkyně AS FSE UJEP 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Zápis z hlasování per rollam AS FSE UJEP  

 

O schvalování podmínek přijímacího řízení do doktorského studia 
 

 

Hlasování probíhalo v době od 26. 7. 2016 do 10. 8. 2016 (do 20 hod.). 

  

Po vyjádření všech senátorů bylo hlasování ukončeno dne 5. 8. 2016.    

 

 

AS FSE UJEP hlasoval o následujícím návrhu usnesení: 

AS FSE UJEP schvaluje Podmínky mimořádného přijímacího řízení pro akademický 

rok 2016/17 pro doktorský studijní program Hospodářská politika a správa, obor 

Aplikovaná ekonomie a správa.    

 
 
 

Dle Volebního a jednacího řádu AS FSE UJEP bylo nutné, aby hlas každého ze senátorů byl 

odeslán na e-mailové adresy všech členů AS FSE UJEP, přičemž senátoři hlasování vyjádřili 

ve tvaru: S NÁVRHEM SOUHLASÍM - S NÁVRHEM NESOUHLASÍM - ZDRŽUJI SE 

HLASOVÁNÍ. 

 

Podle VJŘ AS FSE UJEP je usnesení per rollam přijato tehdy, pokud se pro návrh vysloví 

alespoň nadpoloviční většina všech členů AS FSE UJEP.  

 

 

Výsledky hlasování: 

 

Hlasování se zúčastnilo v daném termínu všech 13 senátorů, přičemž všichni se vyjádřili PRO 

návrh.   

 

Výše uvedené usnesení bylo přijato. 

 

 

 

       PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph. D. 

       předsedkyně AS FSE UJEP 
  

 

 

 


