
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 22. 2. 2017 od 14:00 v MO 409 na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 
 

Ing. Monika Fantová 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

Ing. Eva Fuchsová  

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

Ing. Jan Slavík, Ph.D. 

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

Studentská komora AS FSE UJEP  
 

Jan Kouba 

Noshdar Muhamed 

Radek Šimanovský - místopředseda AS FSE UJEP 

Simona Vršecká 
 

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

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice 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 

doc. Ing. Daniel Šťastný, Ph. D. - proděkan pro vědu a výzkum FSE UJEP 

 

Omluvení senátoři: Andrej Kostin (SKAS FSE UJEP) 

Neomluvení senátoři: Vasily Razumov (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. Informace k VJŘ AS FSE UJEP 

4. Ustanovení komisí AS FSE UJEP 

5. Podmínky přijímacího řízení pro dr. program - výsledek hlasování per rollam 

6. Návrh čerpání FRIM FSE UJEP 

7. Různé 



Začátek zasedání AS FSE UJEP v 14:00 hodin. 

Zasedání zahájila předsedkyně AS FSE UJEP Kateřina Smejkalová, která v úvodu 

přivítala všechny senátory, členy vedení fakulty a omluvila nepřítomného senátora Kostina. 

Předsedkyně senátu dále poděkovala všem senátorům za potvrzení účasti na zasedání a 

konstatovala, že se senát na svém zasedání dne 22. 2. 2017 sešel v počtu 11 senátorů, a je 

tudíž usnášeníschopný. 

Předsedkyně AS FSE UJEP v úvodu přednesla návrh senátora Houžvičky, zda by 

zasedání senátu mohla začínat o půl hodiny dříve. Tento návrh všichni přítomní senátoři 

odsouhlasili. Od příštího zasedání se tedy bude AS FSE UJEP scházet na svých jednáních 

vždy od 13:30 hod. 
 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

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 11 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Program zasedání AS FSE UJEP byl schválen. 
 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Úkoly z minulého zasedání jsou uvedeny v bodě č. 4.  
 

Ad 3) Informace k VJŘ AS FSE UJEP 

 Předsedkyně AS FSE UJEP byla informována místopředsedou senátu o tom, že někteří 

studenti se, zvláště před volbami do senátu, zajímali o změny ve VJŘ AS FSE UJEP, 

především o zrušení parity v senátu. Dotaz byl zaměřen na důvod této změny směrem k 

navýšení počtu senátorů v akademické komoře. Slova se ujal děkan fakulty, který veškeré tyto 

otázky objasnil a zdůraznil, že v žádném případě nešlo o znevýhodnění studentů, ale o to, že 

pedagogové zajišťují stabilitu senátu a navíc v rámci všech akademických senátů v celé ČR je 

zcela běžné, že mají akademici v senátu více zástupců. Krátce na toto téma proběhla diskuze. 

Přítomní studenti žádné připomínky k uvedené skutečnosti nevznesli.  
 

Ad 4) Ustanovení komisí AS FSE UJEP 

Na minulém zasedání předsedkyně AS FSE UJEP informovala senátory o možném 

členství v různých komisích senátu (ekonomická komise, legislativní komise, komise pro 

studijní záležitosti aj.) a požádala senátory, aby do příštího zasedání popřemýšleli o této 

možnosti a o svém příp. členství v těchto komisích. Předsedkyně AS FSE UJEP navrhla 

senátorům zřízení komise pro studijní záležitosti, ekonomické komise a legislativní komise. 

Senátor Slavík navrhl senátorům ustanovit komisi pro vědu. K jednotlivým komisím proběhla 

diskuze, u které bylo vždy řečeno, co jednotlivé komise budou vykonávat. Předsedkyně AS 

FSE UJEP zdůraznila, že je pouze na senátu, které komise zřídí. Dle senátora Houžvičky a 

také senátorky Fuchsové by senát mohl zřídit některé komise spíše na základě aktuální 

potřeby v průběhu funkčního období, není nutné je tedy zakládat nyní. Po krátké diskuzi senát 

přistoupil k hlasování. 



Návrh:AS FSE UJEP ustanovuje zřízení Ekonomické komise AS FSE UJEP.  

Výsledek hlasování: přítomno 11; pro 7 x proti 0 x zdrželo se 4 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 
 

Návrh:AS FSE UJEP ustanovuje zřízení Legislativní komise AS FSE UJEP.  

Výsledek hlasování: přítomno 11; pro 1 x proti 4 x zdrželo se 6 

Závěr hlasování: Návrh nebyl přijat.  

 

Návrh:AS FSE UJEP ustanovuje zřízení Komise pro studijní záležitosti AS FSE UJEP.  

Výsledek hlasování: přítomno 11; pro 1 x proti 2 x zdrželo se 8 

Závěr hlasování: Návrh nebyl přijat.  
 

Návrh:AS FSE UJEP ustanovuje zřízení Komise pro vědu AS FSE UJEP.  

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

Závěr hlasování: Návrh nebyl přijat.  
 

Předsedkyně AS FSE UJEP následně navrhla senátorku Vršeckou na funkci 

nástěnkové designérky senátu. Senátorka Vršecká tento návrh přijala. Poté senát přistoupil 

k hlasování. 
 

Návrh:  AS FSE UJEP jmenuje senátorku Vršeckou do funkce nástěnkové designérky 

AS FSE UJEP.  

Výsledek hlasování: přítomno 10; pro 9 x proti 0 x zdrželo se 1 

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

 Předsedkyně AS FSE UJEP vyjádřila spokojenost s prací senátního webmastera Bc. 

Radovana Lodera v minulém funkčním období senátu a navrhuje jej i do dalšího období.  

Dále poprosila senátory o zaslání fotografií, které budou umístěny na webovou stránku 

senátu, a o upřesnění jejich kontaktů. 
 

Návrh:  AS FSE UJEP jmenuje Bc. Radovana Lodera do funkce senátního webmastera  

AS FSE UJEP.  

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

 Na závěr předsedkyně AS FSE UJEP vyzvala senátory k členství v Ekonomické 

komisi AS FSE UJEP. Proděkan Moc upřesnil, že členové komise musí být minimálně tři. 

Zájem o členství projevili senátoři Fuchsová, Kouba a Vršecká, kteří se tak stali členy této 

komise. 
 

Ad 5) Podmínky přijímacího řízení dr. studia 

Předsedkyně AS FSE UJEP informovala senát o výsledku hlasování per rollam o 

přijímacího řízení do dr. studia. Viz příloha tohoto zápisu. 

 

 
 



Ad 6) Čerpání z FRIMu 

 Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo paní tajemnici, která informovala senátory o 

návrhu čerpání FRIMu. V plánu je zakoupit nový dataprojektor do VIKSU, kopírovací stroj, 

novou kopírku na děkanát a počítač pro vědu. K daným věcem proběhla krátká diskuze a poté 

senát přistoupil k hlasování. 
 

Návrh: AS FSE UJEP souhlasí s předloženým návrhem čerpání FRIMu FSE UJEP 2017.  

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

 Paní tajemnice poděkovala senátu za schválení. Dále sdělila senátu, že fakulta 

minulého roku dosáhla hospodářského zisku, a tudíž je nutné, aby senát rozhodl, do jakého 

fondu vzešlý zisk převede. Zisk lze převést buď do Fondu provozních prostředků FSE UJEP 

nebo ho použít na FRIM. Krátce k tématu proběhla diskuze a senát přistoupil k hlasování. 
 

Návrh: AS FSE UJEP souhlasí s převedením hospodářského výsledku do Fondu 

provozních prostředků FSE UJEP.  

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Ad 7) Různé 

Ad 7.1) Proděkanka Felixová informovala senátory o fámě, která se šíří mezi studenty 

ohledně půjčení či kupování kreditů.  Proděkanka zdůraznila, že se jedná o naprostý nesmysl, 

neboť kredity pochopitelně nelze nikomu darovat, ani je nelze kupovat. 
 

Ad 7.2) Senátorka Fuchsová vznesla prosbu na vedení fakulty, zda by bylo možné vědět včas 

plánované změny v rozvrhu. Problém nastává tento semestr, kdy odpadne 3x pondělní výuka 

a náhrada výuky se musela narychlo vyřešit. Vedení fakulty to bere v potaz a příště se 

vynasnaží změny dříve kantorům sdělit. 
 

Ad 7.3) Místopředseda senátu sděluje senátu nedostatečnou informovanost studentů ohledně 

termínů a obsahu materiálů, které nejsou specifikované (např. Návrh na oponenta). Možné 

nedostatky by se mohly vyřešit informativní přednáškou pro studenty. Proděkanka Felixová 

sděluje, že veškeré termíny jsou řádně uvedeny v harmonogramu školního roku a též na webu 

jednotlivých kateder. Proděkan Moc navrhl další možné řešení, a to vytvoření informativního 

okénka na webových stránkách fakulty, kde by studenti mohli libovolně klást dotazy. 
 

Ad 7.4) Senátorka Vršecká sdělila senátu nedostatky a nepřesnosti, které nejsou řešené 

v Šabloně pro tvorbu BP. Pan děkan tyto nepřesnosti potvrdil a konstatoval, že pro příští 

ročníky tyto problémy budou vyřešeny.  
 

 Na závěr poděkovala předsedkyně AS FSE UJEP všem přítomným za jejich účast na 

zasedání a stanovila termín dalšího zasedání na 22. března 2017 od 13:30 hod. v M 409. 
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo v 15:10 hodin ukončeno.  
 

Zápis provedla dne 22. 2. 2017:  Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

Zápis ověřila a 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 
 

 

 

AS FSE UJEP hlasoval o následujícím návrhu usnesení: 

AS FSE UJEP schvaluje Podmínky přijímacího řízení pro doktorský studijní program 

Hospodářská politika a správa, obor Aplikovaná ekonomie a správa, pro akademický 

rok 2017/18. 
 

 

 

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.  

 

 

Hlasování proběhlo ve stanoveném termínu: od 19. 1. 2017 do 30. 1. 2017 (do 20 hod.). 

 

Po vyjádření všech senátorů bylo hlasování ukončeno dne 23. 1. 2017.    

 

 

 

 

 

Výsledek hlasování: 

 

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

se vyjádřili PRO návrh.  

 

Výše uvedené usnesení tedy bylo přijato. 

 

 

 

       PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph. D. 

       předsedkyně AS FSE UJEP 

 


