
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 22. 11. 2017 od 13:40 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 

Ing. Miroslav Kopáček  

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. 

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

Studentská komora AS FSE UJEP  
 

Jan Kouba 

Miloslav Ouška 

Bc. Radek Šimanovský - místopředseda AS FSE UJEP 

Bc. Simona Vršecká 
 

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

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice FSE UJEP  

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

Omluvení senátoři: Ing. Michaela Jánská, Ph.D. (AKAS FSE UJEP) 

Noshdar Muhamed (SKAS FSE UJEP) 
 

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

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

Ing. Jan Slavík, Ph. D. - proděkan pro vědu a výzkum FSE UJEP 

Neomluvení senátoři: Andrej Kostin 
    

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. Jednací řád AS FSE UJEP 

4. Schválení termínů řádného zasedání AS FSE UJEP 

5. Informace z RVŠ 

6. Různé 

 



Začátek zasedání AS FSE UJEP v 13:40 hodin. 

 

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

všechny senátory a členy vedení fakulty. Předsedkyně senátu dále omluvila nepřítomné 

senátory, pana děkana a proděkany fakulty a konstatovala, že se senát na svém zasedání     

dne 26. 11. 2017 sešel v počtu 9 senátorů, a je tudíž usnášeníschopný. 
 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předsedkyně AS FSE UJEP 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 9; pro 9 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  
 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Senát na dubnovém zasedání požádal senátora Kostina, jakožto zástupce fakulty v AS UJEP, 

zda by nevznesl návrh na poskytnutí informací ohledně rozpočtu rektorátu, viz Zápis z AS 

FSE UJEP ze dne 26. 4. 2017. Předsedkyně AS FSE UJEP popsala senátu postup, kterým se 

tento problém snažila vyřešit. Rozeslala e-maily všem zástupcům fakulty v univerzitním 

senátu, avšak jeden ze senátorů tento e-mail přeposlal kvestorovi a předsedovi AS UJEP, 

přičemž ten odkázal předsedkyni AS FSE UJEP zpět na univerzitní senátory. Proto 

předsedkyně senátu poslala žádost o poskytnutí informací přímo panu kvestorovi a zároveň 

znovu požádá fakultní senátory, členy Ekonomické komise AS UJEP, o zprostředkování 

daných informací. Úkol tedy prozatím stále nebyl vyřešen.  
 

Ad 3) Jednací řád AS FSE UJEP 

Předsedkyně AS FSE UJEP předložila senátu k projednávání nový Jednací řád AS FSE UJEP. 

Tento dokument byl naposledy aktualizován v roce 2015 ještě jako souborný vnitřní předpis 

s názvem Volební a jednací řád AS FSE UJEP, viz Zápis z AS FSE UJEP ze dne 18. 3. 2015. 

Předsedkyně senátu dále sdělila, že dokument již byl posouzen právním oddělením UJEP a 

také posuzovacím řízením od prorektorky Chvátalové. Tento proces zajistil proděkan Ondřej 

Moc, za což mu předsedkyně AS FSE UJEP poděkovala. K předloženému dokumentu 

proběhla krátká diskuze a poté senát přistoupil k hlasování. 

 

Návrh:  AS FSE UJEP Jednací řád AS FSE UJEP. 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

Schválený Jednací řád AS FSE UJEP bude postoupen k projednávání na nejbližší zasedání AS 

UJEP. 

 
 

Ad 4) Schválení termínů řádného zasedání AS FSE UJEP pro rok 2018 



Vzhledem k povinnosti vyplývající z Jednacího řádu AS FSE UJEP scházet se na zasedání AS 

FSE UJEP v předem schválených termínech, seznámila předsedkyně AS FSE UJEP senátory 

s daty nadcházejících zasedání senátu v roce 2018. Jednání AS FSE UJEP se budou konat 

zpravidla každou třetí středu v měsíci, a to v následujících termínech: 

17. 1. 2018, 21. 2. 2018, 21. 3. 2018, 18. 4. 2018, 16. 5. 2018 a 20. 6. 2018. 

Termíny nejsou striktní, v případě potřeby je lze posunout, aby např. nedocházelo ke kolizi 

s KD FSE UJEP. Konkrétní termín konání AS FSE UJEP bude vždy členům akademické obce 

FSE UJEP včas oznámen. Senát krátce diskutoval a poté přistoupil k hlasování. 

 

Návrh:  AS FSE UJEP schvaluje termíny řádného zasedání AS FSE UJEP pro rok 2018. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Ad 5) Informace z RVŠ 

Předsedkyně AS FSE UJEP informovala senát o své účasti na Sněmu Rady VŠ v Praze, který 

se konal dne 16. 11. 2017. Krátce představila senátorům některá témata, která se v průběhu 

zasedání na Sněmu RVŠ řešila, např. informace o rozpočtu VŠ, model financování VŠ, 

Bilanční a hodnotící zpráva o činnosti RVŠ apod. Zároveň dodala, že senátorům a vedení 

fakulty zašle stručný informační výtah a veškeré projednávané dokumenty na jejich mailové 

adresy. Senát krátce k prezentovaným bodům diskutoval a informace z posledního zasedání 

RVŠ ve funkčním období 2015-2017 vzal na vědomí. 
 

 

Ad 6) Různé 

Ad 6.1) Paní tajemnice Dagmar Kubišová informovala senát, že přes letní prázdniny bylo 

z FRIMu čerpáno na designové návrhy, které se týkaly úpravy některých fakultních prostor. 

Tato informace byla senátorům sdělena již na minulém zasedání senátu (viz Zápis ze zasedání 

AS FSE UJEP ze dne 25. 10. 2017). Paní tajemnice upozornila senát, že toto čerpání musí být 

zpětně schváleno. Dále se paní tajemnice ještě jednou senátu omluvila za pozdní poskytnutí 

informací. Senát konstatoval, že pozdním sdělením čerpání z FRIMu nevznikl žádný problém 

a že je jinak senát ze strany vedení fakulty vždy včas informován o čerpání rozpočtu.  

 

Návrh:  AS FSE UJEP schvaluje čerpání na designové návrhy prostor fakulty. 

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

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat.  

 

Ad 6.2) Předsedkyně AS FSE UJEP informovala senátory o neformálním setkání senátu se 

členy SKAS FSE UJEP, které se uskuteční bezprostředně po skončení zasedání AS FSE UJEP 

v místnosti M 409. Nabídla, že tohoto setkání se mohou účastnit všichni senátoři.  

Diskutována bude problematika aktivizace studentů v rámci akcí, které pořádá fakulta, 

potažmo akademický senát fakulty, a dále možnosti efektivnější prezentace senátu mezi členy 

akademické obce.   

 



Ad 6.3) Místopředseda AS FSE UJEP vznesl návrh na vytvoření úložných skřínek na fakultě. 

Paní tajemnice Kubišová sdělila senátu, že tyto skřínky na fakultě již dříve existovaly, avšak 

pro jejich nevyužívání ze strany studentů, byly odstraněny. Krátce k tomuto tématu proběhla 

diskuze. Senátorka Fuchsová společně s proděkankou pro studium Kateřinou Felixovou 

navrhly, zda by studenti mohli zjistit, jaká by byla reálná poptávka po úložných prostorech 

pro studenty. Místopředseda senátu Radek Šimanovský s tímto postupem souhlasil.     

 

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

a popřála všem příjemný den. Termín dalšího zasedání senátu bude ještě upřesněn.  
 

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

Zápis provedla dne 22. 11. 2017:  Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

Zápis ověřila a schválila:   PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 

   (předsedkyně AS FSE UJEP) 


