
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 9. 5. 2018 od 14:00 v MO 409 na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 
 

Ing. Michaela Jánská, 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  
 

Andrej Kostin 

Jan Kouba 

Miloslav Ouška 

Vít Šimůnek 

Bc. Simona Vršecká 
 

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

doc. RNDr. Jaroslav Koutský, Ph.D. - děkan FSE UJEP 

Ing. Dagmar Kubišová - tajemnice FSE UJEP  

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

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

 

Omluvení senátoři: Ing. Eva Fuchsová 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Bc. Radek Šimanovský - místopředseda AS 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. Rozpočet FSE UJEP na rok 2018 

4. Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2017 

5. Různé 

 

Začátek zasedání AS FSE UJEP ve 14:00 hodin. 



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

všechny senátory a členy vedení fakulty. V úvodu omluvila místopředsedu senátu, senátorku 

Fuchsovou a senátora Houžvičku, kteří se na zasedání nedostaví. Předsedkyně senátu návazně 

konstatovala, že se senát na svém zasedání dne 9. 5. 2018 sešel v počtu 8 (posléze 10) 

senátorů, a že je tudíž usnášeníschopný. 
 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předsedkyně AS FSE UJEP představila všem senátorům 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 8; pro 8 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

K úkolu z minulého zasedání (viz Zápis z AS FSE UJEP z 18. 4. 2018 - problém otevřených 

zásuvek pod vysoušeči rukou na pánských toaletách) sdělila paní tajemnice, že jsou již 

nakoupeny kryty na zásuvky a v nejbližší době budou na toalety instalovány. 
 

Ad 3) Rozpočet FSE UJEP na rok 2018 

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

seznámila s jednotlivými položkami sestaveného rozpočtu. Rozpočet byl sestaven jako 

vyrovnaný. Bližší náležitosti k rozpočtu byly již představeny a diskutovány na minulém 

zasedání senátu. V diskuzi byl položen dotaz senátorem Kačírkem ohledně financování 

stravenek v rámci rozpočtu FSE UJEP. Paní tajemnice sdělila, že stravné je zahrnuto v 

položce Ostatní osobní náklady, č. účtu 527 Zákonné sociální náklady. Senát po krátké 

diskuzi přistoupil k hlasování. 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený Rozpočet FSE UJEP na rok 2018. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  
 

 

Ad 4) Výroční zpráva o činnosti FSE UJEP za rok 2017 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovo panu proděkanovi Ondřeji Mocovi, který předložil 

senátu konečnou verzi tohoto dokumentu. Krátce ke zprávě proběhla diskuze, a poté senát 

přistoupil k hlasování. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje Výroční zprávu o činnosti FSE UJEP za rok 2017. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 

Ad 5) Různé 

Ad 5.1) Senátor Kačírek se zeptal paní proděkanky Felixové, jaký je počet evidovaných 

přihlášek do 1. ročníků. Proděkanka Felixová informovala senát, že v současné chvíli 



evidujeme od uchazečů přibližně 1100 zaplacených přihlášek. Krátce k tomuto tématu 

proběhla diskuze. 

 

Ad 5.2) Senátor Šimůnek se zeptal, zda je opravdu plánovaná rekonstrukce přednáškové auly 

ve Viksu a jiných fakultních prostor. Pan proděkan Moc senát informoval, že rekonstrukce 

přednáškové auly ve Viksu a dalších učeben začne s nejvyšší pravděpodobností na konci 

června. Krátce k tomuto tématu proběhla diskuze. 

 

Ad 5.3) Pan proděkan Moc společně s paní tajemnicí informovali senát o tom, že během 

letních prázdnin bude potřeba schválit prostřednictvím per rollam hlasování čerpání peněz 

z FRIMu. Tyto peníze budou investovány právě do modernizace učeben.  

 

Ad 5.4) Předsedkyně senátu požádala studentské senátory o součinnost ve věci přípravy 

vstupní přednášky pro studenty 1. ročníků v novém akademickém roce.  

 

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

zasedání. Další zasedání se uskuteční až v novém akademickém roce. Přesný termín bude 

včas zpřesněn. 
 

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ve 14:35 hodin ukončeno.  
 

Zápis provedla dne 9. 5. 2018:   Bc. Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

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

   (předsedkyně AS FSE UJEP) 


