
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 17. 4. 2019 od 13:30 v MO 409 na FSE UJEP 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 
 

Ing. Eva Fuchsová 

Ing. Michaela Jánská, Ph.D. 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

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  

Richard Sedláček 

Vít Šimůnek 

Bc. Simona Vršecká 
 

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

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. Petr Kačírek (AK AS FSE UJEP) 

   Jan Kouba (SK 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 2019 

4. Disciplinární řád FSE UJEP 

5. Schvalování čerpání FRIM na projektovou dokumentaci – per rollam 

6. Různé 

 

Začátek zasedání AS FSE UJEP v 13:30 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 a konstatovala, že se senát na svém zasedání dne 17. 4. 2019 sešel v počtu 10 

senátorů (posléze 8), a je tudíž usnášeníschopný. 
 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Předsedkyně AS FSE UJEP přednesla výše uvedený program zasedání. Navrhla prohodit 

programové body 3 a 4 z důvodu dalších povinností senátora Miroslava Kopáčka a senátorky 

Alice Reissové. Poté 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:Návrh byl přijat.  
 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Žádné úkoly z minulého zasedání nevzešly. 
 

Ad 3) Disciplinární řád FSE UJEP 

Předsedkyně AS FSE UJEP předala slovu děkanovi fakulty, který představil dokument. Tento 

dokument upravila předsedkyně Disciplinární komise FSE UJEP. Senátorka Reissová navrhla 

zařadit do čl. 1 bod 3 ještě nový podbod k). Tento podbod byl v senátu diskutován a konečná 

podoba je nyní: „Disciplinárním přestupkem je zejména….. pořízení jakéhokoliv 

nedovoleného záznamu (zejména zvukového, obrazového nebo písemného) z průběhu 

testování i samotných testů a také jejich následné distribuce“. Dále bylo doporučeno, aby po 

schválení dokumentu AS UJEP byli studenti naší fakulty na aktualizaci dokumentu 

upozorněni prostřednictvím e-mailů. K dokumentu proběhla krátká diskuze, a poté senát 

přistoupil k hlasování. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje upravený Disciplinární řád FSE UJEP. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 

Ad 4) Návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2019 

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

představila návrh rozpočtu fakulty na rok 2019. Do rozpočtu bude zapojen mimořádný 

příspěvek z roku 2018 z FPP, ve výši 1 231 tis. Kč., který by fakultě přidělen v roce 2019. Do 

rozpočtu je zahrnuta plánovaná výměna koberců na chodbách budovy FSE UJEP, úprava 

mzdových výměrů akademickým pracovníkům, dle nového kariérního řádu, mimořádné 

odměny. V rozpočtu je plánováno s navýšením stravného z 60 na 80 Kč. Rozpočet je 

sestavený jako vyrovnaný. K návrhu proběhla krátká diskuze, poté senát přistoupil 

k hlasování. 

 

Návrh: AS FSE UJEP návrh rozpočtu FSE UJEP na rok 2019. 

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

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  



Ad 5) Schvalování čerpání FRIM na projektovou dokumentaci – per rollam 

(viz Příloha 1) 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje čerpání FRIM ve výši 95 590 Kč (cena vč. DPH) na 

projektovou dokumentaci k audiovizuální technice v aule FSE UJEP. 

Výsledek hlasování: Hlasování proběhlo formou per rollam v období od 5. 4. 2019 do 10. 4. 

2019 do 12 hod. Hlasovalo všech 12 senátorů; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 
 

Ad 6) Různé 

Ad 6.1) Proděkan Ondřej Moc sdělil senátu, že stále probíhá renovace vchodových dveří a 

byla zakončena rekonstrukce učebny M303. Sdělil, že v přípravě je rekonstrukce auly VIKS a 

poděkoval senátu za schválení čerpání FRIM na projektovou dokumentaci k audiovizuální 

technice v aule VIKS (viz Příloha 1). Dále pan proděkan informoval senátory o tom, že již 

začala rekonstrukce učebny M010, bývalé knihovny a v objektu VIKS se začínají budovat 

behaviorální laboratoře. Některé z prací započnou v létě, kdy nebude senát na fakultě 

přítomný, a proto pan proděkan požádal senátory o schválení čerpání financí z FRIMu na 

dané stavební práce, přičemž přislíbil, že vždy bude senátory na následujícím zasedání 

informovat o tom, jak byly finance reálně vyčerpány. Krátce proběhla diskuze, a poté senát 

přistoupil k hlasování. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje čerpání fondu FRIM ve výši 200 000 Kč v souvislosti se 

stavebními úpravami (VŠ klub, M010, aula VIKS, MOPR). 

Výsledek hlasování: přítomno 8; pro 8 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat.  

 

Ad 6.2) Děkan Koutský informoval členy AS FSE UJEP o průběhu institucionální akreditace. 

Podány byly žádosti na dvě oblasti (Sociální práce, Ekonomické obory). V současnosti 

probíhá hodnocení univerzity, které se uskuteční 24. 4. 2019. Aktuálně již proběhlo 

hodnocení fakulty, u kterého zatím ještě neznáme výsledek. Diskutovalo se především o 

personálním zabezpečení daných kateder, o jazykové výuce, počtu povinných či nepovinných 

předmětů a o kvalifikačních pracích. Předsedkyně senátu poděkovala místopředsedovi senátu 

Richardovi Sedláčkovi a senátorovi Vítovi Šimůnkovi za jejich účast na schůzce s hodnotiteli 

NAÚ. K tématu proběhla krátká diskuze. 

 

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

zasedání. Termín dalšího zasedání senátu bude upřesněn později.  
 

Zasedání AS FSE UJEP bylo v 14:40 hodin ukončeno.  
 

Zápis provedla dne 17. 4. 2019:    Bc.Simona Vršecká (senátorka SKAS FSE UJEP) 

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

           (předsedkyně AS FSE UJEP) 

 



Příloha 1) 

Zápis z hlasování per rollam AS FSE UJEP  

 

O schvalování čerpání FRIM na projektovou dokumentaci  

k audiovizuální technice v aule VIKS 

 
 

AS FSE UJEP hlasoval o následujícím návrhu usnesení: 

AS FSE UJEP schvaluje čerpání FRIM ve výši 95 590 Kč (cena vč. DPH) na projektovou 

dokumentaci k audiovizuální technice v aule FSE UJEP.    
 

 

Odůvodnění návrhu:  

Výše uvedený návrh předložilo senátu vedení fakulty prostřednictvím paní tajemnice, přičemž 

senátoři byli požádáni o schválení čerpání FRIM ve výši 95 590 Kč (vč. DPH). Dle 

dodatečného zjištění paní tajemnice je zmíněná cena za vytvoření projektové dokumentace 

obvyklá. Senátoři k rozhodování obdrželi písemnou nabídku konkrétní firmy na zpracování 

projektové dokumentace audiovizuální techniky v celkové výši 95 590 Kč (vč. DPH).  
  

 
 

Dle Jednacího řádu AS FSE UJEP bylo nutné, aby hlas každého ze senátorů byl odeslán na  

e-mailové adresy všech členů AS FSE UJEP. Hlasování senátorů bylo vyjádřeno ve tvaru:  

 
S NÁVRHEM SOUHLASÍM - S NÁVRHEM NESOUHLASÍM - ZDRŽUJI SE HLASOVÁNÍ 

 

Podle JŘ 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 5. 4. 2019 do 10. 4. 2019 (do 12 hod.). 

  

    

Výsledek hlasování: 

 

Hlasování se zúčastnilo v daném termínu všech 12 senátorů. Všichni senátoři se vyjádřili 

PRO přednesený návrh.   

 

Výše uvedený návrh usnesení tedy byl přijat. 

 

 

 

       PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph. D. 

       předsedkyně AS FSE UJEP 

 

10. 4. 2019  


