
 

Zápis z řádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 23. 10. 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. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. - předsedkyně AS FSE UJEP 

 

   Studentská komora AS FSE UJEP 
   Bc. Jan Kouba 

   Miloslav Ouška 

   Richard Sedláček – místopředseda AS FSE UJEP 

   Bc. Vít Šimůnek 

 

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

   prof. Ing. Jiřina Jílková, CSc. – garantka studijního programu E+M 

   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 kvalitu FSE UJEP 

 

Omluvení senátoři:  Ing. Petr Kačírek (AKAS FSE UJEP) 

PhDr. Alice Reissová, Ph.D. (AKAS FSE UJEP) 
 

 

Neomluvení senátoři: Bc. Simona Vršecká (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. Organizační řád FSE UJEP 

4. Příprava voleb do AS FSE UJEP 

5. Různé 

 

Začátek zasedání AS FSE UJEP ve 13:30 hodin. 

 

 

 

 

 

 



 

Paní předsedkyně Kateřina Smejkalová zahájila zasedání akademického senátu a přivítala všechny 

senátory, pana děkana, členy vedení fakulty a přítomného hosta. Dále omluvila nepřítomné senátory 

a konstatovala usnašeníschopnost senátu, který se sešel v počtu 9 senátorů. 

 

Ad 1) Schválení programu zasedání  

Poté, co byl program zasedání představen, přistoupil senát k jeho schvalování.  

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje předložený program zasedání.  

Výsledek hlasování: přítomno 9 senátorů; PRO 9 x PROTI 0 x ZDRŽELO SE 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

Ad 2) Kontrola úkolů z minulého zasedání 

Ad 2.1) Předsedkyně senátu Kateřina Smejkalová požádala paní tajemnici Dagmar Kubišovou, aby 

zpravila Senát ohledně čerpání finančních prostředků z FRIMu (schválené na zasedání AS FSE 

UJEP dne 17. 4. 2019) v souvislosti se stavebními úpravami prostor FSE UJEP. Paní tajemnice 

informovala, že bylo dosud vyčerpáno 118 662 Kč (z celkové sumy 200 000 Kč), mj. na 

projektovou dokumentaci, designový návrh auly FSE VIKS atd. 

 

Ad 2.2) Paní tajemnice Kubišová dále hovořila o přetrvávajících akustických problémech v nově 

zrekonstruované zasedací místnosti v suterénu budovy FSE (v místnosti číslo 010) a sdělila, že na 

základě konzultace s investičním oddělením fakulty byla oslovena firma, která by měla v nejbližší 

době změřit hluk a další parametry a navrhnout ideální řešení.  

 

Ad 3) Organizační řád FSE UJEP 

Paní předsedkyně Kateřina Smejkalová požádala pana proděkana pro rozvoj a kvalitu, Ondřeje 

Moce, o slovo. Pan proděkan Moc objasnil přítomným senátorům změny v Organizačním řádu FSE 

UJEP, který bude vydán formou Směrnice děkana č. 2/2019. Jedná se zejména o změnu názvu 

funkce proděkana pro rozvoj a IT a jeho podřízeného referátu (z proděkana pro rozvoj a IT a 

referátu pro rozvoj a IT  na proděkana pro rozvoj a kvalitu a referát pro rozvoj a kvalitu), vznik, 

zánik či přesun některých dílčích povinností a agendy mezi jednotlivými proděkany a jejich 

podřízenými referáty a nově také zřízení Centra pro spolupráci s firmami (které bude součástí 

útvaru proděkana pro vnější vztahy a bude jím řízeno; bližší specifikaci činnosti tohoto centra 

upravuje směrnice děkana). 

 

AS FSE UJEP bere na vědomí veškeré změny uvedené v Organizačním řádu FSE UJEP. 

 

Ad 4) Příprava voleb do AS FSE UJEP 

Paní předsedkyně Smejkalová shrnula momentální fázi příprav voleb do AS FSE UJEP a voleb do 

Akademického senátu UJEP na nové funkční období a konstatovala, že senát schválil (per rollam) 

složení volební komise (členové: Marie Gabštůrová a Martina Váňová, předsedkyní je paní Ing. 

Alena Zábranská, Ph.D.) a Harmonogram voleb a Organizační pokyny pro přípravu a průběh voleb 

do Akademického senátu FSE UJEP a Akademického senátu UJEP pro funkční období 1. 1. 2020 – 

31. 12. 2022. Paní předsedkyně rovněž v této souvislosti pro upřesnění připomněla, že jednotlivé 

fakultní senáty mohou v rámci výše zmíněného funkčního období svou činnost začínat v různých 

termínech. V případě AS FSE UJEP je to tak, že senát (v souladu s Volebním řádem AS FSE UJEP) 

zahajuje svou činnost dnem svého ustavujícího zasedání (což bylo v případě současného funkčního 

období dne 7. 12. 2016). Dále sdělila, že do 18. 11. 2019 je možné podávat návrhy na kandidáty do 

AS FSE UJEP na nové funkční období. 

 

 

Ad 5) Různé 

 



Ad 5.1) Místopředseda AS FSE UJEP Richard Sedláček přednesl připomínku studentů 2. ročníku 

navazujícího magisterského studia Ekonomiky a managementu ohledně problému s odevzdanými (a 

vrácenými) zadávacími listy k DP. Podstatou připomínky byla skutečnost, že po 5 měsících od 

odevzdání zadávacích listů k DP byly všem studentům 2. ročníku EMAG zadávací listy vráceny k 

eventuálnímu doplnění, ovšem bez konkrétních informací/připomínek, a současně zde panovala 

obava studentů z následků, které by mohly vyplynout, nestihnou-li studenti doplnit a odevzdat 

zadávací listy k DP do konce října tohoto roku. Z toho důvodu studenty oslovení senátoři 

Studentské komory AS FSE UJEP na jednání senátu pozvali paní profesorku Jílkovou (garantku 

studijního oboru Ekonomika a management a současně klíčovou postavu tohoto problému), aby se 

k situaci vyjádřila. K připomínce senátorů SKAS FSE UJEP se rovněž připojila paní proděkanka 

Kateřina Felixová. Paní profesorka Jílková své kroky a důvody k nim vedoucí detailně vysvětlila a 

konstatovala, že patrně došlo k nedorozumění či komunikačnímu šumu mezi ní a studenty. 

Ubezpečila, že výše zmíněný termín (konec října) je spíše „pomocný“ nežli pevně závazný (a z jeho 

nedodržení tudíž nevyplývají žádné závažné důsledky) a navrhla řešení – jednorázový konzultační 

seminář kvůli úpravám zadání DP dne 29. 10. 2019. 

 

Ad 5.2) O slovo se přihlásil pan děkan Jaroslav Koutský a informoval přítomné senátory o 

stavebně-investičním záměru vedení fakulty, přeměnit prostory zasedací místnosti vilky FSE (která 

s nově postavenou zasedací místností v suterénu fakulty postrádá smyslu) na 2 až 3 bytové jednotky. 

Zdůvodnil to přesvědčením, že takováto možnost ubytování pro zaměstnance/hosty v prostorách 

patřící fakultě, činí FSE potenciálně atraktivnější. Podle předběžných odhadů by celková suma za 

tuto rekonstrukci pravděpodobně neměla překročit 2 miliony Kč. Současně pan děkan požádal AS 

FSE UJEP o uvolnění finančních prostředků (z FRIMu) na vytvoření příslušné projektové 

dokumentace. 

 

Návrh: AS FSE UJEP schvaluje uvolnění finančních prostředků z FRIM na studii dispozičních 

úprav a prováděcí projekt změny užívání prostor 1.NP objektu Pasteurova č. p. 1500, 400 01 Ústí 

nad Labem do výše 200 000,- Kč. 

Výsledek hlasování: přítomno 9 senátorů; PRO 9 x PROTI 0 x ZDRŽELO SE 0  

Závěr hlasování: Návrh byl přijat. 

 

 

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

řádné zasedání AS FSE UJEP se uskuteční ve středu 20. 11. 2019 od 13:30 hod. v místnosti M 409, 

následované Shromážděním Akademické obce FSE UJEP od 15:00 (místnost bude ještě upřesněna). 

 

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

 

 

Zápis provedl dne 27. 10. 2019:   Richard Sedláček (místopředseda AS FSE UJEP)  

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

      (předsedkyně AS FSE UJEP) 


