
 

 

Zápis z mimořádného zasedání Akademického senátu FSE UJEP 

ze dne 23. 6. 2021 od 12:00 hod. ve vysokoškolském klubu 
 

Přítomní senátoři: Akademická komora AS FSE UJEP 

Ing. Eva Fuchsová – předsedkyně senátu 

doc. PhDr. Václav Houžvička, Ph.D. 

Ing. Michaela Jánská, PhD.  

Ing. Petra Olšová, Ph.D. 

Mgr. Alexandra Petrů 

doc. Ing. Lenka Slavíková, Ph.D. 

PhDr. Bc. Kateřina Smejkalová, Ph.D. 
 

Studentská komora AS FSE UJEP  

Bc. Tereza Hylasová  

Mgr. Ing. Tereza Grosse 

Ing. Pavel Krajíček 

Bc. Petr Kříž 

Bc. Richard Sedláček – místopředseda senátu 

Ing. Lucie Svobodová 
 

Hosté:  Mgr. Ondřej Moc, Ph.D. – děkan fakulty 

 Ing. Miroslav Kopáček – proděkan pro studium  

 doc. Ing. Jan Slavík, Ph.D. – proděkan pro vědu 

 Mgr. Jitka Laštovková, Ph.D. – proděkanka pro rozvoj a kvalitu  

 Ing. Lucie Povolná, Ph.D. – proděkanka pro vnější vztahy 

 Ing. Dagmar Kubišová – tajemnice fakulty 

 Ing. Vendula Poslední – vedoucí investičního odd. UJEP  
 

Omluvení senátoři a senátorky: -  

 

       

Neomluvení senátoři a senátorky:  - 

 
 

Dále jsou v zápise všechna jména přítomných uváděna bez titulů. 

 

 

 

 
 

 



 

Program zasedání AS FSE UJEP: 

1) Schválení programu zasedání 

2) Volba místopředsedkyně/místopředsedy AS FSE UJEP 

3) Záměr děkana FSE UJEP jmenovat a odvolat členky a členy Vědecké rady FSE UJEP 

4) Podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu Aplikovaná ekonomie 

a správa 

5) Různé 

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo zahájeno ve 12:00 hod. 
 

 

Předsedkyně AS FSE UJEP Eva Fuchsová přivítala přítomné senátorky, senátory a vedení 

fakulty na mimořádném zasedání senátu, o které požádal pan děkan Ondřej Moc z důvodu 

informování senátu o svém záměru jmenovat a odvolat členky a členy Vědecké rady FSE UJEP 

(v souladu s čl. 6 odst. 1 Jednacího řádu AS FSE UJEP). 

 

Ad 1) Schválení programu zasedání 

Paní předsedkyně Eva Fuchsová přednesla program zasedání (viz výše), s nímž byli členové 

senátu již předem seznámeni prostřednictvím emailové korespondence, a požádala přítomné o 

případné úpravy či návrhy na změny či doplnění. Sama paní předsedkyně na úvod navrhla 

částečnou úpravu programu – začlenit do bodu Různé téma investic a stavebních úprav v rámci 

fakulty a současně tento bod přesunout na úvod, z důvodu omezených časových možností paní 

vedoucí investičního oddělení UJEP Venduly Poslední, která byla pozvána, aby tento bod 

podrobněji objasnila. 

Návrh usnesení:  Akademický senát FSE UJEP schvaluje předložený návrh na změnu 

   programu.  

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 12; pro 12 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 

 

Poznámka: Část bodu Různé, konkrétně téma investic a stavebních úprav-části A) i B), byl 

projednán v úvodu zasedání v souladu se závěrem hlasování (viz výše). Nicméně pro větší 

přehlednost je v rámci tohoto zápisu bod Různé prezentován jako celek až v závěru, dle 

standardní struktury. 

 
 

Ad 2) Volba místopředsedkyně/místopředsedy AS FSE UJEP 

 

Paní předsedkyně nejprve obeznámila přítomné s personální obměnou studentské komory AS 

FSE UJEP (z důvodu ukončení studia dosavadních členek/členů), představila nové senátorky a 

senátora a vyzvala k návrhům na obsazení funkce místopředsedkyně/místopředsedy AS FSE 

UJEP (poněvadž dosavadní místopředsedkyně, Bronislava Žemličková, rovněž ukončila 

studium). Senátor Petr Kříž navrhnul senátora Richarda Sedláčka na post místopředsedy. 

Senátor Richard Sedláček návrh přijal a stal se jediným kandidátem. 



 

 

Na základě tajné volby byl místopředsedou AS FSE UJEP zvolen Bc. Richard Sedláček, 

přičemž z přítomných senátorů (oprávněných hlasovat) hlasovalo 12 pro; 1 senátor/ka se 

zdržel/a. 

 
 

Ad 3) Záměr děkana jmenovat a odvolat členky a členy Vědecké rady FSE UJEP 

 

Pan děkan Ondřej Moc se na výzvu paní předsedkyně ujal slova a požádal AS FSE UJEP o 

vyslovení předběžného souhlasu se jmenováním interních i externích členek a členů Vědecké 

rady FSE UJEP. Pan děkan představil kandidátky a kandidáty na členství ve Vědecké radě FSE 

UJEP a objasnil důvody svého záměru (mimo jiné např. snahu o zastoupení všech oblastí 

zaměření fakulty – tedy regionálního rozvoje a veřejné správy, sociální práce a ekonomiky a 

managementu). Pan děkan rovněž dodal, že všichni navržení kandidáti dali souhlas se svým 

navržením/jmenováním, a poté vyzval k případným dotazům. Žádné dotazy jako takové sice 

nezazněly, ale senátor Václav Houžvička kvitoval děkanem navrhované složení Vědecké rady 

FSE UJEP jako velmi dobře zkonstruované a vyvážené a doporučil navrženou personální 

sestavu ke schválení. 

Návrh usnesení:  AS FSE UJEP vyslovuje předběžný souhlas se jmenováním členek a 

   členů Vědecké rady FSE UJEP. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 13; pro 13 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 
 

 

Ad 4) Podmínky přijímacího řízení doktorského studijního programu Aplikovaná 

ekonomie a správa  

 

Paní předsedkyně požádala o vyjádření garantku tohoto studijního programu (Aplikovaná 

ekonomie a správa), paní senátorku Lenku Slavíkovou. Senátorka Slavíková informovala o 

kontextu získání akreditace tohoto doktorského studijního programu, což děkan a předsedkyně 

senátu zhodnotili jako velký úspěch, nicméně pro úplnost současně doplnila, že do budoucna 

považuje za nezbytné, zvýšit počet docentů a profesorů v kmenovém stavu FSE UJEP za 

účelem vedení doktorandů. Dále uvedla, že podmínky přijímacího řízení jsou stejné pro oba 

doktorské studijní programy na FSE. 

Návrh usnesení:  AS FSE UJEP se usnáší na schválení podmínek přijímacího řízení 

   doktorského studijního programu Aplikovaná ekonomie a správa. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 13; pro 13 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 

 

 

Ad 5) Různé 

5.1) investice a stavební úpravy A) 



 

Paní tajemnice Dagmar Kubišová podala zprávu a zdůvodnění plánovaných stavebních změn a 

úprav v rámci fakulty a k ní náležejících prostor a vyzvala k případným dotazům. Senátorka 

Petra Olšová se dotázala, zda by odhadovaná cena mohla být při současném návrhu 

potencionálně vyšší (nepředpokládané výdaje) a zda jsou všechny zmíněné úpravy nutné 

v daném rozsahu. Paní tajemnice, pan děkan a paní Poslední se k tomuto a dalším doplňujícím 

dotazům velmi podrobně vyjádřili a nabídli zdůvodnění plánovaných úprav; k tématu proběhla 

podrobná diskuze. Mezi zmíněné úpravy patří kupř. postupná výměna oken (které jsou již ve 

špatném stavu a jejich výměna je z hygienických důvodů nezbytná) či zavedení nové 

elektroinstalace v rámci Změny užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL. Po 

diskuzi následovalo hlasování. 

Návrh usnesení:  AS FSE UJEP vyslovuje souhlas s čerpáním prostředků na akci

   Změna užívání části 1.NP v objektu FSE, Moskevská 1533/54 ÚnL 

   z FRIM a/nebo z fondu provozních prostředků ve výši 2 milionů  

Kč (bez DPH). 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 13; pro 11 x proti 0 x zdrželo se 2  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 

 

5.2) investice a stavební úpravy B) 

Paní tajemnice informovala senát, že přestavba vilky v areálu kampusu UJEP (patřící FSE) 

musela být pozastavena (od 15. 2. letošního roku) z důvodu celé řady nově vzniklých/zjištěných 

technických problémů a komplikací. Paní tajemnici velmi detailně doplnila paní Poslední, která 

blíže referovala o nastalých problémech, jejich původu, důsledcích i možnostech řešení a 

financování. Mezi nejpalčivější problémy patří mj. velmi špatný stav kanalizace či problém 

s velkou vlhkostí v suterénu budovy. Rovněž k tomuto bodu proběhla diskuze. Předpokládaná 

konečná cena by měla činit 3,6 milionu Kč (bez DPH). Po skončení hlasování poděkoval děkan 

paní Poslední za její podíl na zvelebování prostor FSE (mimo jiné např. rekonstrukce VIKS). 

Návrh usnesení:  AS FSE UJEP vyslovuje souhlas s alokací 3,6 milionu Kč (bez DPH) 

   z FRIM na vícepráce spojené se stavebními úpravami prvního  

   nadzemního podlaží vilky FSE. 

Výsledek hlasování:  senátorů oprávněných hlasovat 13; pro 13 x proti 0 x zdrželo se 0  

Závěr hlasování:  Návrh byl přijat. 

 

5.3) různé 

Senátorka Olšová vznesla připomínku k nepříjemným podmínkám (horko v jarních/letních 

měsících) v některých kancelářích ve 4. patře budovy FSE. Paní tajemnice ujistila, že o 

poškozených klimatizačních jednotkách ví, a že se plánuje jejich výměna. 

Senátor Kříž ocenil průběh studentských promocí, které hodnotil v rámci ztížených podmínek 

dané epidemií covid-19 jako povedené a důstojné a ocenil snahu a dobrou vůli vedení fakulty. 

Současně s nadsázkou vznesl dotaz na podobu univerzitního loga UJEP v nově 

zrekonstruované aule VIKS, neboť barvy na logu jsou patrně omylem zpřeházeny. Pan děkan 

konstatoval, že podoba a organizace studentských promocí představovala pro fakultu nelehké 



 

dilema a současně ocenil a poděkoval přítomnému proděkanovi pro studium, panu Miroslavu 

Kopáčkovi, který měl organizaci zmíněných promocí na starost. 

 

 

Poté paní předsedkyně oficiálně ukončila zasedání, poděkovala všem přítomným za jejich účast 

a připomněla termín konání dalšího řádného zasedání AS FSE UJEP dne 22. 9. 2021. 

 

 

 

Zasedání AS FSE UJEP bylo ukončeno ve 13:30 hod.  

 

 

Zápis provedl:     Bc. Richard Sedláček  

 

 

 

Zápis po připomínkovém řízení schválila:      Ing. Eva Fuchsová, Ph.D. 

   

 

 

 


