Zápis č. 09/2015 z 9. jednání AS FEK ZČU
ze dne 8. 4. 2015
Přítomní senátoři: PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Ing. Jarmila
Ircingová, Ph.D.; Ing. Lenka Králová, Ph.D.; Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.; JUDr. Ing. David
Martinčík; Ondřej Pelnář; Ing. et Ing. Jiří Pešík; Ing. Mgr. Radka Součková; Ing. Jan Tlučhoř,
Ph.D.; Ing. Lenka Zahradníčková;
Omluvení senátoři: Bc. Jana Boučková; Jakub Hazda; Martina Mončeková; Ing. Jitka
Zborková, Ph.D.; David Ženíšek
Přítomní hosté: doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Ing. Hana Kunešová, doc. Dr. Ing. Miroslav
Plevný; Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.,

Přítomno: 11 senátorů (10 členů AS FEK bylo přítomno po celou dobu jednání).
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.

Program:
1. Návrh rozpočtu FEK 2015
2. Informace o stavu přijímacího řízení na FEK do ak. roku 2015/16
3. Zpráva o průběhu a výsledcích ZS ak. roku 2014/15
4. Informace o řešení situace v předmětu KPM/TMP
5. Různé
Předsedkyně dr. Egerová přivítala všechny přítomné senátory a hosty na 9. jednáním AS FEK
a seznámila je s navrženým programem jednání. Z důvodu nepřítomnosti pana děkana, který
se účastní kolegia rektora, navrhla změnit pořadí bodů jednání a odložit projednávání návrhu
rozpočtu až se dostaví pan děkan. Poté jmenovala 2 skrutátory – senátora Gangura a
senátora Martinčíka a předložila k hlasování návrh programu jednání.
Schválení programu jednání:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 9. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.

1

1. Informace o stavu přijímacího řízení na FEK do ak. roku 2015/16
Paní proděkanka Ing. Kunešová seznámila senátory s aktuálním stavem podaných přihlášek
na FEK do ak. roku 2015/16.
Na jednání AS se dostavil senátor Tlučhoř.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU bere na vědomí informaci o počtu uchazečů
v přijímacím řízení na FEK pro ak. rok 2015/16.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

2. Zpráva o průběhu a výsledcích ZS ak. roku 2014/15
Paní proděkanka Ing. Kunešová podala senátorům informace o počtu studentů 1. ročníků
(bakalářského i navazujícího studia), kteří již k datu 8. 4. 2015 nestudují, tj. nesplnili
předepsaný počet kreditů nebo ukončili studium.
Dále podrobně informovala o výsledcích studia v ZS ak. roku 2014/15, upozornila na
předměty, u kterých je neúspěšnost splnění cca 50 % nebo vyšší.
Na jednání AS se dostavil pan děkan.
Senátor Martinčík vznesl dotaz, jak budou tyto výsledky řešeny, zejména problém
s propadovostí. Předsedkyně senátu zareagovala, že by tuto připomínku řešila až v dalším
bodu jednání při schvalování návrhu rozpočtu.

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU bere na vědomí zprávu o průběhu a výsledcích ZS
ak. roku 2014/15.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

3. Návrh rozpočtu FEK 2015
Pan děkan představil návrh rozpočtu FEK 2015. Upozornil, že návrh nebyl projednán
v kolegiu děkana, nicméně vedoucí kateder byli seznámeni se návrhem ještě před
schválením rozpočtu ZČU, který byl oproti minulým rokům schvalován o měsíc později.
Pan děkan návrh podrobně okomentoval.
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Předsedkyně vyzvala k diskusi. Vznesla hned první připomínky. KPM má velkou propadovost,
v metodice rozpočtu byla provedena změna směřující k potrestání kateder, které mají
nadměrný počet opakovaných zápisů – to však mělo dopad i na KFU, která nemá
propadovost velkou. Naopak na KEM, která má propadost, je dopad minimální, neboť
studenti se již nezapíší do dalšího ročníku, ale končí se studium na FEK. Změna Metodiky
rozpočtu se tedy dle jejího názoru minula účinkem. Dále uvedla, že má problém s položkou
rozpočtu – garantování studijních oborů.
Senátor Tlučhoř se vyjádřil, že nechce být personifikován s důsledkem úpravy metodiky
rozpočtu (uznává, že navrhl úpravu, ale schválena byla plénem AS FEK).
Nesouhlas s tímto bodem Metodiky rozpočtu vyjádřila také senátorka Zahradníčková.
Na tyto připomínky reagoval pan děkan: Je to problém jedné osoby na KPM, který je
v současné době v řešení.
Senátor Martinčík se vyjádřil, že opakované zápisy zvyšují platby za služby (židlohodiny), ale
že zdroje zůstávají na FEK stejně – katedry sice dostávají zdroje podruhé, ale zvyšuje se
záporný zůstatek na programu.
Další připomínku k rozpočtu vyjádřil doc. Eger - ocenil by, kdyby věda byla placena opět
z vědy.
Z jednání odešla senátorka Krechovská.
Na jednání se dostavila senátorka Králová.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje rozpočet FEK ZČU pro rok 2015.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

5

Hlasů proti usnesení:

3

Zdrželo se hlasů:

2

USNESENÍ NEBYLO PŘIJATO.

Po výsledku hlasování se tázal pan děkan senátorů na důvodu jejich hlasování, žádal o návrhy
na změnu postupu sestavování rozpočtu. Senátoři se vyjádřili, že mají problém s bodem
Metodiky rozpočtu o odpočtu za nadlimitní počet opakovaných zápisů. Poté byla vyhlášena
přestávka v jednání.

3a. Návrh na změnu metodiky rozpočtu FEK
Na základě výsledku hlasování o návrhu rozpočtu pan děkan připravil operativně návrh na
změnu Metodiky rozpočtu FEK tak, že navrhuje vypustit text v čl. 2 odst. 2 písmeno e).
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje změnu Metodiky rozpočtu FEK ve
znění: čl. 2 odst. 2 bod e) se vypouští.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

8

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

2

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
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Z jednání odešla senátorka Součková.

4. Informace o řešení situace v předmětu KPM/TMP
Senátor Tlučhoř objasnil, proč chtěl tento bod zařadit do programu jednání. V reakci na
návrh řešení problematiky TMP děkanem FEK vyžaduje kontrolu provedených nápravných
opatření. Děkan FEK podotkl, že všechny návrhy byly prodiskutované garantem předmětu
(doc. Vacíkem), největší problémy byly v organizaci studia. Děkan vyjádřil svou odpovědnost
za dodržení realizace přijatých opatření.

5. Různé
Předsedkyně AS FEK informovala o proběhlé inauguraci Rektora ZČU. Dále požádala studenty
o navržení jejich zástupce do předsednictva AS FEK. Navrhla také zabývat se změnou
volebního řádu do AS FEK (uvažovat o zrušení rozdělení senátorů na chebskou a plzeňskou
část). K tomuto bodu se vyjádřil i senátor Martinčík, který podotkl, že by to z hlediska
právního řešení neměl být problém.
Děkan informoval o návštěvě a přednášce ministryně pro místní rozvoj Ing. Karly Šlechtové
v chebské části fakulty.
Předsedkyně AS FEK uvedla, že další řádný termín jednání pléna AS FEK je 22. 4. 2015. Na
programu bude schvalování rozpočtu FEK na 2015, Výroční zprávy FEK 2014, Výroční zprávy
o hospodaření FEK za 2014. Požádala vedení o včasné zaslání podkladů pro jednání pléna AS
FEK.
Na závěr předsedkyně AS FEK poděkovala za účast a ukončila jednání.

V Plzni dne 13. 4. 2015
Zapsala: Ing. Mgr. Radka Součková, tajemnice AS FEK
Doplnila: Ing. Lenka Zahradníčková, senátorka AS FEK
Doplnila a schválila: PaedDr. Dana Egerová, Ph.D., předsedkyně AS FEK
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