Zápis č. 12/2015 z 12. jednání AS FEK ZČU
ze dne 7. 10. 2015
Přítomní senátoři: Bc. Jana Boučková; PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; RNDr. Mikuláš Gangur,
Ph.D.; Jakub Hazda; Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.; Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.; JUDr. Ing.
David Martinčík; Martina Mončeková; Ondřej Pelnář; Ing. Mgr. Radka Součková; Ing. Jan
Tlučhoř, Ph.D; Ing. Jitka Zborková, Ph.D.; David Ženíšek
Omluvení senátoři: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D.; Ing. Lenka Šimonová
Přítomní hosté: Ing. Hana Kunešová, doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný
(dále v textu bez plných titulů)
Přítomno: 13 senátorů (12 členů AS FEK bylo přítomno po celou dobu jednání).
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.

Program:
1. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FEK
2. Rozpočtová úprava FEK 2015
3. Dlouhodobý záměr FEK na 2016 - 2020
4. Změna volebního a jednacího řádu AS FEK
5. Různé
Předsedkyně dr. Egerová přivítala všechny přítomné senátory a hosty na 12. jednáním AS FEK.
V úvodu informovala o změnách ve složení senátu. Na uvolněné místo v části akademických
pracovníků za Ing. Královou, Ph.D. nastupuje Ing. Pavlák, Ph.D. Následně předsedkyně AS FEK
seznámila senátory s navrženým programem jednání. Vzhledem ke zpoždění pana děkana
navrhla přesunout bod jednání č. 4 před ostatní body. Poté jmenovala 2 skrutátory –
senátorku Ircingovou a senátora Martinčíka a předložila k hlasování návrh programu jednání.
Schválení programu jednání:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 12. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

12

Hlasů pro usnesení:

12

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.
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1. Vyhlášení doplňovacích voleb do AS FEK
Předsedkyně AS FEK dr. Egerová informovala senátory o vyhlášení doplňovacích voleb a
stanoveném termínu těchto voleb. Zároveň uvedla důvody pro vyhlášení doplňovacích voleb
do AS FEK. Ing. Pešík ukončil studium a i všichni další náhradníci již nestudují. Dále požádala
studentské senátory o předání informace o volbách mezi studenty.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU bere na vědomi informaci o vyhlášení doplňovacích
voleb do AS FEK – volební část studentů v plzeňské části na funkční období 2014 – 2017 a
stanovení termínu těchto voleb na kalendářní týden 2. 11. 2015 až 8. 11. 2015.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

12

Hlasů pro usnesení:

12

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

2. Rozpočtová úprava FEK 2015
Děkan FEK předložil senátorům ke schválení Rozpočtovou úpravu FEK pro rok 2015.
Tajemnice FEK vysvětlila jednotlivé položky rozpočtové úpravy. Jedná se o převod dohodnuté
částky z FEK na UJP v souvislosti s převodem jazykové výuky, o převod peněz na katedry za
výuku v programu Erasmus v zimním semestru a o převody peněz mezi katedrami za
vzájemné vedení BP a DP.

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje rozpočtovou úpravu rozpočtu FEK pro rok
2015.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

12

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

1

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

3. Dlouhodobý záměr FEK na 2016 - 2020
Děkan stručně představil materiál, vyzdvihl jeho důležitost, seznámil senátory s obsahem
dokumentu. Upozornil zejména na část 3. – Vize, jednotlivé strategické cíle jsou v dalším
textu rozpracovány.
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Následně se senátoři vyjadřovali k obsahovému i formálnímu zpracování předloženého
dokumentu.
Děkan poděkoval za připomínky k dokumentu a vysvětlil některé části textu. Dále požádal
senátory o zaslání připomínek k DZ, příp. dalších věcných i formálních oprav do 16. 10. 2015.
Ing. Šimonová poslala přes předsedkyni dotaz ohledně situace části fakulty v Chebu. Děkan
informoval o dopisu rektorovi, ve kterém navrhuje zakonzervovat, příp. opustit kolej v Chebu
a ubytovat studenty přímo v budově Hradební 22. Bylo by možné i další využití budovy, např.
na pořádání seminářů nebo konferencí, čímž by bylo možné zefektivnit provoz budovy.
Senátor Hazda vznesl otázku na děkana, zda se plánuje uzavření koleje v Chebu již od
1. 1. 2016. Děkan odpověděl, že zatím nemá informace o postupu vedení ZČU a
harmonogramu opuštění koleje Dyleňská. Studentští senátoři v Chebu vyjádřili obavy ze
stěhování studentů z koleje do budovy fakulty a požádali děkana o další informace, jakmile
budou známy.
Na jednání se dostavil senátor Tlučhoř.

4. Změna volebních a jednacího řádu AS FEK
Předsedkyně senátu informovala, že se již na jaře o této změně diskutovalo a předala slovo
panu děkanovi. Děkan představil jím navrhované změny, které vycházejí z již diskutovaných
návrhů. V původním znění je zaměstnanecká část AS FEK rozdělena na 7 členů z Plzně a 3
členy z Chebu, což děkan navrhuje vypustit, tj. bude se volit 10 členů ze všech zaměstnanců.
U studentů se stane senátorem 5 kandidátů s nejvyšším počtem hlasů a 1 kandidát
s nejvyšším počtem hlasů, který byl přijat ke studiu v plzeňské, resp. chebské části fakulty,
pokud nebude jedna z nich zastoupena.
Děkan se senátorem Martinčíkem připraví text návrhu změny Volebního a jednacího řádu a
poté bude předán k připomínkování univerzitnímu právníkovi.

5. Různé
Paní proděkanka seznámila senátory s počty přihlášených, přijatých a zapsaných uchazečů
dle jednotlivých studijních oborů a místa studia. Konstatovala, že jsme překročili limity počtu
placených studentů, ale není známo, kolik studentů již studovalo předtím a kolik jich tedy
spadá do placených studentů z kategorie B1.
Předsedkyně dále požádala děkana o informace v souvislosti se stěhováním FEK do budovy
Univerzitní 22 na Borských polích. Děkan informoval o stavu jednání mezi zástupci FEK a
pracovníky Provozu a služeb a externích projektantů. Katedry FEK budou umístěny v budově
UK v 4. a 5. patře, děkanát FEK v 4. patře v UL. Výuka bude probíhat v celém areálu Zeleného
trojúhelníku. Vzhledem k menšímu počtu učeben s kapacitou 40-45 míst, navrhuje děkan
zmenšit výukové skupiny na cvičení na 25-30 studentů.
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Další jednání pléna AS FEK se uskuteční ve středu 25. 11. 2015 v 12.30 hod.
Na závěr předsedkyně AS FEK poděkovala za účast a ukončila jednání.

V Plzni dne 9. 10. 2015
Zapsala: Ing. Mgr. Radka Součková, tajemnice AS FEK
Doplnila a schválila: PaedDr. Dana Egerová, Ph.D., předsedkyně AS FEK
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