Zápis č. 16/2016 z 16. jednání AS FEK ZČU
ze dne 20. 4. 2016
Přítomní senátoři: Bc. Jana Boučková; doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš
Gangur, Ph.D.; Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.; Kateřina Kabátová; RNDr. Jiří Kopp, Ph.D.; JUDr.
Ing. David Martinčík; Bc. Olga Sojková; Ing. Mgr. Radka Součková; Ing. Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D
Omluvení senátoři:; Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.; Martina Mončeková; Ing. Miroslav
Pavlák, Ph.D.; Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.; Bc. David Ženíšek
Neomluven: Jakub Hazda
Přítomní hosté: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný; Ing. Hana Kunešová; doc. Ludvík Eger, CSc.
(dále v textu bez plných titulů)

Přítomno:

10 senátorů (AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný)

Program:
1. Informace o podaných žádostech o akreditaci a reakreditaci AK MŠMT
2. Informace o průběhu přijímacího řízení do ak. roku 2016/2017
3. Návrh rozpočtu FEK na rok 2016
4. Různé

Předseda dr. Martinčík přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 16. jednáním AS FEK.
Omluvil nepřítomnost pana děkana na začátku jednání z důvodu účasti na schůzce
k rekonstrukci nových prostor pro FEK.
Z tohoto důvodu bylo upraveno pořadí navrhovaných bodů k jednání. Následně předseda
jmenoval skrutátory - senátora Gangura a senátorku Sojkovou. Poté předložil k hlasování
návrh programu jednání.
Schválení programu jednání:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 16. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.
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1. Informace o podaných žádostech o akreditaci a reakreditaci AK MŠMT
Proděkan pro VaV doc. Eger informoval o přípravě, dokončení a schválení žádostí o
akreditace a reakreditace Vědeckou radou FEK a doručení těchto materiálů na AK MŠMT.
Některé byly projednány na minulém jednání AS FEK, informace o přípravě akreditace
habilitačního řízení byla poslána senátorům emailem panem děkanem.
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Předseda AS FEK následně navrhl toto usnesení.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU bere na vědomí informaci o žádostech o akreditaci a
reakreditaci podaných AK MŠMT.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

2. Informace o průběhu přijímacího řízení do ak. roku 2016/2017
Paní proděkanka Ing. Kunešová seznámila senátory s počty podaných přihlášek na FEK do ak.
roku 2016/17 dle jednotlivých oborů. Vzhledem o obdobným počtům jako v minulém roce
předpokládá děkan vyhlášení 2. kola přijímacího řízení v bakalářském prezenčním studiu pro
obory MOČ a PEM v Chebu a SPŘ a ERG v Plzni a dále pro navazující prezenční studium
v oboru SPŘ. Vyhlášky budou rozeslány senátorům ke schválení cca v polovině května.
Předseda AS FEK následně navrhl toto usnesení.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU bere na vědomí informaci o průběhu přijímacího řízení
do ak. roku 2016/2017.
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 na rok 2016
Pan děkan představil a stručně okomentoval návrh rozpočtu FEK 2016. Upozornil, že ve
vzdělávací činnosti má FEK nárůst oproti minulému roku o cca 600 tis. Kč. Dále vzrostla
částka v činnosti 1311 – dlouhodobý koncepční rozvoj – na vědu.
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Pan děkan zhodnotil navržený rozpočet pro fakultu jako dobrý, katedry budou hospodařit
oproti minulému roku s větším rozpočtem.
Senátor Kopp se zeptal, jaký se předpokládá vývoj plateb za židlohodiny po přestěhování na
Bory. Děkan odpověděl, že v nových prostorech se počítá s větším množství učeben ve
vlastnictví FEK, za které židlohodiny nebudou účtovány, avšak v dalším rozpočtu bude možná
nutné stanovit vnitřní cenu v rámci FEK – nižší než cena židlohodiny, protože DFEK by měl
vyšší náklady (katedry budou platit za výuku v učebnách DFEK).

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje rozpočet FEK ZČU pro rok 2016.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

8

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

2

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

4. Různé
Doc. Egerová požádala studentské senátory o schovívavost při stěhování FEK.
Dr. Ircingová informovala, že se vyskytl problém s náhradou výuky Neelu Singh, která je již
delší dobu nemocná. Studenti jsou průběžně informováni hromadnými emaily. Situace je
řešena ve spolupráci s ředitelkou UJP.
Předseda Martinčík informoval, že na příští jednání AS ZČU bude schvalována změna
Volebního a jednacího řádu FEK. V případě schválení, se těmito novými pravidly bude řídit
senát vzešlý z nadcházejících podzimních voleb.
Na závěr předseda AS FEK poděkoval za účast a ukončil jednání.
Dalšího jednání pléna AS FEK se uskuteční v červnu 2016, přesný termín bude určen
dodatečně.

V Plzni dne 20. 4. 2016

Zapsala: Ing. Mgr. Radka Součková
Doplnil a schválil: JUDr. Ing. David Martinčík
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