Zápis č. 17/2016 z 17. jednání AS FEK ZČU
ze dne 15. 6. 2016
Přítomní senátoři: doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Ing.
Jarmila Ircingová, Ph.D.; Kateřina Kabátová; RNDr. Jiří Kopp, Ph.D.; Ing. Michaela Krechovská,
Ph.D.; JUDr. Ing. David Martinčík; Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.; Bc. David Ženíšek
Omluvení senátoři: Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D; Bc. Olga Sojková; Ing. Mgr. Radka Součková;
Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D
Neomluven: -Přítomní hosté: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.; Ing. Hana Kunešová
(dále v textu bez plných titulů)
Přítomno:

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

Program:
1. Vyhlášení řádných voleb do AS FEK
2. Informace předsedy o vyhlášení doplňovacích voleb do studentské části AS FEK
3. Různé
Předseda dr. Martinčík přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 17. jednáním AS FEK a
omluvil nepřítomné.
Následně předseda jmenoval skrutátory - senátora Gangura a senátora Ženíška. 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:

9

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.

1. Vyhlášení řádných voleb do AS FEK
Předseda informoval, že AS FEK má podle čl. 6. odst. 2) povinnost na tomto červnovém
zasedání vyhlásit řádné volby na následující funkční období. Oproti harmonogramu, který byl
zaslán společně s pozvánkou, předseda na podnět senátorky Ircingové navrhl, posunout
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obecný termín voleb o týden později. Důvodem je rektorské volno ve středu a konference
Trendy v podnikání ve čtvrtek a pátek v původním termínu a tedy obava o nižší volební účast.
Po krátké rozpravě se senátoři přiklonili k posunutí a tedy k obecnému termínu voleb v týdnu
od 14. do 18. 11. 2016.
Předseda AS FEK následně navrhl toto usnesení.
Návrh usnesení:
AS FEK vyhlašuje kalendářní týden od 14. 11. 2016 do 18. 11. 2016 jako týden, v němž se budou
konat řádné volby do AS FEK na funkční období od 2. 3. 2017 do 1. 3. 2020.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Příslušný materiál týkající se řádných voleb bude umístěn mj. na elektronickou úřední desku
fakulty.

2. Informace o vyhlášení doplňovacích voleb do studentské části AS FEK
Předseda informoval plénum senátu, že v Plzni úspěšně ukončila studium Ing. Jana Boučková
a v Chebu Bc. Martina Mončeková a Bc. Jakub Hazda. Dnem složení státní závěrečné zkoušky
přestávají být členy akademické obce fakulty a tedy i senátory a předseda musí vyhlásit
doplňovací volby na takto „uvolněná“ místa, protože již neexistuje žádný náhradník ve
studentské volební části. Obecný termín voleb stanovil předseda podle čl. 21 na týden od 11.
do 15.7. Příslušný materiál týkající se doplňovacích voleb bude umístěn mj. na elektronickou
úřední desku fakulty. Vzhledem ke krátkým procesním lhůtám při doplňovacích volbách,
budou studenti informováni hromadným emailem.

3. Různé
Doc. Dokoupil informoval, že na nadcházejícím jednání pléna Akademického senátu ZČU
bude pravděpodobně jako jeden z bodů projednání nové metodiky rozpočtu univerzity.
Senátor Ženíšek vznesl dotaz, zda stěhování FEK proběhne podle plánu, tj. faktické stěhování
na konci srpna a již normální provoz v nových prostorech od začátku zimního semestru.
Předseda i další přítomní členové kolegia děkana odpověděli, že dle dostupných informací je
harmonogram stavebních prací dodržován a neočekávají se tedy žádné problémy z hlediska
dodržení plánu.
Na závěr předseda AS FEK poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další jednání pléna AS FEK se uskuteční v září 2016 v nových prostorách fakulty, přesný
termín jakož i konkrétní místnost budou určeny dodatečně.
V Plzni dne 16. 6. 2016
zapsal: JUDr. Ing. David Martinčík
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