Zápis č. 19/2016 z 19. jednání AS FEK ZČU
ze dne 23. 11. 2016
Přítomní senátoři: Bc. Zdeněk Bečka; doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš
Gangur, Ph.D.; Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. (dostavila se v průběhu jednání); Tadeáš Jindra,
DiS.; RNDr. Jiří Kopp, Ph.D.; Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.; JUDr. Ing. David Martinčík; doc.
RNDr. Marie Novotná, CSc.; Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D; Jan Pokorný; Bc. Olga Šlechtová
Sojková; Soňa Štěpničková; Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D; Bc.
David Ženíšek
Omluvení senátoři:-Neomluven: -Přítomní hosté: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný; Ing. Hana Kunešová; doc. PaeDr. Ludvík Eger,
CSc. (dále v textu bez plných titulů)

Přítomno: 16 senátorů (AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný)

Program:
1. Informace o per rollam schválené rozpočtové úpravě FEK a o per rollam souhlasu AS
FEK se jmenování doc. Egerové za členku VR FEK
2. Volba tajemníka AS FEK
3. Volba nových členů předsednictva AS FEK
4. Vyhlášky o přijímání ke studiu do bc. a nmgr. studijních programů pro ak. rok 2016/17
5. Plán realizace strategického záměru FEK na rok 2017
6. Informace o řádných volbách do AS FEK na funkční období od 2. 3. 2017
7. Různé
Předseda dr. Martinčík přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 19. jednáním AS FEK.
Předseda nejprve představil nové senátory. Za Radku Součkovou, které mandát zanikl ze
zákona (funkce tajemníka fakulty je neslučitelná s členstvím v AS) nastupuje doc. Novotná.
V červenci se konaly doplňovací volby do studentské části AS FEK, protože někteří studentští
senátoři úspěšně dokončili studium. Za Ing. Janu Boučkovou (úspěšně ukončila studium)
nastupuje Jan Pokorný (2. ročník bc. PEM, Plzeň). Za Bc. Martinu Mončekovou a Bc. Jakuba
Hazdu (oba úspěšně ukončené studium) nastupují Soňa Štěpničková a Tadeáš Jindra (oba 2.
ročník bc. MOČ, Cheb). Za Kateřinu Kabátovou (přerušené studium) nastupuje Bc. Zdeněk
Bečka (2. ročník nmgr. SPŘ).
1

Následně předseda jmenoval skrutátory - senátora Tlučhoře a senátorku Pavláka. Poté
předložil k hlasování návrh programu jednání.
Schválení programu jednání:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 19. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

15

Hlasů pro usnesení:

15

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.

1. Informace o per rollam schválené rozpočtové úpravě FEK a o per rollam
souhlasu AS FEK se jmenování doc. Egerové za členku VR FEK
Předseda informoval o výsledcích hlasování per rollam o rozpočtové úpravě a o souhlasu se
jmenováním nové členky Vědecké rady FEK.

2. Volba tajemníka AS FEK
Předseda informoval, že AS FEK nemá v současné době obsazenou funkci tajemníka. Vyzval
přítomné senátory k návrhům na nového tajemníka AS FEK. Sám navrhl senátorku Sojkovou,
která nominaci přijala.
Do volební komise pro volbu tajemníka byli zvoleni senátorka Krechovská a senátor Ženíšek.
Dále proběhlo tajné hlasování.
Volební komise po ověření hlasovacích lístků a sečtení hlasů konstatovala, že bylo odevzdáno
15 hlasovacích lístků, z nich 14 bylo platných, 1 neplatný, tj. novým tajemníkem AS FEK byla
zvolena senátorka Olga Šlechtová Sojková.

3. Volba nových členů předsednictva AS FEK
Senátorka Sojková informovala o výsledcích zasedání Studentské Komory AS FEK ze dne 23.
11. 2016. SK AS FEK v tajném hlasování určila jako předsedu Olgu Šlechtovou Sojkovou, jako
místopředsedu Jana Pokorného. Dále SK AS FEK zvolila jako zástupce komory do
předsednictva AS FEK Jana Pokorného.

4. Vyhlášky o přijímání ke studiu do bc. a nmgr. studijních programů pro
ak. rok 2016/17
Předseda informoval přítomné senátory o nutnosti zveřejnění vyhlášek o přijímání ke studiu
na začátku prosince, příslušné texty návrhů vyhlášek mají senátoři k dispozici od 3. 11. 2016.
Děkan Plevný a proděkanka Kunešová informovali senátory o změnách ve vyhlášce o
přijímání do bc. studijních programů oproti předchozím rokům.
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Proděkanka Kunešová požádala o změnu v hodině konání Dnů otevřených dveří v článku 1.
Na návrh senátora Koppa byly do čl. 5 odst. 2 písm. c doplněny obory Ekologie a životní
prostředí (16-01-M/01) a Průmyslová ekologie (16-02-M/01). Dále proběhla rozsáhlá diskuse
ohledně rizika nenaplnění či překročení počtu studentů, na které FEK dostane dotaci.
Senátorka Egerová konstatovala, že vyhláška ruší nutnost absolvovat Scio testy, pro uchazeče
nepřijaté podle studijního průměru. To povede k zatraktivnění FEK pro uchazeče a riziko
překročení počtu studentů je tak větší. Senátorka Štěpničková potvrdila, že dříve realizované
Scio testy byly jistou bariérou pro uchazeče a že nyní může být FEK skutečně pro uchazeče
atraktivnější. Senátor Tlučhoř uvedl, že vše řeší první věta článku 5 odst. 4 předmětné
vyhlášky, kde je stanoveno, že tito studenti jsou přijímáni do naplnění volné kapacity oborů.
Dále upozornil, že je výhodnější počet studentů překročit než nenaplnit. Po diskusi byl do
návrhu vyhlášky doplněn do článku 5 nový odstavec 5 ve znění „Minimální hodnota CB pro
přijetí podle odst. 4 je 20 bodů“ a stávající odst. 5 byl přečíslován na 6.
V průběhu jednání odešly senátorky Egerová, Taušl Procházková, Novotná a senátor Pavlák.
Na jednání se dostavila senátorka Ircingová.
Předseda AS FEK nařídil hlasování.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje Vyhlášku č. 6DV/2016 děkana FEK ZČU
Přijímání ke studiu do BAKALÁŘSKÝCH studijních programů na Fakultě ekonomické ZČU pro
akademický rok 2017/2018.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

12

Hlasů pro usnesení:

12

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Proděkanka Kunešová informovala senátory o změnách ve vyhlášce pro přijímání studentů
do navazujících magisterských oborů.
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Předseda AS FEK následně navrhl toto usnesení.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje Vyhlášku č. 7DV/2016 děkana FEK ZČU
Přijímání ke studiu do NAVAZUJÍCÍCH MAGISTERSKÝCH studijních programů na Fakultě
ekonomické ZČU pro akademický rok 2017/2018.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

12

Hlasů pro usnesení:

12

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

5. Plán realizace strategického záměru FEK na rok 2017
Předseda předal slovo děkanovi, který seznámil přítomné senátory se strategickým záměrem
a stručně informoval o změnách podle novely vysokoškolského zákona a o změně
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terminologie z dlouhodobého záměru na strategický záměr. Předložený materiál byl
projednán a schválen na Vědecké radě FEK dne 11. 11. 2016, Vědecká rada neměla zásadní
věcné připomínky.
K tomuto bodu nebyla diskuse.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje Plán realizace strategického záměru FEK na
rok 2017.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

12

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

1

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

6. Informace o řádných volbách do AS FEK na funkční obdobní od 2. 3.
2017
Senátorka Ircingová informovala přítomné, že výsledky voleb do AS FEK na nové funkční
období budou zveřejněny v pátek 25. 11. 2016 na třech místech (na úřední desce, webových
stránkách a nástěnkách fakulty). Následně poběží lhůta pro podávání námitek a to do 2.
prosince 2016. Předseda Martinčík doplnil, aby pro jakékoli příští konání voleb nebyl, oproti
dosavadní zvyklosti, uváděn harmonogram s termíny uvedenými jako konkrétní den, ale aby
byly lhůty uváděny relativně „do jednoho týdne od… apod.“, tak jak je to uvedeno ve VJŘ AS
FEK.

7. Různé
V tomto bodu neprojednávali senátoři žádné záležitosti.

Na závěr předseda AS FEK poděkoval za účast a ukončil jednání.
Termín dalšího jednání pléna AS FEK je v přehledu porad ZČU plánován na 21. prosinec, o
jeho případném svolání budou senátoři informováni.

V Plzni dne 28. 11. 2016

Zapsala: Bc. Olga Šlechtová Sojková
Doplnil a schválil: JUDr. Ing. David Martinčík
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