Zápis č. 14/2016 z 14. jednání AS FEK ZČU
ze dne 10. 2. 2016
Přítomní senátoři: Bc. Jana Boučková; PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; Ing. Jarmila
Ircingová, Ph.D.; Kateřina Kabátová, Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.; JUDr. Ing. David
Martinčík; Ing. Miroslav Pavlák, Ph.D. Ing. Mgr. Radka Součková; Ing. Lenka Šimonová;
Ing. Petra Taušl Procházková, Ph.D.; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D; Bc. David Ženíšek
Omluvení senátoři: RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Jakub Hazda; Martina Mončeková
Neomluven: Bc. Ondřej Pelnář
Přítomní hosté: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Ing. Hana Kunešová, doc. Ludvík Eger, CSc.
(dále v textu bez plných titulů)

Přítomno: 12 senátorů (AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný)

Program:
1. Volba předsedy AS FEK
2. Metodika rozpočtu FEK
3. Různé
Předsedkyně dr. Egerová přivítala všechny přítomné senátory a hosty na 14. jednáním AS FEK.
Zároveň omluvila zpožděný začátek jednání z důvodu ukončení jednání kolegia děkana těsně
před 13 hod. Dr. Egerová informovala členy AS FEK, že od 1. 1. 2016 zastává funkci vedoucí
KPM, a z tohoto důvodu rezignuje na funkci předsedkyně AS FEK.
Následně dr. Egerová seznámila senátory s navrženým programem jednání a uvedla, že
skrutátory na tomto jednání budou senátor Tlučhoř a senátorka Egerová. Poté předložila
k hlasování návrh programu jednání.
Schválení programu jednání:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 14. 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. Volba předsedy AS FEK
Dr. Egerová vyzvala přítomné senátory k návrhům na nového předsedu AS FEK. Sama navrhla
senátora Martinčíka, který nominaci přijal.
Do volební komise pro volbu předsedy byli zvoleni senátorka Ircingová, senátor Tlučhoř a
senátorka Egerová. Komise zvolila za předsedu senátora Tlučhoře.
Dále proběhlo tajné hlasování.
Volební komise po ověření hlasovacích lístků a sečtení hlasů konstatovala, že bylo odevzdáno
12 hlasovacích lístků, z nich 11 bylo platných, 1 neplatný, tj. novým předsedou AS FEK byl
dne 10. 2. 2016 zvolen JUDr. Ing. David Martinčík.

2. Metodika rozpočtu FEK
Děkan okomentoval text dokumentu, který byl senátorům rozeslán předem. Vysvětlil změny,
které navrhuje provést v platné Metodice rozpočtu FEK. Změna se týká zejména rozdělení
dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj, která bude nově rozdělena na 3 části. Dále budou
upraveny formální chyby, např. po zrušení výuky jazyků na SMA atp.
Předseda AS FEK následně nechal hlasovat.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje změnu metodiky rozpočtu FEK tak, že se
mění:
- v čl. 2 odst. 1 v první větě se vypouští text „a sekci odborných jazyků SMA (dále jen
katedry)“;
- v čl. 2 odst. 2 c) se za text „…chod děkanátu“ doplňuje text „(včetně SPA)“;
- v čl. 2 odst. 4 d) se na konci textu mění text následovně „(viz dále č. 3 odst. 1 c))“
- v čl. 2 odst. 4 c) se vypouští celý text třetí věty „Vedoucí kateder před začátkem …. Sdělí
vedoucímu SMA.“ s celá zbývající část textu za „… převeden do rozpočtu kateder.“ ;
- v čl. 3 odst. 1 se text druhé věty mění na „Zbývající část slouží k úhradě části mzdových
nákladů katedry u pracovníků, kteří se svými vykázanými tvůrčími aktivitami na výši této
dotace podíleli, dle odstavce 1 a)“ a stávající odkazy a odstavce 1 a) a 1 b) se mění na 1 b)
a 1 c) ;
- v čl. 3 odst. 1 se nově doplňuje bod a) v následujícím znění: „Částka určená k úhradě části
mzdových nákladů katedry u pracovníků, kteří se svými vykázanými tvůrčími aktivitami na
výši dotace na dlouhodobý koncepční rozvoj podíleli, je dané katedře přidělena v rozpočtu
fakulty pro daný kalendářní rok v objemu, který je přímo úměrný počtu RIV bodů
připadajících na pracovníky katedry v aktuálním hodnocení výsledků výzkumných
organizací.“, následující body se přeznačí na b) a c) ;
- text Přílohy č. 1
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

12

Hlasů pro usnesení:

12

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
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3. Různé
Předseda AS FEK předal slovo proděkance Kunešové. Ta požádala studentské senátory o
návrhy na jmenování studentů do Disciplinární komise FEK. Dále vysvětlila činnost této
komise.
Senátorka Součková informovala studentské senátory o úpravě cen tiskových a
reprografických služeb, které byly sjednoceny za celou ZČU rozhodnutím rektora č. 3R/2016
Ceník prací a služeb.
Senátorka Boučková informovala o problémech studentů s projektem předmětu KPM/TMP.
K tomuto tématu proběhla krátká diskuse ohledně požadavků na obsah a rozsah projektu.
Senátorka Kabátová informovala o problémech s předmětem KEM/STA způsobených
změnou vyučujícího a přechodem na úkoly v systému Moodle.
Senátor Ženíšek vznesl dotaz na rekonstrukci prostor FEK na Borských polích. Děkan
odpověděl, že výběrové řízení bylo vypsáno, samotná stavba by měla začít začátkem dubna
2016. Ukončení se předpokládá na konci července. Zápisy již by měly probíhat v nových
prostorech.
Dále děkan informoval o uzavření koleje v Chebu. Uvedl, že od ledna 2016 jsou studenti
ubytováni na budově FEK v Hradební ulici, kde se podařilo vybudovat nové sprchy a provést
nejnutnější úpravy.
Předseda Martinčík připomněl řešení změny volebního a jednacího řádu AS FEK, což bude
zřejmě na programu dalšího jednání AS FEK.

Informace o elektronickém hlasování
Dne 14. 12. 2015 proběhlo elektronické hlasování pléna AS FEK o podmínkách přijímacího
řízení do doktorského studijního programu v českém a anglickém jazyce v akademickém roce
2015/2016 na FEK ZČU v Plzni.
Hlasování se zúčastnilo 13 senátorů, tři senátoři se ve stanovené lhůtě hlasování nezúčastnili.
Jejich neúčast je dle článku 31 ods. 2 Volebního a jednacího řádu AS FEK považována za
vyslovení nesouhlasu. Usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina
všech členů AS FEK ZČU.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského
studijního programu v českém jazyce v akademickém roce 2016/2017 na FEK ZČU v Plzni, které
jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 10DV/2015 děkana Fakulty ekonomické ZČU v Plzni.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

-

Hlasů pro usnesení:

13

Hlasů proti usnesení:

3

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
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Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje podmínky přijímacího řízení do doktorského
studijního programu v anglickém jazyce v akademickém roce 2016/2017 na FEK ZČU v Plzni, které
jsou uvedeny ve Vyhlášce č. 11DV/2015 děkana Fakulty ekonomické ZČU v Plzni.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

-

Hlasů pro usnesení:

12

Hlasů proti usnesení:

3

Zdrželo se hlasů:

1

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Na závěr předseda AS FEK poděkoval za účast a ukončil jednání.
Další jednání pléna AS FEK se uskuteční ve středu 23. 3. 2016 v 13.00 hod v HJ 210.

V Plzni dne 10. 2. 2016

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