Zápis č. 18/2016 z 18. jednání AS FEK ZČU
ze dne 19. 10. 2016
Přítomní senátoři: Bc. Zdeněk Bečka; Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D. (dostavila se v průběhu
jednání); Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.; JUDr. Ing. David Martinčík; Ing. Miroslav Pavlák,
Ph.D; Jan Pokorný; Bc. Olga Šlechtová Sojková
Omluvení senátoři: doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.;
Tadeáš Jindra, DiS.; RNDr. Jiří Kopp, Ph.D.; doc. RNDr. Marie Novotná, CSc.; Ing. Petra Taušl
Procházková, Ph.D.; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D; Soňa Štěpničková; Bc. David Ženíšek
Neomluven: -Přítomní hosté: Ing. Hana Kunešová; Ing. Mgr. Radka Součková
(dále v textu bez plných titulů)
Přítomno:

7 senátorů (AS FEK nebyl usnášeníschopný)

Program:
1. Volba tajemníka AS FEK
2. Volba nových členů předsednictva AS FEK
3. Rozpočtová úprava FEK
4. Informace o přípravě Vyhlášek o přijímání ke studiu pro ak. rok 2016/17
5. Informace o řádných volbách do AS FEK na funkční obdobní od 2. 3. 2017
6. Různé
Předseda dr. Martinčík přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 18. jednáním AS FEK.
Bohužel musel konstatovat, že plénum není usnášeníschopné, protože se 9 senátorů
omluvilo a zároveň vyslovil politování nad zdůvodněním omluv některých senátorů, které
však konkrétně nejmenoval.
Z následné rozpravy nemohlo být přijato žádné usnesení a tento zápis má proto pouze
informativní charakter pro nepřítomné senátory.
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, 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).
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1. Volba tajemníka AS FEK
Předseda informoval, že AS FEK nemá v současné době obsazenou funkci tajemníka.
Senátorce Součkové, která tuto funkci zastávala, zanikl s účinností novely zákona o vysokých
školách, 1. 9. 2016 mandát. Volba tajemníka je dle čl. 25 odst. 4) VJŘ AS FEK tajná, proto
proběhne na příštím zasedání pléna. Zároveň vyzval všechny senátory, aby zvážili své
případné působení v této funkci.

2. Volba nových členů předsednictva AS FEK
Předseda informoval, že v současné době má předsednictvo AS FEK pouze tři členy. Tajemník
senátu je dle čl. 26 odst. 1) VJŘ AS FEK členem předsednictva a po svém zvolení se tedy
současně stane členem předsednictva. Členem předsednictva byla za studentskou část
senátorka Ing. Jana Boučková, jejíž mandát zanikl absolvováním studia. Proto bude na
příštím zasedání pléna nutné zvolit zástupce studentské části AS v předsednictvu. Volba je
dle čl. 26 odst. 2) VJŘ AS FEK tajná.

3. Rozpočtová úprava FEK
Tajemnice fakulty Ing. Součková informovala o nutnosti urychleně hlasovat o předložené
rozpočtové úpravě, která vyplývá z vnitrouniverzitních postupů zaúčtování příslušných
výnosů a nákladů na jednotlivá střediska. Předseda konstatoval, že k tomuto bodu nařídí
hlasování per rollam dle čl. 31 VJŘ AS FEK. V rozeslaném návrhu usnesení bude připojeno
zdůvodnění. Výsledky hlasování jsou součástí přílohy tohoto zápisu

4. Informace o přípravě Vyhlášek o přijímání ke studiu pro ak. rok 2016/17
Proděkanka Ing. Kunešová vysvětlila připravované změny v podmínkách přijímacího řízení na
bakalářské a navazující magisterské studium. Nejpozději 4 měsíce před ukončením podávání
přihlášek ke studiu musí být předmětné Vyhlášky zveřejněny. Termín ukončení podávání
přihlášek je na FEK tradičně 31. 3., proto musí být Vyhlášky zveřejněny 30. 11. 2016.
Navrhovaný text Vyhlášek bude senátorům rozeslán emailem k připomínkování. Text
Vyhlášek vzešlý z těchto připomínek bude předložen na příštím zasedání pléna AS FEK
k hlasování. Proděkanka pořádala senátory, aby se neostýchali vyjádřit se k připravovaným
změnám. Předseda se k této žádosti připojil.

5. Informace o řádných volbách do AS FEK na funkční obdobní od 2. 3.
2017
Předseda informoval, že od členů volební komise obdržel zprávu o řádné přípravě voleb a o
dodržování všech termínů. Volební komise v součinnosti s děkanátem zajistila zvýšenou
propagaci voleb. Dne 18. 10. byl zaslán email všem akademickým pracovníkům a studentům
fakulty. Do 31. 10. je možno podávat návrhy na kandidáty. Také je domluvena
s přednášejícími propagace na přednáškách. V závěru tohoto bodu vyzval předseda přítomné,
aby se k této informační kampani také připojili.
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6. Různé
Předseda informoval, že byl děkanem FEK obeznámen o záměru jmenovat nového člena
Vědecké rady FEK. Stávající členka VR FEK prof. RNDr. Eva Milková, Ph.D. z Univerzity Hradec
Králově se pro své pracovní vytížení hodlá vzdát svého členství. Děkan FEK zamýšlí na
uvolněné místo jmenovat doc. PaedDr. Danu Egerovou, Ph.D. (vedoucí katedry KPM na FEK).
Do kompetence AS FEK patří udělovat děkanovi předchozí souhlas se jmenováním členů VR,
a proto předseda k tomuto bodu nařídí hlasování per rollam dle čl. 31 VJŘ AS FEK. Toto
hlasování bude probíhat současně s hlasováním o rozpočtové úpravě (viz bod 3 programu).
Dále předseda informoval studentské senátory, že je nutné, aby si Studentská komora zvolila
svého předsedu a místopředsedu. Vysvětlení a informace pošle e-mailem všem senátorům
zvoleným za studentskou část.
Na závěr předseda AS FEK poděkoval za účast.
Další jednání pléna AS FEK je plánováno na 23. 11. 2016 13:00 UL406.
V Plzni dne 26. 10. 2016
zapsal: JUDr. Ing. David Martinčík

Příloha: Výsledky hlasování per rollam o bodech 3. a 6. programu 18. jednání
pléna AS FEK ZČU ze dne 19. 10. 2016
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje Rozpočtovou úpravou FEK č. 1 pro rok 2016.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

-

Hlasů pro usnesení:

15

Hlasů proti usnesení:

1

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU dává děkanovi souhlas se jmenováním doc. PaedDr.
Dany Egerové, Ph.D. za členku Vědecké rady FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

-

Hlasů pro usnesení:

14

Hlasů proti usnesení:

1

Zdrželo se hlasů:

1

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Hlasování se zúčastnilo 15 senátorů, jeden senátor se ve stanovené lhůtě hlasování
nezúčastnil. Neúčast je dle článku 31 odst. 2) VJŘ AS FEK považována za vyslovení nesouhlasu.
Usnesení je přijato, pokud se pro něj vysloví nadpoloviční většina všech členů AS FEK ZČU.
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