Zápis č. 20/2019 z 20. jednání AS FEK ZČU
ze dne 24. 4. 2019
Přítomní senátoři: Ing. Marek Čech; doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš
Gangur, Ph.D.; Ing. Petr Janeček, Ph.D.; Ing. Martin Januška, Ph.D.; Bc. Kateřina Klailová;
Ondřej Moša; Bc. Jan Pokorný; Ing. Václav Sova Martinovský; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.;
Omluvení senátoři: PhDr. Čestmír Jarý; RNDr. Jan Kopp, Ph.D.; JUDr. Ing. David Martinčík,
Ph.D.; Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.; Bc. Hana Tučková; doc. Ing. Petra Taušl Procházková,
Ph.D.;
Přítomní hosté: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.; doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.;
Ing. Kateřina Mičudová, Ph.D. (dále v textu bez plných titulů).
Přítomno: 10 senátorů (9 senátorů bylo po celou dobu)
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.
Program:
1. Výroční zpráva o činnosti FEK za rok 2018
2. Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok 2018
3. Rozpočet FEK na rok 2019
4. Anotace návrhu záměru akreditace studijního programu – DSP Ekonomika a
management
5. Anotace návrhu záměru akreditace studijního programu – DSP Economics and
management
6. Různé
Místopředseda Čech přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 20. jednání AS FEK.
Následně místopředseda jmenoval skrutátory – senátorku Klailovou a senátora Janečka.
Předkladatel návrhu usnesení:

Místopředseda AS FEK Ing. Marek Čech

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 20. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.

1

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

1. Výroční zpráva o činnosti FEK za rok 2018
Místopředseda Čech informoval, že na webových stránkách v oddíle Akademický senát byly
vyvěšeny dokumenty k jednání pléna.
Proděkan Dokoupil seznámil senátory s projednáním Výroční zprávy o činnost FEK za rok 2018
na kolegiu děkanky, kde bylo vzneseno několik připomínek, které byly následně do dokumentu
zapracovány.
Senátor Janeček upozornil, že ve Výroční zprávě je uvedena pouze nová Vědecká rada FEK
ZČU, která nepůsobila od 1. 1., ale byla jmenována po začátku funkčního období děkanky.
Děkanka Krechovská informovala, že tato otázka byla diskutována a s ohledem na to, že v roce
2018 se nesešla Vědecká rada jmenovaná tehdejším děkanem Plevným, tak bylo rozhodnuto
o tom uvést pouze nové členy Vědecké rady. Po debatě bylo rozhodnuto o zapracování této
připomínky a uvedení obou vědeckých rad.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkanka doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje Výroční zprávu o činnosti FEK ZČU za rok 2018.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

2. Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok 2018
Tajemnice Mičudová seznámila členy Akademického senátu s Výroční zprávou o hospodaření
FEK za rok 2018. Dále informovala, že žádná z kateder se nenacházela v minulém roce
v záporných částkách, stejně tak čerpání rozpočtu za celou fakultu je v souladu s výsledkem
hospodaření, kde je cíleno na kladnou nulu, následně byly zmíněny některé položky, např.
fond provozních prostředků, do kterého bylo v loňském roce převedeno 800 tis. Kč, stipendijní
fond byl navýšen o cca 900 tis. Kč. Výroční zpráva o hospodaření má stejnou strukturu jako
v minulých letech.
Děkanka Krechovská informovala, že bod byl projednán 17. 4 na kolegiu děkanky.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkanka doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FEK ZČU za rok 2018.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.
2

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

3. Rozpočet FEK na rok 2019
Tajemnice Mičudová představila senátorům návrh rozpočtu FEK. V rámci vzdělávací činnosti
došlo k navýšení o 4 miliony Kč. Přičemž došlo ke změnám v nákladech na služby na úrovni
univerzity. Hlavní příčinou změn v nákladech je využívání právních služeb na KGE. Vzhledem
k nestandardnosti nákladů bylo rozhodnuto o převzetí zvýšených nákladů v rozpočtu k tíži
děkanátu.
Nově nejsou v rozpočtu pro 1111 sledovány pracoviště děkanátu, ani výkony, krom SMA.
Důvodem je, že pouze SMA má prostředky z činnosti 1111. U ostatních pracovišť přesto bude
docházet ke sledování nákladů mimo rozpočet, aby byla zajištěna jejich hospodárnost.
Dále došlo ke zřízení Strategické a rozvojové rezervy, která činí za univerzitu 12 mil. Kč.
Děkanka Krechovská doplnila, že do konce dubna mohou fakulty a UJP podávat návrhy na
čerpání peněz, následně bude rozhodnuto o tom, které projekty budou podpořeny,
a nevyužité prostředky by se měly vrátit zpět na fakulty v červnu.
Tajemnice Mičudová dále představila obsah příspěvku na celofakultní aktivity, která je
v podobné výši jako v loňském roce, ale je zde navíc zahrnut personální rozvoj. Mezi
celofakultní aktivity patří např. vnější vztahy v podobě koordinátorů Erasmus smluv,
garantování studijních oborů, předměty pro studenty Erasmus ad. Personální rozvoj bude
zpětně vrácen na katedry dle počtu přepočtených pracovníků, důvodem je navýšení tarifů u
akademických pracovníků.
Senátor Sova Martinovský se dotázal, zda se nejedná o skryté přerozdělování, načež tajemnice
Mičudová odpověděla, že bez tohoto mezikroku by nebylo zvýšení tarifů možno ufinancovat
na KGE, přičemž došlo i ke zkoumání zatížení pracovníků, které odpovídá standardům fakulty.
Děkanka Krechovská doplnila, že toto by nebylo dlouhodobě udržitelné a je domluvena
s vedoucí KGE na předložení strategického záměru. Senátor Tlučhoř uvedl, že se jedná
o objektivní podmínky.
Senátor Janeček se zeptal, jakým způsobem bude financováno Centrum podnikání, na které
nejsou alokovány prostředky v návrhu rozpočtu, avšak ve Výroční zprávě je zmíněna tato
jednotka. Děkanka Krechovská informovala, že Centrum podnikání nemá alokovány
prostředky. Senátorka Egerová doplnila, že aktivity byly financovány prostřednictvím KPM
a děkanátu.
Senátor Sova Martinovský se zeptal, zda jsou vedeny položky zvlášť pro Plzeň a Cheb. Děkanka
Krechovská uvedla, že tomu tak není, ale v říjnu loňského roku byla představena finanční
analýza Chebu, navíc nedochází k rozpočtování dle lokace, ale dle kateder. Tajemnice
Mičudová doplnila, že je problém s rozlišením některých položek, které nejsou alokovány
pomocí směrných ukazatelů, naopak lze rozpočtovat náklady na knihovnu v části ukazatelů na
studenty, obtížnější je vyčíslení na akademiky a jejich vázanost na pracoviště v Chebu či Plzni.
V průběhu bodu přišel senátor Januška. Po diskusi byl předložen návrh usnesení.
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Předkladatel návrhu usnesení:

Děkanka doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje rozpočet FEK na rok 2019.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

4. Anotace návrhu záměru akreditace studijního programu – DSP
Ekonomika a management
Děkanka Krechovská seznámila členy Akademického senátu s anotací návrhu záměru
studijního programu Ekonomika a management v doktorském stupni vzdělání
Místopředseda Čech se zeptal na chybějící jméno garanta studijního programu. Děkanka
Krechovská uvedla, že toto vychází z pokynu rektora, kdy garant je jmenován rektorem poté,
co dojde k projednání anotace v Akademickém senátu fakulty, její Vědecké rady a následně
bude anotace na programu kolegia rektora.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkanka doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU projednal a schvaluje Anotaci návrhu záměru doktorského studijního
programu Ekonomika a management v prezenční a kombinované formě studia.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

5. Anotace návrhu záměru akreditace studijního programu – DSP
Economics and management
Děkanka Krechovská dále představila anotaci návrhu záměru akreditace doktorského
studijního programu Economics and Management, který vyplývá z poptávky a strategie
internacionalizace.
Dále byla diskutována otázka garantů a financování tvorby anglických verzí materiálů a studijní
opory pro studijní program. Vedení fakulty si uvědomuje náročnost této činnost a financování
bude řešeno projektově.
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Předkladatel návrhu usnesení:

Děkanka doc. Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU projednal a schvaluje Anotaci návrhu záměru doktorského studijního
programu Economics and Management v prezenční a kombinované formě studia.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

6. Různé
Senátor Januška seznámil senátory s problémem pozdního psaní a především konzultování
kvalifikačních prací, kdy někteří studenti začínají psát práci v únoru či později. Senátor Moša
navrhl rozdělení Semináře k bakalářské práci na dva semestry. Tato problematika byla
diskutována senátory Januškou, Egerovou, Tlučhořem a paní děkankou. Tento problém bude
dále diskutován na úrovni kateder a rozpracován v projektu vnitřní soutěže směřující nejen k
inovacím v oblasti bakalářských a diplomových seminářů. Senátor Tlučhoř zmínil, že na
katedře jasně deklarují studentům podmínky získání zápočtu ze Semináře k bakalářské práci a
diplomového semináře, a případné konsekvence při neudělení zápočtu z tohoto předmětu.
Místopředseda Čech poděkoval přítomným za účast na 20. jednání AS FEK, informoval, že další
jednání pléna proběhne 22. května 2019, a následně jednání ukončil.

V Plzni dne 6. května 2019.

Zapsal: Bc. Jan Pokorný
Doplnil a schválil: Ing. Marek Čech
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PŘEHLED USNESENÍ:
20/1
20/2
20/3
20/4
20/5
20/6

Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 20. jednání AS FEK.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje Výroční zprávu o činnosti FEK ZČU za rok
2018.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FEK ZČU za rok
2018.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje rozpočet FEK na rok 2019.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje anotaci návrhu záměru studijního programu
Ekonomika a management, doktorský studijní program.
Akademický senát FEK ZČU schvaluje anotaci návrhu záměru studijního programu
Economics and management, doktorský studijní program.
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