Zápis č. 02/2014 z 2. jednání AS FEK ZČU
ze dne 19. 3. 2014
Přítomní senátoři: PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Ing.
Michaela Krechovská, Ph.D. (přítomna od 2. bodu programu včetně); Ing. Kateřina Mičudová,
Ph.D.; Ing. Mgr. Radka Součková; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.; Martina Mončeková; Ondřej
Pelnář (přítomen do 2. bodu programu včetně); Ing. Radim Špicar; Jakub Hazda; Ing. Pavlína
Hejduková, Ph.D (přišla v průběhu diskuze při projednávání 2. bodu programu)
Omluvení senátoři: Ing. Lenka Králová, Ph.D.; Ing. Jarmila Ircingová, Ph.D.; Lucie
Doubravová; David Ženíšek; JUDr. Ing. David Martinčík;
Přítomní hosté: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný, Ing. Hana Kunešová
Přítomno: 11 senátorů (8 členů AS FEK bylo přítomno po celou dobu jednání).
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.

Program:
1. Schválení programu 2. jednání AS FEK ZČU v Plzni
2. Projednání návrhu rozpočtu FEK na rok 2014
3. Studijní záležitosti
4. Seznámení s informacemi z jednání AS ZČU
5. Různé

1. Schválení programu 2. jednání AS FEK ZČU v Plzni
Předsedkyně Egerová přivítala všechny přítomné senátory a hosty na 2. jednání AS FEK a
seznámila je s navrženým programem jednání. Poté jmenovala 2 skrutátory – senátora
Tlučhoře a předsedkyni Egerovou a předložila k hlasování návrh programu jednání.
Schválení programu jednání:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 2. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.

0

Zdrželo se hlasů:

0

2. Projednání návrhu rozpočtu FEK na rok 2014
Na úvod tohoto bodu jednání vystoupil děkan FEK, který představil rozpočet, zdůvodnil jeho
položky. Uvedl, že rozpočet je nižší z důvodu nižšího počtu „placených“ studentů. Pro
přítomné studenty přiblížil koeficienty náročnosti oborů a jejich souvislost s rozpočtem. Dále
uvedl, že garanti oborů se budou nově starat o další záležitosti související s akreditací a
funkčností oboru, proto je pro ně vyhrazena položka odměn. Katedra KEM dostává 100 000
Kč za realizaci SZEK, která má nulové kreditové ohodnocení a nepromítne se tak do výkonů.
V Chebu katedry nemají vlastní sekretářku, je tam v současnosti pouze jedna, která se stará o
všechny katedry, ale je vedena na KEM. V Chebu cvičení předmětu KEM/VLS zabezpečuje
KMO, proto je KMO částečně od KEM kompenzována.
Předsedkyně Egerová poděkovala děkanovi za seznámení s rozpočtem a otevřela diskuzi.
Senátor Špicar se zeptal, zda existuje rozpis toho, kam tečou peníze přidělené rozpočtem
katedrám. Děkan uvedl, že naprostá většina (až 95%) je vázaná. Předsedkyně Egerová,
požádala vedoucí kateder – senátory Gangura a Tlučhoře o vyjádření. Senátor Tlučhoř uvedl,
že s rozpočtem stěží vyjde, ale že nebude omezovat tvůrčí aktivitu. Děkan uvedl, že veškeré
zahraniční cestovní příkazy a odměny podepisuje děkan. Děkan kontroluje průběžné
hospodaření všech kateder během roku. Není tedy možné, aby katedry nakládaly bez kontroly
s přidělenými finančními prostředky, co chtějí. Senátor Gangur k tomu uvedl, že se všechny
výdaje schvalují dvěma lidmi (správce a příkazce).
Předsedkyně Egerová zdůraznila, že při schvalování rozpočtu FEK je důležité vědět, zda
s přidělenými prostředky dokáží katedry vyjít.
Předsedkyně Egerová shrnula, že vedoucí kateder jsou seznámení s rozpočtem a předpokládá
se tedy, že přijmou opatření k tomu, aby nastalou situaci zvládli. Senátor Tlučhoř
poznamenal, že za posledních několik let dochází k neustálému škrtání nákladů a v důsledku
toho i snižování počtu lidí, což je silně nežádoucí situace. Senátorka Součková k tomuto
uvedla, že rozpočtové zdroje na vzdělávací činnost od roku 2009 klesly zhruba o 10 milionů
v důsledku rozhodnutí vlád ČR. Děkan upozornil, že ve schvalovaném rozpočtu je kvůli
dodatečným úpravám v rozdělení RIV bodů na katedry rozpočet KGE o 10 000 Kč vyšší.
Tyto prostředky pro KGE jsou na úkor rozpočtu děkanátu.
Předsedkyně Egerová ukončila diskuzi. Senátor Špicar požádal o přestávku 5 minut na
jednání studentské části AS FEK. Po přestávce AS FEK přistoupil k hlasování o následujícím
usnesení.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU v Plzni schvaluje rozpočet FEK ZČU pro rok 2014.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

1

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Senátorka Součková uvedla, že vzhledem ke své funkci tajemnice FEK považuje za správné
zdržet se hlasování o věcech souvisejících s financováním.
Předsedkyně Egerová následně předložila návrh usnesení, ve kterém AS FEK žádá děkana o
zpracování rozpočtového výhledu na nadcházející roky a požádala senátory o vyjádření
připomínkování. Toto usnesení zdůvodnila přijetím analogického usnesení AS ZČU a

obdobnou situací, kdy na fakultě v roce 2014 končí dva významné vzdělávací projekty, které
částečně pokrývají platy zaměstnanců FEK. V následné diskusi se vyjádřil děkan, který uvedl,
že výhled bude zpracován, ale zároveň upozornil, že existuje celá řada neznámých, které
nelze ovlivnit. Nikdo další se v diskuzi dále nevyjádřil. AS FEK přistoupil k hlasování o
navrženém usnesení.
Návrh usnesení:
AS FEK ZČU žádá děkana o zpracování rozpočtového výhledu FEK v neinvestiční i investiční
oblasti na roky 2015 a 2016 do konce srpna 2014.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

1

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Senátor Tlučhoř se vrátil k rozpočtu v souvislosti se Střediskem projektových aktivit (SPA).
Uvedl, že fakulta v podstatě SPA nepřispívá skoro nic, protože naprostá většina zdrojů tohoto
střediska je tvořena financováním z projektů. Navíc tyto peníze často tečou přímo nebo
zprostředkovaně na katedry, ale náklady za služby rektorátních pracovišť jsou hrazeny
z prostředků SPA. Senátor Tlučhoř dále upozornil, že pokud nebudou projekty, bude potřeba
změnit způsob financování SPA. Děkan uvedl, že SPA má za cíl získávat další prostředky
z projektů, takže provoz tohoto střediska – v případě, že by musel být dotován z prostředků
kateder nebo děkanátu – je fakticky investičním nákladem. Senátor Tlučhoř dále upozornil, že
kvůli chybám univerzity nebude možné některé náklady v projektech uznat a bude nutné je
uhradit z interních zdrojů. Děkan upozornil, že i již dokončené projekty potřebují další
dokumentaci a že je tedy vhodné mít středisko, které se o to bude starat.

3. Studijní záležitosti
Předsedkyně Egerová, připomněla, že senát ve svém minulém funkčním období řešil stížnost
na kvalitu výuky Ing. Mgr. Petry Skálové, Ph.D. a vyzval děkana, aby situaci řešil a o řešení
informoval.
Děkan uvedl, že daná situace je stále v řešení. Dále informoval, že po jednání s vedoucím
katedry KPM a proděkankou pro studijní záležitosti bylo přijato následující opatření: Všem
studentům předmětu PMA v tomto akademickém roce, kteří nezískali zápočet, bude nabídnut
jeden další termín zápočtu a také bloková výuka ve dvou nebo třech blocích, zhruba 12
vyučovacích hodin v pátek nebo v sobotu. Proděkanka pro studijní záležitosti přiblížila, že
obsahem blokové výuky bude tématika cvičení, kterou odučí Ing. Veronika Leicherová, MBA,
s níž je věc dojednána. Přibližně 14 dní po skončení blokové výuky bude možné absolvovat
termín zápočtového testu. Studenti, kteří získají zápočet, budou moci absolvovat zkoušku
v srpnu 2014. Projekt musí odevzdat přibližně do poloviny června 2014. Dále studenti, kteří
stihnou odevzdat diplomovou práci do konce dubna 2014 (v případě drobných nedostatků lze
podat žádost o odklad do konce června 2014) budoumoci absolvovat státní zkoušku v září
2014.
Předsedkyně Egerová uvedla, že studenti, kteří do současné doby nezačali zpracovávat svoji
diplomovou práci, budou chtít rychle začít pracovat pouze za tím účelem, aby měli práci
rozpracovanou a mohli si termín odevzdání diplomové práce posunout na červen 2014.

Senátor Tlučhoř uvedl, že navrhované řešení není zcela v souladu s existujícími předpisy.
Navíc, dle jeho názoru, není vhodné navrhovat, aby studenti odevzdávali diplomovou práci na
konci dubna a absolvovali zkouškový termín v srpnu. Vhodnější by bylo realizovat zápočtový
test i zkoušku v rychlejším sledu a zkouškový termín neodkládat do srpna. Senátor Tlučhoř
dále připomněl, že pro prodloužení odevzdání diplomových prací existují jasné procedury a
předpisy, které je třeba respektovat. Děkan uvedl, že souhlasí s tím, že by studenti měli
primárně udělat zkoušku z předmětu PMA a diplomovou práci měli obhajovat v dalším roce.
Senátorka Mičudová se zeptala na situaci ohledně studentů, kteří zápočet i zkoušku
z předmětu PMA mají.
Proděkanka pro studijní záležitosti uvedla, že vedoucí katedry KPM trvá na tom, aby studenti
končili v září 2014 a ne v lednu 2015, a to z důvodu nižšího vytížení katedry. Předsedkyně
Egerová připomněla, že diplomové práce je nutné vždy odevzdávat v daném termínu. Senátor
Gangur uvedl, že by konečné rozhodnutí mělo být na vedoucím práce. Děkan uvedl, že
existují jasná pravidla odevzdání diplomových prací v dubnu a je třeba se toho držet.
Senátor Špicar uvedl, že je absurdní, aby studenti, kteří nesplnili určité podmínky, byli oproti
studentům, kteří podmínky splnili, zvýhodněni.
Děkan uvedl, že bude s vedoucím katedry KPM věc dále diskutovat.

4. Seznámení s informacemi z AS ZČU
Senátor Tlučhoř informoval o jednání AS ZČU. Uvedl, že na AS ZČU byl projednán a
schválen rozpočet ZČU na rok 2014. Dále informoval, že AS ZČU požádal paní rektorku, aby
zpracovala rozpočtový a investiční výhled na následující roky. Z diskuze vyplynulo, že by se
měla změnit metodika zpracování rozpočtu ZČU. Proběhlo schválení převodu peněz na granty
studentů a studentských organizací (GRAS). Děkan stručně seznámil senátory s rozpočtem
ZČU.

5. Různé
Předsedkyně Egerová. požádala o informaci ohledně organizace studentské komory. Senátor
Špicar uvedl, že předsedkyní se stala Lucie Doubravová, místopředsedou Jakub Hazda. Dále
uvedl, že studentská komora se bude scházet vždy mezi jednáními AS FEK za tím účelem,
aby zájemcům z řad studentů přiblížila jednání na proběhlém AS FEK a zeptala se na
případné návrhy na nadcházející jednání AS FEK.
Následně byl projednán další termín jednání AS FEK. Senátoři se shodli na navrženém
termínu 16. 4. 2014. Vzhledem k tomu, že se již nikdo další nepřihlásil do diskuse,
poděkovala předsedkyně všem přítomným za účast na 2. jednání AS FEK a jednání ukončila.
Termín následujícího jednání AS FEK: 16. 4. 2014 od 13:00 hod. v HJ210.

SCHVÁLENÁ USNESENÍ
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU v Plzni schvaluje rozpočet FEK ZČU pro rok 2014.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

1

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Návrh usnesení:
AS FEK ZČU žádá děkana o zpracování rozpočtového výhledu FEK v neinvestiční i investiční
oblasti na roky 2015 a 2016 do konce srpna 2014.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

V Plzni dne 19.3.2014
Zapsal: Ing. Radim Špicar, tajemník AS FEK
Schválila: PaedDr. Dana Egerová, Ph.D., předsedkyně AS FEK

0

Zdrželo se hlasů:

1

