Zápis č. 11/2015 z 11. jednání AS FEK ZČU
ze dne 20. 5. 2015
Přítomní senátoři: PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.; RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Ing. Jarmila
Ircingová, Ph.D.; Ing. Michaela Krechovská, Ph.D. ; JUDr. Ing. David Martinčík; Ondřej Pelnář;
Ing. Mgr. Radka Součková; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.; Ing. Lenka Zahradníčková; Ing. Jitka
Zborková, Ph.D.
Omluvení senátoři: Bc. Jana Boučková; Jakub Hazda; Ing. Lenka Králová, Ph.D.; Martina
Mončeková; Ing. et Ing. Jiří Pešík; David Ženíšek
Přítomní hosté: doc. PaedDr. Ludvík Eger, CSc., Ing. Hana Kunešová, doc. Dr. Ing. Miroslav
Plevný

Přítomno: 10 senátorů (9 členů AS FEK bylo přítomno po celou dobu jednání).
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.

Program:
1. Návrh vyhlášek pro 2. kolo přijímacího řízení na FEK do ak. roku 2015/16
2. Změna volebního a jednacího řádu AS FEK
3. Dislokace FEK
4. Různé
Předsedkyně dr. Egerová přivítala všechny přítomné senátory a hosty na 11. jednáním AS FEK
a seznámila je s navrženým programem jednání. Poté jmenovala 2 skrutátory – senátorku
Krechovskou a senátora Martinčíka a předložila k hlasování návrh programu jednání.
Schválení programu jednání:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 11. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

9

Hlasů pro usnesení:

9

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.
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1. Návrh vyhlášek pro 2. kolo přijímacího řízení na FEK do ak. roku
2015/2016
Proděkanka Kunešová uvedla počty uchazečů (fyzických osob), kteří podali přihlášky na
jednotlivé studijní obory v Plzni a Chebu. Děkan FEK předložil návrh na vyhlášení 2. kola
přijímacího řízení na bakalářské studijní obory MOČ a PEM prezenční v Chebu, ERG a SPŘ
v Plzni, na kterých se předpokládá nenaplnění kapacity oboru v rámci 1. kola přijímacího
řízení.
Na obor IM nebude vypsáno 2. kolo přijímacího řízení z důvodu, že obor je náročný,
předpokládá hlubší znalosti z matematiky a informatiky, které uchazeči z 2. kola většinou
nesplňují.
Dále děkan předložil návrh na vyhlášení 2. kola přijímacího řízení na navazující magisterský
studijní obor SPŘ.
Proděkanka okomentovala podmínky přijímacího řízení, uvedené ve vyhláškách.

Na jednání se dostavil senátor Gangur.
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje Vyhlášku č. 4DV/2015 děkana Fakulty
ekonomické ZČU „Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 na FEK ZČU na
bakalářské studijní programy“.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU schvaluje Vyhlášku č. 5DV/2015 děkana Fakulty
ekonomické ZČU „Druhé kolo přijímacího řízení pro akademický rok 2015/2016 na FEK ZČU na
navazující magisterský studijní program“.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.
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2. Změna Volebního a jednacího řádu AS FEK
Tato změna byla projednávána již na minulých jednáních pléna AS FEK. Předsedkyně
seznámila přítomné s původním zněním čl. 9 a s nově navrženým zněním čl. 9.
V průběhu jednání bylo zjištěno, že dle § 27 zákona o VŠ, může návrh na změnu Volebního a
jednacího řádu AS FEK podat pouze děkan fakulty. Děkan v daném okamžiku reagoval tím, že
nepodpoří navrženou a již projednanou změnu, s odkazem na to, že trvá na původním znění
čl. 9, odstavce 7. Předsedkyně senátu proto rozhodla stáhnout tento bod z jednání.
Děkan uvedl, že budou probíhat další jednání se senátory a studenty chebské části fakulty.

3. Dislokace FEK
Děkan stručně seznámil senátory, že proběhlo setkání s vedením ZČU, které navrhlo FEK
možnost přestěhovat se do budovy Univerzitní 22 do prostor po Fakultě aplikovaných věd,
Vedení ZČU si vyžádalo od vedení FEK rozhodnutí, zda bychom tento návrh přijali.
Děkan uvedl, že v současné době jsou na stole dvě varianty – stěhování do budovy Tylova 59
nebo do budovy Univerzitní 22.
Senátor Gangur vznesl dotaz, zda by bylo možné zůstat a zrekonstruovat budovu Husova 11.
Děkan odpověděl, že tato varianta není možná, nejsou finanční prostředky, budova je
památkově chráněna.
Následovala rozsáhlá diskuse.
Následně senátoři naformulovali následující návrh usnesení:
Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU doporučuje děkanovi FEK vyhovět návrhu vedení ZČU
a pokračovat v jednání o redislokaci plzeňské části FEK do prostor Univerzitní 22 za předpokladu
odpovídající modernizace nabízených prostor dle požadavku FEK. AS FEK požaduje schválení
projektového záměru, včetně zajištění odpovídajících finančních prostředků pro rekonstrukci a
stěhování, Akademickým senátem ZČU.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

10

Hlasů pro usnesení:

10

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO PŘIJATO.

4. Různé
Předsedkyně senátu informovala o žádosti dr. Taušl Procházková o zřízení členství FEK
v Asociaci společenské odpovědnosti. (členský poplatek je Kč 4 000 ročně).
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Senátoři namítli, že FEK nemá právní subjektivitu, členem by byla ZČU, pak by členství musel
schválit AS ZČU. FEK by mohla uzavřít partnerství s touto institucí.

Na závěr předsedkyně AS FEK uvedla, že v červnu se jednání zřejmě neuskuteční, poděkovala
členům senátu, členům předsednictva za práci v AS, za účast na jednání, popřála úspěšné
ukončení akademického roku a ukončila jednání.
Na závěr předsedkyně AS FEK poděkovala za účast a ukončila jednání.

V Plzni dne 21. 5. 2015
Zapsala: Ing. Mgr. Radka Součková, tajemnice AS FEK
Doplnila a schválila: PaedDr. Dana Egerová, Ph.D., předsedkyně AS FEK
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