Zápis č. 2/2017 z 2. jednání AS FEK ZČU
ze dne 19. 4. 2017
Přítomní senátoři: Ing. Marek Čech; doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D.; doc. PaedDr.
Dana Egerová, Ph.D.; doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA;
Ing. Michaela Krechovská, Ph.D.; JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.; Ondřej Moša; Ing. et Ing.
Miloš Nový; Jan Pokorný; Bc. Lucie Pospíšilová; Ing. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.; Ing. Petra
Taušl Procházková, Ph.D.; Ing. Jan Tlučhoř, Ph.D.; Bc. Alena Vrbová
Omluvení senátoři: Kateřina Klailová
Přítomní hosté: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný; RNDr. Jiří Preis, Ph.D.; Ing. Mgr. Radka
Součková (dále v textu bez plných titulů).
Přítomno: 15 senátorů (11 senátorů bylo po celou dobu jednání)
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.
Na začátku jednání byli přítomni senátoři: Jaroslav Dokoupil; Dana Egerová; Dita
Hommerová; David Martinčík; Ondřej Moša; Miloš Nový; Jan Pokorný; Lucie Pospíšilová;
Milan Svoboda; Petra Taušl Procházková; Jan Tlučhoř
Program:
1. Výroční zpráva o činnosti FEK za rok 2016
2. Informace o přihláškách ke studiu na FEK
3. Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok 2016
4. Rozpočet FEK na rok 2017
5. Různé
Předseda přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 2. jednání AS FEK. Následně
předseda jmenoval skrutátory – senátorku Taušl Procházkovou a senátora Tlučhoře a
předložil k hlasování návrh programu jednání.
Schválení programu jednání:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 2. jednání AS FEK.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

PROGRAM JEDNÁNÍ BYL SCHVÁLEN.
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1. Výroční zpráva o činnosti FEK za rok 2016
Proděkan Preis představil senátorům dokument, který měli senátoři k dispozici na webové
stránce akademického senátu.
Senátoři vznesli několik formálních připomínek.
Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje Výroční zprávu o činnosti FEK ZČU za rok 2016.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

11

Hlasů pro usnesení:

11

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Z jednání odešel proděkan Preis, na jednání se dostavil senátor Čech.
2. Informace o přihláškách ke studiu na FEK
Předseda Martinčík omluvil proděkanku Kunešovou, která je vzhledem ke změně rozvrhu
v chebské části, a sám informoval o počtu podaných přihlášek dle jednotlivých oborů. Dále
konstatoval, že ve srovnání s minulým rokem není u bakalářského studia žádný pokles.
Senátor Čech vznesl otázku na počet přihlášek v chebské části. Předseda Martinčík
v návaznosti na prezentované počty konstatoval mírné zvýšení počtu přihlášek na prezenční
studium.
Dále předseda Martinčík zmínil pokles u navazujícího studia, především u kombinované
formy Podnikové ekonomiky a managementu, což by neoznačil za tak zásadní z důvodu vyšší
propadovosti u kombinovaného studia. Senátor Tlučhoř namítl, že propadovost je výraznější
u kombinované formy bakalářského studia.
Senátorka Egerová informovala, že na kolegiu děkana byla diskutována možnost vyhlášení
druhého kola přijímacího řízení i pro obor Podniková ekonomika a management.
V průběhu tohoto bodu se na jednání dostavila místopředsedkyně Krechovská.

3. Výroční zpráva o hospodaření FEK za rok 2016
Tajemnice Součková představila dokument a jeho strukturu. Informovala o dopadech
hospodaření na jednotlivá pracoviště v roce 2016, o navýšení příspěvku na vzdělávací činnost
a obdržení mimořádné dotace na konci roku, která byla použita výhradně na mzdové
prostředky.
Na jednání AS se dostavil děkan Plevný.
Tajemnice Součková dále informovala o struktuře nákladů a vyplacených stipendiích, přičemž
v loňském roce došlo k čerpání menší částky ze stipendijního fondu, než částky vložené.
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Senátoři nevznesli žádné připomínky.
Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje Výroční zprávu o hospodaření FEK za rok 2016
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

13

Hlasů pro usnesení:

13

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

4. Rozpočet FEK na rok 2017
Děkan Plevný představil návrh rozpočtu FEK na rok 2017. Zároveň zmínil, že fakultní rozpočet
je podmíněn schválením univerzitního rozpočtu a to Akademickým senátem ZČU a správní
radou, přičemž tento proces byl ukončen v první polovině dubna.
Děkan podrobně okomentoval položky rozpočtu. Zmínil mimo jiné navýšení příspěvku
na vzdělání, a to i přes nižší počet studentů, důvodem je zachování příspěvku při splnění
odchylky u počtu studentů a koeficientu ekonomické náročnosti. Dále srovnal výši dotačních
prostředků po pracovištích s předešlým rokem a konstatoval, že nejvyšší pokles oproti
loňskému rozpočtu vykazuje KPM, která si ovšem v předcházejícím období vytvořila rezervu.
Senátorka Egerová zdůvodnila tento pokles snížením počtu studentů na předmětech katedry.
Děkan Plevný informoval o doporučení kolegia děkana schválit rozpočet v předkládané
podobě. Předseda Martinčík vyzval senátory k diskuzi.
Senátor Čech se zeptal na výdajovou část rozpočtu. Tajemnice Součková odpověděla, že
vzhledem k povaze nákladů, které jsou především v oblasti mzdových prostředků a
povinných odvodů, není tato část obsahem rozpočtu. Další náklady, např. obývané prostory a
s nimi spojeném energie, FRIM či rozpočtová rezerva, jsou od rozpočtových příjmů odečteny
již na počátku.
Děkan Plevný doplnil, že katedry cílí čerpání svých rozpočtů na nulu, v odůvodněných
případech do mírného přebytku, který by byl následně převeden do fondu provozních
prostředků. Děkan dále zdůraznil, že cíl není navyšovat prostředky ve fondu, ale udržovat je
na rozumné výši jako rezervu pro konkrétní účely, což v případě FEK byla v roce 2016
například spoluúčast na nákladech rekonstrukce nových prostor fakulty.
V průběhu tohoto bodu se na jednání dostavil senátor Gangur.
Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje rozpočet FEK na rok 2017.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

14

Hlasů pro usnesení:

14

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.
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5. Různé
Předseda Martinčík informoval o bodech na následujícím jednání v květnu – vyhlášky o
přijímání ke studiu ve druhém kole příjímacího řízení a anotace záměrů akreditací studijních
programů, které nahradí obory, jejichž současná akreditace končí v roce 2019. Děkan Plevný
doplnil, že téma akreditací bude probíráno na zítřejším zasedání Vědecké rady FEK, dále
představil proces akreditací (pravidla systému zajišťování kvality), který byl přijat s ohledem
na nový zákon o vysokých školách, přičemž z pohledu AS FEK by proces měl být spuštěn na
následujícím jednání AS a završen příští rok. Děkan dále uvedl, že je cílem spustit proces co
nejdříve, aby se změna dotkla co nejméně studentů, dále zmínil možná rizika související
s novým a neozkoušeným procesem přípravy akreditačních materiálů na ZČU. Předseda
Martinčík zdůraznil nutnost včasného zahájení procesu i s ohledem na pravděpodobnost
většího množství žádostí o akreditace v polovině roku 2019, které bude Národní akreditační
úřad posuzovat.
Předseda Martinčík dále informoval o vyhlášení voleb na děkana na červnovém jednání AS.
Přičemž položil otázku do diskuze – zahájit volby na základě stávajícího Volebního a
jednacího řádu AS FEK, nebo podle novelizovaného předpisu, který by musel být schválen
před vyhlášením volby samotné. U novelizovaného předpisu je zapotřebí vyjádření Odboru
legislativního a právního a schválení AS ZČU. Děkan Plevný informoval senát o
připravovaném vzoru vnitřních předpisů pro fakulty od OLP.
Senátorka Egerová poukázala na časový nesoulad pramenící z termínu jednání AS FEK a AS
ZČU. Předseda Martinčík navrhl možnost dřívějšího jednání AS FEK tak, aby AS ZČU měl
materiály k dispozici do požadovaného termínu. Děkan Plevný zmínil možnou podmíněnost
dřívějším schválením Statutu FEK. Další senátoři uvedli možnost počkat s přijetím na zářijové
jednání.
Senátor Tlučhoř se dotázal na dopady a zároveň navrhl obrátit se na vedoucího OLP
JUDr. Podolu. Předseda Martinčík uvedl, že dopady novely vysokoškolského zákona jsou na
fakultní předpisy menší než na univerzitní.
Senátorka Egerová se zeptala na nutnost urychlení procesu. Předseda Martinčík uvedl, že
není nutné proces urychlovat, ale volba děkana bude muset začít a proběhnout dle jednoho
předpisu. Dále uvedl, že bude záležet na podobě vzorů OLP.
Senátor Tlučhoř zmínil v souvislosti se změnou vnitřních předpisů možnost úpravy počtu
členů AS FEK. Předseda Martinčík navrhl zatím ponechat tuto otázku otevřenou, aby senátoři
mohli zvážit změny, a na základě zveřejněného materiálu OLP zvážit schůzku.
Z jednání odešel senátor Nový.
Děkan Plevný dále informoval AS o limitech počtu studentů na rok 2018 a jeho dopadech na
FEK. Senátor Dokoupil se zeptal na důsledky v případě odchýlení se fakulty od stanoveného
počtu. Děkan Plevný odpověděl, že v takovém případě je sankce dvojnásobek dotace na
studenta vynásobené průměrným koeficientem ekonomické náročnosti oboru ZČU, přičemž
tento návrh byl děkanem na kolegiu rektora rozporován a navržen průměrný KEN příslušné
fakulty.
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Na jednání AS se dostavila senátorka Vrbová.
Senátorka Egerová vznesla dotaz na ESF projekty a případné možné následky pro fakultu.
Děkan Plevný vysvětlil současnou situaci. Senátor Tlučhoř informoval o zaznamenaných
překážkách a rozporech v jednání hodnotitelů a zmínil možné kroky. Děkan Plevný navrhl
koordinovaný postup na základě rozhodnutí dalších fakult, projektového centra a rektorátu.
Předseda Martinčík poděkoval přítomným za účast na 2. jednání AS FEK a jednání ukončil.
Termín příštího zasedání AS FEK je plánován na 24. 5. ve 13:00. O případné změně termínu
budou senátoři informování v dostatečném předstihu.

V Plzni dne 24. 4. 2017

Zapsal: Jan Pokorný
Doplnil a schválil: JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
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