Zápis č. 6/2017 z 6. jednání AS FEK ZČU
ze dne 25. 10. 2017 ve 13:00 v UL 406
Přítomní senátoři: doc. PaedDr. Jaroslav Dokoupil, Ph.D; doc. PaedDr. Dana Egerová, Ph.D.;
doc. RNDr. Mikuláš Gangur, Ph.D.; Ing. Dita Hommerová, Ph.D., MBA; PhDr. Čestmír Jarý; Ing.
Michaela Krechovská, Ph.D.; JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.; Ondřej Moša; 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: Ing. Marek Čech; Kateřina Klailová;
Přítomní hosté: doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný; Ing. Hana Kunešová; Ing. Mgr. Radka Součková
(dále v textu bez plných titulů).

Přítomno: 14 senátorů (10 senátorů bylo po celou dobu)
AS FEK byl po celou dobu jednání pléna usnášeníschopný.
Program:
1. Rozpočtová úprava
2. Informace o podmínkách přijímacího řízení pro akademický rok 2018/2019
3. Volba zástupce FEK do Rady vysokých škol
4. Informace o představení kandidátů na děkana
5. Informace o volbě kandidáta na děkana
6. Různé
Předseda přivítal všechny přítomné senátory a hosty na 6. jednání AS FEK.
Následně předseda jmenoval skrutátory – senátorku Egerovou a senátorku Vrbovou
a předložil k hlasování návrh programu jednání.
Předkladatel návrhu usnesení:

Předseda AS FEK JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 6. 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.

1

1. Rozpočtová úprava
Děkan Plevný představil rozpočtovou úpravu, která je prováděna každoročně a nemá vliv na
celkový stav financí za fakultu. Úpravy vyplývají z výuky v rámci programu Erasmus a vedení
kvalifikačních prací pro jiné katedry.
V průběhu bodu přišli senátoři Gangur a Taušl Procházková.
Předkladatel návrhu usnesení:

Děkan doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný

Návrh usnesení:
Akademický senát FEK ZČU schvaluje předloženou úpravu rozpočtu pro rok 2017.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

13

Hlasů pro usnesení:

13

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

Přišel senátor Dokoupil.

2. Informace o zamýšlených podmínkách přijímacího řízení pro
akademický rok 2018/2019
Proděkanka Kunešová připomněla podmínky přijímacího řízení pro akademický rok
2017/2018 a navrhla použít tyto podmínky také pro nadcházející akademický rok.
Předseda Martinčík se zeptal počet cizinců, kteří v rámci přijímacího řízení dokládají jazykový
certifikát z českého jazyka. Proděkanka Kunešová uvedla, že se jedná o certifikát na úrovni
B1 a počet těchto studentů, kteří předložili certifikát a nastoupili ke studiu, zůstává nadále
v několika málo jednotkách.

3. Volba zástupce FEK do Rady vysokých škol
Předseda Martinčík společně s pozvánkou na jednání AS FEK poslal i výzvu k nominování
kandidátů na zástupce FEK do Rady vysokých škol a sám navrhl doc. Egera, který funkci
zastával i v minulém funkčním období.
Předkladatel návrhu usnesení:

JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.

Návrh usnesení:
Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU v Plzni schvaluje doc. PaedDr. Ludvíka Egera, CSc. jako
delegáta do sněmu Rady vysokých škol na funkční období 2018 až 2020.
Celkem přítomno senátorů:
Výsledek hlasování:

14

Hlasů pro usnesení:

14

Hlasů proti usnesení:

0

Zdrželo se hlasů:

0

USNESENÍ BYLO SCHVÁLENO.

4. Informace o představení kandidátů na děkana
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Předseda Martinčík informoval členy Akademického senátu o průběhu představení
kandidátů na děkana akademické obci fakulty. Představení se uskuteční 1. 11. 2017 od 14:00
v EP110 (budova FEL), přičemž po celý průběh bude zajištění online AV přenos do Chebu.
První část bude věnována prezentacím jednotlivých kandidátů, jejichž pořadí bude určeno
losováním. Další část bude tvořena diskusí s kandidáty. Otázky budou moci klást všichni
členové akademické obce (nikoliv kandidáti). Preferovány budou dotazy mířící na všechny
kandidáty, ti budou odpovídat vždy ve znovu vylosovaném pořadí a to v časovém limitu 2
minut. Pokud kandidáti vysloví souhlas, bude první část představení streamována na fakultní
kanál youtube.
Odešel senátor Tlučhoř.

5. Informace o volbě kandidáta na děkana
Předseda Martinčík krátce představil průběh volby děkana dle Volebního a jednacího řádu AS
FEK. Volební jednání pléna AS FEK proběhne 15. 11. 2017 od 13:00 v UV115b. Dále seznámil
senát s možnými variantami průběhu 3. kola první volby, kdy VJŘ výslovně neupravuje, zda
do 3. kola postupují kandidáti podle stejného principu jako do druhého kola, či ne.
S ohledem na smysl a účel dalších kol volby se senátoři v následné diskusi jednoznačně shodli
na použití analogie, která zajišťuje snižování počtu postupujících kandidátů a tedy úspěšné
dokončení volby.
Senátor Dokoupil se dotázal na případný termín 3. kola. Předseda Martinčík odpověděl, že o
termínu konání 2. i 3. kola rozhoduje předsednictvo AS FEK, a to neprodleně po skončení
předchozího kola volby.

6. Různé
Senátorka Egerová informovala členy Akademického senátu o zvolení děkana Plevného do
pléna Rady vysokých škol, kde bude zastupovat ZČU.
Předseda Martinčík připomněl 3 plánovaná setkání v průběhu listopadu – 1. 11. se uskuteční
představení kandidátů, 15. 11. proběhne první kolo první volby na děkana a 29. 11. se
uskuteční běžné jednání AS, na jehož jednání budou mimo jiné body týkající se podmínek
příjímacího řízení, aktualizace plánu realizace strategického záměru a souhlas se jmenováním
nových členů Disciplinární komise FEK.
Následně předseda Martinčík poděkoval přítomným za účast na 6. jednání AS FEK a jednání
ukončil.

V Plzni dne 30. 9. 2017

Zapsal: Jan Pokorný
Doplnil a schválil: JUDr. Ing. David Martinčík, Ph.D.
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PŘEHLED USNESENÍ:
6/1

Akademický senát FEK ZČU schvaluje program 6. jednání AS FEK.

6/2

Akademický senát FEK ZČU schvaluje předloženou úpravu rozpočtu pro rok 2017.

6/3

Akademický senát Fakulty ekonomické ZČU v Plzni schvaluje doc. PaedDr. Ludvíka
Egera, CSc. jako delegáta do sněmu Rady vysokých škol na funkční období 2018
až 2020.
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