
Zápis ze zasedání AS - 28.06.2004 

Přítomni (12): 

Dušková, Eyberger, Fišer, Janhuba, Jílková, Mazouch, Mikolandová, Neumaierová, Pichanič, 
Štork, Vančurová, Wokoun 

Nepřítomni (9): 

Bartošová, Boháčková, Gažo, Kopřiva, Poláková, Přibil, Rosický, Ševčík, Zadražilová 

Omluveni (5): 

Bartošová, Boháčková, Gažo, Poláková, Přibil, Zadražilová  

Hosté: Ing. Blahová 

Program zasedání 

1. Informace paní rektory o předběžných výsledcích akreditační komise na FNH 

2. Návrh změny Statutu FNH VŠE – předkládá předseda AS FNH ing. Ševčík 

3. Návrh Jednacího řádu Vědecké rady FFÚ VŠE – předkládá místopředseda AS FFÚ Ing. 
Blahová  

4. Znovuzařazení bodu 12/3 minulého zasedání - Návrh úpravy čl. 8 Statutu VŠE v Praze – 
předkládá pror. Hořejší 

5. Různé  

 

Předseda poděkoval finanční komisi za informaci krozpočtu SUZ, který na její návrh nenavrhl 
na program tohoto zasedání zdůvodu opožděného předložení. Senát se proto bude tímto 
bodem zabývat až na příštím zasedání.  

1. Informace paní rektory o předběžných výsledcích akreditační komise na 
FNH 

Paní rektorka doc. Durčáková se omlouvá zdůvodu přítomnosti na promocích a tudíž odpadá 
bod jedna plánovaného programu. 

 

2. Návrh změny statutu FNH 

Doc. Wokoun uvedl za FNH předložený návrh změn Statutu FNH. Některé formulace byly ze 
statutu vypuštěny, některé zpřesněny, především název fakulty vcizích jazycích, byly 



odstraněny překlepy a drobné stylistické chyby. Změn není mnoho, týkají se především výuky 
vcizích jazycích. Fakulta nechtěla provést velké změny, časem (na podzim) přistoupí fakulta 
kvytvoření nového statutu. 

Doc. Janhuba uvedl, že kprezentovaným změnám nemá připomínky. 

Doc. Vančurová se podivila nad tím, že po dvou změnách ve statutu FNH vprůběhu půl roku, 
fakulta hodlá teprve začít zpracovávat nový statut. Myslí si, že je škoda, že základní vnitřní 
předpis fakulty je tak často měněn.  

Doc. Pichanič uvedl, že FNH potřebovala nový statut. Statut je vpravomoci fakulty, senát 
pouze schvaluje.  

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE schvaluje předložené změny ve statutu Fakulty národohospodářské.“ 

Hlasování: 
Pro:12 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

3. Jednací řád vědecké rady F1 

Senátor Pichanič požádal Ing. Blahovou místopředsedkyni AS FFÚ o zdůvodnění podání 
nového Jednacího řádu Vědecké rady FFÚ. Ing. Blahová uvedla, že jednací řád byl schválen 
Senátem FFÚ a měl by vstoupit vplatnost od 1. října 2004. Řád je transparentnější a 
jednoznačnější, upřesňuje jednolivé kroky především voblasti habilitačního řízení a řízení o 
jmenování profesorem na základě dosavadních zkušenosti. Základní myšlenka je stejná. Žádá 
senát, aby tento jednací řád přijal. 

Předseda doc. Pichanič se obrátil na členy AS VŠE, aby se ktomuto bodu vyjádřili. Doc. 
Wokoun poznamenal, že nevidí žádné problémy, které přísluší křešení AS VŠE vpředloženém 
vnitřním předpisu fakulty. 

Doc. Janhuba se vyjádřil vtom smyslu, že neshledal žádné vpředloženém předpisu žádné 
otázky, které by měly být předmětem jednání AS VŠE. 

Členové AS VŠE konstatovali, že vtomto jednacím řádu zuvedeného hlediska nenastává 
rozpor se zákonem. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE schvaluje Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví.“ 



Hlasování: 
Pro: 12 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

 

4. Znovuzařazení bodu 12/3 minulého zasedání - Návrh úpravy čl. 8 Statutu 
VŠE v Praze 

Předseda AS VŠE doc. Pichanič informoval o tom, že prorektorka doc. Hořejší se omlouvá 
kvůli nemoci a žádá o přeložení projednání materiálu kčlánku 8 statutu VŠE na zářijové 
zasedání senátu. 

 

5. Různé 

Doc. Janhuba vyslovil požadavek, aby paní rektorka materiál kbody, který díky její 
nepřítomnosti nemohl být projednán, předložila písemně. Doc. Pichanič upozornil, že 
vpříslušném zápise senát nepožadoval písemnou verzi. 

Senát konstatoval, že posledních dvou zasedání se nezúčastnil nikdo zvedení školy. 

Doc. Pichanič informoval senátory o reakci vedení na zápis ze zasedání AS VŠE ze dne 24. 5. 
2004, vněmž senátoři požadovali doplnění aktualizace dlouhodobého záměru o řadu 
upřesnění. Vtéto souvislosti upozornil, že členové vedení jsou pozváni na každé zasedání 
ASVŠE, tedy i na minulé zasedání v Jindřichově Hradci a rovněž tak na to dnešní. Členové 
vedení VŠE pravidelně obdrží program a pozvánku na zasedání senátu ve stejné době jako 
senátoři. Tedy nic nebránilo tomu, aby se členové vedení VŠE obou zasedání zúčastnili. 

Doc. Pichanič bude i nadále přeposílat oznámení o požadované účasti člena AS VŠE na 
výběrových řízeních. Tento systém se osvědčil. Prosí jen členy senátu, aby dali vědět, že se 
konkrétního jednání hodlají účastnit 

Doc. Wokoun upozornil na to, že stále přetrvává rozpor mezi reálnou situací na VŠE a mezi 
Statutem VŠE díky dlouhodobé absenci Akreditační komise VŠE. Senát cítí 
spoluzodpovědnost za dodržování vnitřních předpisů VŠE, a proto požaduje od paní rektorky 
vyjádření, jak chce tento rozpor řešit, zda změnou statutu či zřízením Akreditační komise 
VŠE. 

Předseda finanční komise AS VŠE Ing. Fišer navržen nového člena – senátorku Jílkovou. 

Usnesení AS VŠE: 

„Senát souhlasí sčlenstvím senátorky Jílkové ve finanční komisi.“ 



Hlasování: 
Pro:11 
Proti:0 
Zdržel se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

Senátorka Dušková informovala senát o jejích zkušenostech snovými pravidly podávání 
přihlášek ke studiu na obory. Přechody na jiné fakulty nejsou fakticky možné.  

AS VŠE doporučuje fakultním senátům, aby se tímto problémem zabývaly.  

Předseda senátu poděkoval všem členům za odvedenou práci a popřál jim hezké prázdniny. 

Přílohy (pouze u originálu): 

1) Prezenční list zasedání AS VŠE ze dne 28. června 2004 

30.6.2004 

Zapsala: Vančurová 
Schválil: Pichanič 

 


