Zápis ze zasedání AS - 04.06.2003
Přítomni (18):
Bartošová, Boháčková, Dušková, Eyberger, Gažo, Janhuba, Mazouch, Mikolandová,
Neumaierová, Poláková, Pichanič, Přibil, Rosický, Straka, Ševčík, Vančurová, Wokoun,
Zadražilová
Pozvaní hosté: Ing. Černý
Nepřítomni (3): Fischer, Kopřiva, Štork
Omluveni (3): Fischer, Kopřiva, Štork
Program zasedání:
1/1 Zahájení zasedání
1/2 Předání písemného osvědčení o zvolení členem AS VŠE
1/3 Volba předsednictva AS VŠE
1/4 Různé
1/1 Zahájení zasedání
První zasedání AS VŠE zvoleného pro volební období 2003-2006 zahájila rektorka VŠE doc.
Jaroslava Durčáková. Konstatovala, že AS VŠE svolala v souladu s Volebním a jednacím
řádem, který jí ukládá učinit tak do 60 dnů od vyhlášení výsledků voleb do AS VŠE poté, co
zasedání AS VŠE nebylo svoláno předsedou odstupujícího AS VŠE ve lhůtě 30 dnů od
vyhlášení výsledků voleb do AS VŠE.
Paní rektorka ústně konstatovala, že k dnešnímu dni, tj. 4.6.2003, ve 13 hodin obdržela
abdikaci doc. Ivo Straky na funkci děkana FNH VŠE (doc. Straka tak může převzít písemné
osvědčení o zvolení členem AS VŠE bez vzniku neslučitelnosti funkcí děkana a senátora
v jedné osobě). Paní rektorka seznámila přítomné s programem jednání.
1/2 Předání písemného osvědčení o zvolení členem AS VŠE
Zástupce předsedy hlavní volební komise pro volby do AS VŠE Ing. Střítezského, pan Ing.
Václav Černý, se v souladu s pověřením jeho osoby Ing. Střítezským ujal předání písemných
osvědčení o zvolení členem AS VŠE jednotlivým členům AS VŠE přítomným na zasedání.
Za pátou fakultu toto osvědčení z řad studentů převzal Richard Gažo, který se stal
právoplatným členem nově zvoleného AS VŠE jako první náhradník poté, co na svou funkci
člena AS VŠE písemně rezignoval zvolený student Norbert Škorvaga. Tuto rezignaci podal
ještě před datem prvního zasedání AS VŠE předsedovi hlavní volební komise. Osvědčení pro
členy AS VŠE, kteří se prvního zasedání nezúčastnili, budou uschována u předsedy hlavní
volební komise a budou těmto členům AS VŠE předána v době jejich přítomnosti na dalších
zasedáních AS VŠE.
1/3 Volba předsednictva AS VŠE
Prozatímního vedení zasedání AS VŠE se v souladu s článkem 12, odst. 2 Volebního a
jednacího řádu AS VŠE ujala dr. Bartošová, která je v abecedním pořádku členů AS VŠE na
prvním místě.

Navrhla přistoupit k bodu 3 programu, tj. k volbě předsednictva AS VŠE. Kolega Rosický
upozornil na nejasnosti, týkající se formální stránky volby, související s navržením členů
volební komise pro volbu předsednictva AS VŠE a se způsobem podávání návrhů na
kandidáty pro volbu do jednotlivých funkcí předsednictva AS VŠE. Kolegyně Bartošová
proto přečetla přítomným členům AS VŠE článek 15 Volebního a jednacího řádu AS VŠE,
týkající se průběhu a způsobu voleb do předsednictva AS VŠE.
Předsedající vyzvala členy AS VŠE, aby navrhli ze svých řad kandidáty na členy volební
komise pro volbu předsednictva. Navrženi byli kolegyně Neumaierová, kolega Mazouch a
kolegyně Poláková. AS VŠE se usnesl, že o celém složení volební komise bude hlasovat
současně. AS se jednomyslně usnesl, že o celém složení volební komise bude hlasovat
současně. Navržení kandidáti na členy volební komise byli zvoleni nadpoloviční většinou
všech hlasů. Volební komise si za svého předsedu zvolila kolegu Mazoucha.
Volební komise vyzvala členy AS VŠE, aby písemně navrhli kandidáty na předsedu AS VŠE.
Navrženi byli doc. Pichanič a doc. Wokoun. Se svou kandidaturou oba písemně souhlasili.
Předsedou AS VŠE byl v prvním kole zvolen kolega Pichanič 13ti platnými odevzdanými
hlasy (viz příloha 2 – Kandidátní listina na funkci předsedy AS VŠE pro volební období
2003-2006).
Po svém zvolení do funkce předsedy se kolega Pichanič ujal vedení AS VŠE v souladu
s článkem 12, odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS VŠE. Předseda AS VŠE vyzval
k předkládání písemných návrhů na kandidáty na funkci místopředsedy AS VŠE, voleného
z řad všech senátorů. Jako kandidáti byli navrženi kolega Wokoun a kolegyně Zadražilová. Se
svou kandidaturou oba písemně souhlasili.
Hlavní volební komise nejprve omylem opominula zařadit na kandidátní listinu a vyhlásit za
kandidáta na místopředsedu kolegu Wokouna. Po upozornění kolegy Janhuby, který ho jako
kandidáta navrhoval, volební komise svou chybu napravila a přítomným se za ni omluvila.
Místopředsedkyní AS VŠE byla v prvním kole zvolena kolegyně Zadražilová 11ti platnými
odevzdanými hlasy (viz příloha 3 – Kandidátní listina na funkce místopředsedů AS VŠE pro
volební období 2003-2006).
Dále byli členové AS VŠE vyzváni předsedajícím, aby navrhli kandidáty na funkci
místopředsedy AS VŠE z řad studentských zástupců. Jako kandidáti byli navrženi kolegyně
Mikolandová a kolega Ševčík. Oba se svojí kandidaturou písemně souhlasili. Místopředsedou
AS VŠE byl v prvním kole zvolen kolega Ševčík 11ti platnými odevzdanými hlasy (viz
příloha 3 - Kandidátní listina na funkce místopředsedů AS VŠE pro volební období 20032006).
Předseda AS VŠE vyzval k podávání písemných návrhů na funkci tajemníka AS VŠE. Jako
jediná kandidátka byla navržena kolegyně Boháčková, která se svou kandidaturou písemně
souhlasila. Kolegyně Boháčková byla v prvním kole zvolena tajemnicí AS VŠE 15ti platnými
odevzdanými hlasy (viz příloha 3 – Kandidátní listina na funkce místopředsedů AS VŠE pro
volební období 2003-2006).
1/4 Různé

1/4.1 Projednávání dokumentu „Petice studentů VŠE v Praze za zachování rovnosti
podmínek při ubytování na kolejích VŠE“
Předseda Pichanič navrhl zařadit na program jednání „Petici studentů VŠE v Praze za
zachování rovnosti podmínek při ubytování na kolejích VŠE“, kterou obdržel od předsedy AS
FNH VŠE Ing. Ševčíka spolu se souhlasným stanoviskem AS FNH VŠE k obsahu této petice.
Zařazení tohoto dokumentu na program jednání proběhlo v souladu s čl. 13, odst. 4 Volebního
a jednacího řádu AS VŠE. Proběhlo hlasování o tom, zda členové senátu souhlasí se
zkrácenou dobou předložení dokumentu k projednávání. V provedeném hlasování byl
výsledek:
Hlasování:
Pro: 10
Proti: 6
Zdrželi se: 2
Návrh na projednání dokumentu ve zkrácené lhůtě byl nadpoloviční většinou přítomných
senátorů přijat.
Předseda Pichanič seznámil senátory se stanoviskem AS FNH k „Petici studentů VŠE v Praze
za zachování rovnosti podmínek při ubytování na kolejích VŠE“. Kolega Ševčík text petice
rozdal senátorům a nabídl k nahlédnutí podpisové archy. Poté předseda vyzval senátory, aby
podávali návrhy na způsob vyjádření postoje AS VŠE k této petici.
K materiálu proběhla hodinová diskuse, ve které vystoupili senátoři Rosický, Wokoun,
Straka, Vančurová, Neumaierová, Ševčík, Gažo, Bartošová, Zadražilová. Během diskuse byly
rovněž vyslechnuty příspěvky přítomných hostů z řad studentů.
Kolega Ševčík navrhl usnesení v následujícím znění:
„AS VŠE apeluje na vedení VŠE, aby zajistilo ubytování všem studentům přijatým v letech
1999, 2000 a 2001, kteří již na kolej měli jednou nárok.“
Byly podány ještě další pozměňovací návrhy na text usnesení.
Pozměňovací návrh A:
„AS VŠE podporuje „Petici studentů..“ a doporučuje vedení VŠE umožnit zahraničním
studentům VŠE ubytovaným na koleji v letech 1999,2000 a 2001 ubytování podle stejných
kritérií, která byla pro ně platná v akademickém roce, v němž byli ke studiu přijati.“
Pozměňovací návrh B:
„AS VŠE podporuje „Petici studentů..“ a doporučuje vedení VŠE umožnit všem studentům
VŠE ubytovaným na koleji v letech 1999,2000 a 2001 ubytování podle stejných kritérií, která
byla pro ně platná v akademickém roce, v němž byli ke studiu přijati.“

Kolega Wokoun dále navrhl hlasovat nejdříve o úplném stažení tohoto bodu z programu
jednání. Předseda AS nechal hlasovat o návrhu kolegy Wokouna.
Hlasování:
Pro: 2
Proti: 16
Zdrželi se: 0
Návrh kolegy Wokouna byl většinou hlasů zamítnut.
Předseda Pichanič navrhl hlasovat o návrzích na text usnesení AS VŠE v pořadí, v jakém byly
návrhy předloženy. AS VŠE hlasoval o návrhu kolegy Ševčíka.
Hlasování:
Pro 10
Proti 1
Zdrželi se 7
Usnesení AS VŠE k „Petici studentů VŠE v Praze za zachování rovnosti podmínek při
ubytování na kolejích VŠE“ bylo většinou hlasů přijato. O pozměňovacích návrzích A a B se
proto již nehlasovalo.
Kolega Rosický navrhl připojit další bod usnesení ve znění:
„AS VŠE žádá paní rektorku o předložení návrhu zásadního řešení problému ubytování
studentů VŠE v Praze na kolejích (termín: listopad 2003).“
Předseda AS VŠE dal o tomto návrhu hlasovat.
Hlasování:
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Návrh kolegy Rosického na připojení dalšího bodu usnesení byl senátem jednomyslně přijat.
1/4.2
Předseda senátu poděkoval všem kolegům, kteří se iniciativně zúčastnili na hladkém průběhu
voleb.
1/4.3
Na výběrové řízení o nákupu nového mail serveru dne 11.6.2003 byl za senát delegován
kolega Eyberger.
1/4.4

Předseda senátu upozornil členy, že schůze senátu se budou konat tradičně v pondělí od 13:30
(požádal členy AS VŠE, aby toto respektovali při požadavcích na rozvrh. Detailní plán
zasedání senátu bude předložen na druhém zasedání dne 15.9.2003.
1/4.5
Členové senátu byli vyzváni, aby do druhého zasedání AS VŠE předložili svou představu o
tom, ve které oblasti činnosti senátu by spatřovali možnost svého největšího uplatnění.
Návrhy zašlete, prosím, e-mailem na adresu předsedy AS VŠE: pichanic@vse.cz
Přílohy (pouze u originálu):
1) Prezenční list zasedání AS VŠE dne 4. června 2003
2) Kandidátní listina na funkci předsedy AS VŠE pro volební období 2003-2006
3) Kandidátní listina na funkce místopředsedů AS VŠE pro volební období 2003-2006
9.6.2003
Zapsala: Boháčková
Ověřila: Zadražilová
Schválil: Pichanič

