Zápis ze zasedání AS - 02.05.2005
Přítomni (20): Bartošová,Boháčková, Dušková, Eyberger, Gažo, Fischer, Janhuba, Kopřiva,
Mazouch, Mikolandová, Neumaierová, Poláková, Pichanič, Přibil, Rosický, Spirit, Straka,
Ševčík, Vančurová, Wokoun
Nepřítomni (1): Čermáková
Omluvení (1): Čermáková
Programzasedání:
21/1 Kontrola úkolů z minulého zasedání - předseda AS VŠE
21/2 Rozbor hospodaření SÚZ VŠE za rok 2004 a Návrh hospodaření SÚZ VŠE v roce 2005 předkládá Ing. Zerzáň
21/3 Výroční zpráva o hospodaření VŠE v Praze za rok 2004 - předkládá kvestor Ing. Kříž
21/4 Návrh hospodaření VŠE v Praze v roce 2005 - předkládá kvestor Ing. Kříž
21/5 Studijní a zkušební řád plánu E - předkládá rektorka doc. Durčáková
21/6 Žádost o schválení změny Statutu FPH VŠE a žádost o schválení SZŘ FPH VŠE plánu E
- předkládá děkan FPH VŠE prof. Kleibl
21/7 Žádost o schválení změny Statutu FNH VŠE a změny Volebního a jednacího řádu AS
FNH VŠE - předkládá děkan FNH doc. Schwarz
21/8 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2004 - předkládá
prorektor prof. Revenda
21/9 Volba místopředsedy AS VŠE
21/10 Různé

21/1 Kontrola úkolů z minulého zasedání
Předseda Pichanič informoval o tom, že z minulých zasedání přechází do dnešního jednání
pouze volba místopředsedy AS VŠE, která byla zařazena jako jeden z bodů programu.
Dále oznámil, že podle ústní informace doc. Straky dnešním dnem škola akceptovala
rozhodnutí soudu ve prospěch jeho sporu, a tím byl doc. Straka znovu uveden do pracovního
poměru na VŠE. Tímto rozhodnutím se i do AS VŠE jako zástupce FNH. Předseda Pichanič
oznámil, že nicméně nedostal žádnou oficiální informaci či zprávu ze strany vedení FNH a
VŠE o tom, že se doc. Straka vrací na VŠE a do senátu. Očekává proto, že formální náležitosti
budou dodrženy a tato zpráva bude senátu poskytnuta.

Předseda Pichanič dále vyzval doc. Straku, aby se k situaci vyjádřil.
Doc. Straka informoval, že soud rozhodl o jeho výpovědi z pracovního poměru na VŠE jako o
protiprávní. Jeho pracovní poměr tedy nikdy nezanikl, a tím pádem také jeho mandát v AS
VŠE trval bez přerušení.
Předseda AS Pichanič poděkoval prof. Jílková, která po dobu nepřítomnosti doc. Straku v
senátu zastupovala, za vynikající práci v AS VŠE. Prof. Jílková se vrací na pozici 1.
náhradníka do AS VŠE za FNH.
Předseda finanční komise Ing. Fischer rovněž poděkoval jménem finanční komise AS VŠE
prof. Jílkové za její práci v tomto orgánu, kterou považuje za velký přínos nejen pro tuto
komisi, ale pro práci celého AS VŠE.

21/2.1 Rozbor hospodaření SÚZ VŠE za rok 2004
Ředitel Správy účelových zařízení VŠE Ing. Zerzáň podal informaci o hospodaření SÚZ VŠE
za rok 2004 a specifikoval jednotlivé položky rozboru.
Hospodaření v roce 2004 skončilo ztrátou 111 tis. Kč, což bylo ovlivněno rekonstrukcí Menzy
Italská v období od května do listopadu 2004 a neplánovanými vícenáklady. V doplňkové
činnosti bylo dosaženo kladného výsledku hospodaření 2 463 tis. Kč, což je o 57 tis. Kč více,
než předpokládal rozpočet. Hospodaření menzy v Jindřichově Hradci bylo přibližně na úrovni
roku 2003.
Předseda finanční komise Ing. Fischer uvedl, že k tomuto bodu nebyla na zasedání FK vedena
dlouhá diskuse, protože v materiálu nebyly nalezeny žádné nedostatky, FK doporučuje
Akademickému senátu VŠE Rozbor hospodaření SÚZ VŠE za rok 2004 schválit.
Usnesení AS VŠE:
"AS VŠE schvaluje Rozbor hospodaření SÚZ VŠE za rok 2004."
Hlasování
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se: 1
AS VŠE Rozbor hospodaření SÚZ VŠE za rok 2004 schválil.

21/2.2 Návrh hospodaření SÚZ VŠE v roce 2005
Ing. Zerzáň dále podal senátu informaci o Návrhu hospodaření SÚZ VŠE v roce 2005.
Rozpočet SÚZ je předkládán jako vyrovnaný s odvodem do rozpočtu VŠE ve výši 296 tis. Kč.
V souvislosti s reformou dotací na ubytování dochází k úpravě cen kolejného od 4. čtvrtletí
2005 v průměru o 790 Kč/měsíc; takto stanovené kolejné by mělo pokrýt náklady spojené s

ubytováním. U menz dochází ke snížení dotace MŠMT na jedno jídlo o 1,50 Kč, což pokryje
SÚZ z výnosů doplňkové činnosti. Od 4. čtvrtletí již nebude docházet ke křížovým dotacím
od kolejí k menzám, což vyvolá zvýšení ceny jídla na 34 Kč. Opět se předpokládá nájem
lůžek v Luně a v CDMS s náklady cca 6 mil. Kč. Růst mzdových prostředků bude činit +3,5
% po úpravě o snížení počtu pracovníků v souvislosti s ukončením nájmu v ubytovně Vackov.
Ing. Kříž doplnil, že SÚZ bude nově participovat na zdrojích školy (příspěvky do FRDM),
což bude zčásti kompenzovat investice školy do kolejí (např. strukturovaná kabeláž na JM).
SÚZ pokryje plně provoz Centra kolejí Jarov, kde sídlí i další pracoviště VŠE.
Předseda FK Ing. Fischer uvedl, že na zasedání FK došlo k vyjasnění otázek členů komise a
FK neshledává žádná rizika a doporučuje senátu Návrh hospodaření SÚZ VŠE v roce 2005
schválit.
Usnesení AS VŠE:
"AS VŠE schvaluje Návrh hospodaření SÚZ VŠE v roce 2005."
Hlasování
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se: 2
AS VŠE Návrh hospodaření SÚZ VŠE v roce 2005 schválil.

21/3 Výroční zpráva o hospodaření VŠE v Praze za rok 2004 - předkládá
kvestor Ing. Kříž
Materiál uvedl kvestor Ing. Kříž. Výroční zpráva o hospodaření (určená na rozdíl od již
schváleného Rozboru hospodaření pro veřejnost) je letos kvůli požadavkům MŠMT oddělena
od Výroční zprávy o činnosti. Respektuje minimální požadovaný rozsah, v budoucnu se
uvažuje o jejím rozšíření, nebo? tento minimální požadovaný rozsah veřejnosti příliš
informací nepodává. Oproti Rozboru již obsahuje výrok auditora ("bez výhrad"). Na rozdíl od
Rozboru Výroční zpráva o hospodaření není vázána na rozpočet a nelze z ní tedy vyčíst,
nakolik byl či nebyl rozpočet naplněn.
Předseda FK Fischer seznámil senát se stanoviskem komise k tomuto materiálu. Finanční
komise doporučuje AS VŠE Výroční zprávu o hospodaření VŠE v roce 2004 schválit.
Usnesení AS VŠE:
"AS VŠE schvaluje Výroční zprávu o hospodaření VŠE v Praze za rok 2004."
Hlasování

Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se: 1
AS VŠE Výroční zprávu o hospodaření VŠE v Praze za rok 2004 schválil.

21/4 Návrh hospodaření VŠE v Praze v roce 2005
Kvestor Ing. Kříž podal informaci o Návrhu hospodaření AS VŠE v roce 2005. Konstatoval,
že byla vzata v úvahu všechna doprovodná usnesení AS VŠE, přijatá při projednávání
rozpočtu na rok 2004: je zde průhlednější prezentace rozpočtů mimofakultních pracoviš?,
Fond rektorky II, který nebyl AS považován za zcela transparentní, nebude letos vytvořen,
Centrum exekutivního vzdělávání již bylo zrušeno a usnesení je tedy bezpředmětné,
vícekriteriální model financování byl zpracován, ale nebylo zde dosaženo shody. Byly
naplněny všechny schválené priority rozpočtu, dotace vzrostla o 8,4 %, ve hře jsou ještě další
peníze, které zřejmě dostaneme z MŠMT. Došlo k poklesu prostředků na vědu a výzkum (jen
dva výzkumné záměry místo sedmi), rozvojové programy jsou zaměřeny i na podporu mobilit
(místo FR II). Letos naposledy budou makulována skripta na náklady školy (800 tis. Kč),
další makulace už budou v režii a na vrub fakult. Doplňková činnost je v souladu s novou
metodikou rozpočtována pouze u rektorátních pracoviš? a u institutů, motivací k lepším
výsledkům v DČ se zabývá Poradní skupina rektorky pro finance a rozpočet.
Předseda FK Fischer informoval AS VŠE o stanovisku FK k tomuto materiálu. Finanční
komise AS VŠE je toho názoru, že současný způsob rozpočtování na VŠE vykazuje řadu
nedostatků a nevede všechny složky k efektivnímu hospodaření, proto doporučuje, aby
způsob rozpočtování a přidělování prostředků fakultám a pracovištím byl v dalších letech
zefektivněn.
FK doporučuje senátu Výroční zprávu o hospodaření VŠE v Praze za rok 2004 schválit.
"Doprovodná" usnesení již AS VŠE k hospodaření VŠE schválil, a to při projednávání priorit
rozpočtu na rok 2005 a při projednávání Rozboru hospodaření za rok 2004.
Předseda AS VŠE znovu zmínil skutečnost, že VŠE jako jediná z VŠ nevyužila zvýšených
prostředků z MŠMT ke zvýšení tarifních složek mezd. Apeluje proto na členy AS VŠE, kteří
jsou zároveň členy fakultních senátů, aby věnovali zvýšenou pozornost způsobu rozdělování
těchto dodatečných finančních prostředků.
Senátorka Vančurová reagovala na předsedu Pichaniče tím, že rozpočet je teprve ve fázi
schvalování, takže ve mzdách se to ještě neprojeví.
Senátorka Poláková uvedla, že AS VŠE neschválil zvýšení přídělů do tarifní šložky mezd s
tím, že FK doporučila zefektivnění a přepracování tarifního systému.
Pan Kvestor informoval o návrhu Ministerstva práce a sociálních věcí na vytvoření jednotné
tarifní tabulky, která by platila i pro zaměstnance veřejných VŠ.

Senátor Kopřiva by za svou osobu chtěl vyjádřit podporu projektům, které jsou uvedeny v
návrhu jako nadlimitní.
Usnesení AS VŠE:
"AS VŠE schvaluje Návrh hospodaření VŠE v Praze v roce 2005."
Hlasování
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 2
AS VŠE Návrh hospodaření VŠE v Praze v roce 2005 schválil.

21/5 Studijní a zkušební řád plánu E - předkládá rektorka doc. Durčáková
Předseda Pichanič požádal paní rektorku o úvodní slovo k předkládanému materiálu.
Paní rektorka uvedla, že se rozhodla předložit senátu VŠE ke schválení kompletní
přepracovanou verzi Studijního a zkušebního řádu plánu E, přestože usnesením AS VŠE z
minulého zasedání byl schválen požadavek na předložení ke schválení pouze článku 32.
Předseda Pichanič požádal o stanoviska k tomuto materiálu předsedy legislativní a
pedagogické komise.
Předsedkyně LK dr. Poláková informovala, že LK se sešla mimo jiné k projednání SZŘ plánu
E a konstatovala, že opravdu všechny připomínky byly do materiálu zapracovány, čl. 32 byl
změněn. LK žádá paní rektorku o vyjádření, zda má senát znovu materiál schvalovat, či zda to
nevyžaduje. Doporučením, jaký by měli senátoři zaujmout při schvalování SZŘ postoj - zda
schválit či neschválit, se LK nezabývala.
Předseda PK doc. Janhuba informoval senát o tom, že se komise se sešla virtuálně, jednala
prostřednictvím e-mailů. Konstatuje v souhlasu s LK, že všechny připomínky byly
zapracovány a poslední článek byl velmi pěkně přepracován. Ohodnotil fakt, že čl. 32 byl
přepracován ještě lépe, než jak bylo navrženo na minulém zasedání AS VŠE. PK doporučuje
senátu SZŘ plánu E schválit.
Paní rektorka reagovala na dr. Polákovou. Na posledním zasedání AS byla řeč o tom, že by
měl být schválen článek 32. Ona osobně se domnívá, že bude transparentní, pokud bude
schválen celý materiál, aby mohl být jako celek předložen k registraci MŠMT.
Senátor Ševčík se dotázal, zda je v nově předkládaném SZŘ vše upraveno v duchu všech
připomínek ministerstva, nebo zda byly některé věci upraveny jinak.
Paní rektorka uvedla, že všechny připomínky měly charakter redakčních úprav. Všechny
připomínky ministerstva byly do materiálu zapracovány.

Senátor Mazouch se zajímal o další postup a jeho časovou souslednost v případě, že AS VŠE
materiál schválí.
Paní rektorka informovala, že Akreditační komise MŠMT zasedá začátkem června. Uvedla,
že byla informována o tom, že i FM VŠE v JH hodlá plně přistoupit k systému ECTS kreditů.
Senátor Fischer vznesl dotaz, zda bude celoškolský společný základ zachován na základě
předchozí dohody děkanů.
Paní rektorka informovala, že po posledním zasedání AS VŠE oslovila děkana Kleibla a
požádala ho, aby předložil upravenou akreditaci nebo učinil jinou dohodu s děkany. Děkan
Kleibl jí a všem děkanům na vědomí poslal dopis, kde zdůvodnil, proč pedagogická rada FPH
schválila společný základ s minimálními odchylkami od původní dohody. Zákon dává
jednoznačně přednost fakultám, dojde tedy k určitému dílčímu rozvolnění společného základu
a jiné fakulty mohou také přijít s návrhem na nějakou dílčí změnu. Nemyslí si, že by to měl
být problém, který by bránil fakultám v jejich výhodné spolupráci vyplývající ze společného
základu a přechodu na ECTS.
Senátorka Vančurová zdůraznila, že velmi ostražitě vnímá, že společný základ nebude v plné
míře zrealizován a je tedy pravděpodobné, že ostatní fakulty se mohou chovat podobně. FPH
se obrátila na FFÚ s prosbou, aby FFÚ "překlopila" do nového studijního programu i
studenty, kteří byly přijati ke studiu dříve než v akademickém roce 2005/2006. Podle jakého
SZŘ by měli tyto studenti studovat?
Paní rektorka odpověděla, že SZŘ plánu E se týká studentů přijatých ke studiu od příštího ak.
roku, ale mohou přejít i studenti vyšších ročníků, pokud o to budou mít zájem.
Proděkan FPH Kubálek upřesnil, že se nejedná se o překlopení, ale o přestup studentů na
základě žádosti a tento přechod bude mít určité podmínky.
Senátorka Vančurová z této odpovědi nepochopila, podle jakého SZŘ budou tito studenti
studovat.
Proděkan Kubálek uvedl, že bude povolen přestup analogicky jako při přestupu z plánu C do
plánu D. Souhlasí s tím, že formulace posledního článku plně této skutečnosti neodpovídá. V
případě, že se student nechá převést, bude potom studovat podle SZŘ plánu E.
Usnesení AS VŠE:
"AS VŠE schvaluje předložený Návrh SZŘ plánu E."
Hlasování
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželi se: 5
AS VŠE Studijní a zkušební řád plánu E schválil.

21/6 Žádost o schválení změny Statutu FPH VŠE a žádost o schválení SZŘ
FPH VŠE plánu E
Proděkan Kubálek v zastoupení děkana FPH Kleibla požádal předsedu Pichaniče o stažení
tohoto bodu z programu zasedání, vzhledem k tomu, že došlo ke schválení SZŘ plánu E.
FPH bude dodatečně informovat AS VŠE o přistoupení FPH k SZŘ plánu E.
21/7 Žádost o schválení změny Statutu FNH VŠE a změny Volebního a jednacího řádu AS
FNH VŠE - předkládá děkan FNH doc. Schwarz
Předseda Pichanič informoval senátory o tom, že mu děkan FNH Schwarz adresoval žádost o
schválení změny Statutu FNH VŠE, jelikož došlo ke změně Volebního a jednacího řádu AS
FNH VŠE. Předseda AS požádal o stanovisko k tomuto materiálu předsedkyni legislativní
komise Polákovou.
Dr. Poláková informovala o tom, že Volební a jednací řád je součástí Statutu FNH, je jednou
z jeho příloh, což neodporuje zákonu. Úpravy, byly ve VJŘ AS FNH provedeny, se zdály LK
jako trochu riskantní, co se týče termínů voleb apod. LK však tento fakt shledala jako vnitřní
záležitost fakulty. Jelikož se ve statutu FNH nemění nic jiného než jeho příloha - předložený
VJŘ AS FNH, měl by AS VŠE schválit změnu Volebního a jednacího řádu AS FNH VŠE.
LK doporučuje senátu materiál schválit.
Usnesení AS VŠE:
"AS VŠE schvaluje změnu Volebního a jednacího řádu AS FNH VŠE."
Hlasování
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 2
AS VŠE změnu Volebního a jednacího řádu FNH VŠE schválil.

21/8 Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok
Pror. Revenda podal senátu informaci o předkládané Výroční zprávě o činnosti VŠE za rok
2004 a upozornil na fakt, že je poprvé předkládána odděleně od Výroční zprávy o
hospodaření. Záporně hodnotil fakt, že někteří předkladatelé jednotlivých částí nebyli schopni
ani aktualizovat akademický rok, za který je zpráva předkládána.
AS VŠE znovu vyjadřuje své pochybnosti o zpracovávání podobných materiálů pro potřeby
MŠMT.
Usnesení AS VŠE:

"AS VŠE projednal a schvaluje Výroční zprávu o činnosti Vysoké školy ekonomické v
Praze za rok 2004."
Hlasování
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se: 0
AS VŠE Výroční zprávu o činnosti VŠE v Praze za rok 2004 schválil.

21/9 Volba místopředsedy AS VŠE
Předsedkyně legislativní komise Poláková informovala senátory o tom, že obdržela čtyři
návrhy kandidátů na funkci místopředsedy AS VŠE. Navrženi byli senátoři Fischer, Přibil,
Vančurová a Wokoun (v abecedním pořadí).
Senátoři byli vyzvání k podání návrhu na členy volební komise. Jako členové volební komise
pro volbu místopředsedy AS VŠE byli senátorem Fischerem navrženi senátoři Dušková,
Mazouch a Poláková.
Hlasování o návrhu na volební komisi pro volbu místopředsedy AS VŠE ve složení Dušková,
Poláková, Mazouch:
Pro: 14
Proti: 0
Zdržel se: 3
AS VŠE schválil volební komisi pro volbu místopředsedy AS VŠE .
Volební komise si za svou předsedkyni zvolila senátorku Polákovou.
V prvním kole volby bylo:
Odevzdaných volebních lístků: 19
Platných volebních lístků: 19
Neplatných volebních lístků: 0
V prvním kole volby obdrželi kandidáti na funkci místopředsedy AS VŠE následující počet
hlasů:
Fischer: 8
Přibil: 3
Vančurová: 3
Wokoun: 5
Jelikož v prvním kole nebyl zvolen žádný kandidát, přikročilo se k druhému kolu volby. Do
druhého kola volby postoupili kandidáti Fischer a Wokoun.

V druhém kole volby bylo:
Odevzdaných volebních lístků: 19
Platných volebních lístků: 16
Neplatných volebních lístků: 3
V druhém kole volby obdrželi kandidáti na funkci místopředsedy AS VŠE následující počet
hlasů:
Fischer: 8
Wokoun: 8
Jelikož ani v druhém kole nebyl zvolen žádný kandidát, bude se volba místopředsedy AS VŠE
opakovat na dalším zasedání AS VŠE.
Senátor Ševčík v souvislosti s tím, že již podruhé nedošlo ke zvolení místopředsedy AS VŠE,
doporučil upravit ustanovení VJŘ AS VŠE o volbě předsednictva. V situaci, kdy ani ve
druhém kole volby k jeho zvolení nedojde, doporučuje možnost třetího kola volby, které
proběhne na témže zasedání jako první dvě kola, ve kterých nebyl kandidát zvolen. Pro
zvolení kandidáta ve třetím kole nebude vyžadováno získání nadpoloviční většiny hlasů všech
přítomných členů AS, ale pouze největšího počtu všech platných hlasů. Zamezilo by se tím
dlouho se opakujícím dvoukolovým volbám, kdy při nezvolení ve druhém kole se musí volba
opakovat až na dalším zasedání.
Předsedkyně LK Poláková prosí senátory o zasílání návrhů na kandidáty pro příští volbu
místopředsedy AS VŠE.

21/10 Různé
Předseda AS poděkoval za iniciativu senátorů Gaža a Rosického, kteří se přihlásili k účasti v
hodnotící komisi veřejné zakázky na výměnu dřevěných špaletových oken.
Delegátka za VŠE v SK RVŠ senátorka Mikolandová informovala o protestu studentů proti
politice MŠMT. Dle vyjádření SK RVŠ se jedná pouze o protest UK, studenti jiných škol se k
němu zatím nepřipojili. Na příštím zasedání SK RVŠ se bude jednat o návrhu nového
vysokoškolského zákona. SK RVŠ dále doporučuje vyhodnotit dosavadní stipendijní politiku
VŠ, měli bychom na školách osvětlit studentům, jak reforma bude vůbec probíhat. Dále SK
RVŠ navrhuje, aby byla stipendia doktorandům zvýšena nominálně na 8.000 Kč. SK RVŠ
dále apeluje na zapojení studentů do komisí SK RVŠ.
Delegát v RVŠ senátor Wokoun informoval, že bude sestavena komise pro přípravu návrhu
nového zákona, materiály které obdržel a budou postoupeny senátorům. Dále upozornil v
souvislosti s prací senátorů v různých komisích apod. na fakt, že na jiných VŠ mají senátoři a
členové dalších komisí tyto dodatečné povinnosti započteny do úvazku.
Předseda Pichanič dále informoval, o setkání předsedů akademických senátů.

Pror. Čermák přišel podat senátorům vysvětlení situace kolem webových stránek senátu.
Koncepce školy je dlouhodobě taková, že existují centrální stránky a dále vlastní stránky
jednotlivých pracoviš?. Obsah centrálních stránek je dán tím, co útvar dodá jako obsah
správci, což není VC, ale CIKS. Jelikož nejsou údaje na centrálních stránkách AS aktuální,
měl by senát zaslat správci informaci o tom, jaké informace si přeje mít na úvodní centrální
stránce AS VŠE. V rámci rozvojového projektu by měl být redefinován koncept tvorby
webových stránek na škole - odstranila by se duplicita, ke které dnes dochází.
Senátor Eyberger si bere na starosti napravení problému, rád by se zapojil do projektu
zmíněného panem prorektorem.
Senátor Gažo se dotázal pana prorektora k jinému problému. Byla zde iniciativa na snížení
počtu dní potřebných pro odhlášení bakalářských a státních zkoušek, zatím to nebylo
technicky vyřešeno. Kdy se s tím tedy počítá?
Pror. Čermák uvedl, že tyto úpravy nemá cenu činit teď, protože od září bude fungovat
informační systém nové generace. Tento požadavek se k němu přímo nedostal a není v tomto
ani rozhodující osobou. Doporučil senátoru Gažovi obrátit se s problémem na pana Nenadála.
Předseda Pichanič dále informoval, že obdržel návrh některých senátorů na zasílání materiálu
pro jednání senátu (vzhledem k jejich počtu a rozsáhlosti) pouze v e-mailové podobě a
ponechání tištěné verze pouze u materiálů, u kterých si to senát vyžádá. Museli bychom toto
upravit ve Volebním a jednacím řádu AS VŠE. Otevřel diskusi k tomuto návrhu.
Senátor Janhuba uvedl, že problém je již upraven ve VJŘ AS VŠE, kdy rozsáhlé písemné
materiály mohou být poskytnuty pouze členům pracovních komisí.
Senátor Rosický upozornil, že je třeba uveřejnit harmonogram voleb rektora.
Předseda Pichanič odpověděl, že harmonogram je již v návrhu připraven, ale z důvodu
velkého počtu obsáhlých materiálů předložených pro projednání na dnešním zasedání
ponechává jeho projednání až jako bod programu příštího zasedání.
Předsedkyně LK Poláková potvrdila, že společně s předsedou Pichaničem vypracovali
harmonogram již minulý měsíc a vše je v tomto ohledu řádně připraveno.
Senátor Gažo navrhuje s ohledem na úspěšnost loňského výjezdní zasedání pokračovat v této
tradici.
Přílohy (pouze u originálu):
1) Prezenční list zasedání AS VŠE ze dne 2. května 2005
2) Protokol o volbě místopředsedy AS VŠE
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