Zápis ze zasedání AS - 30.05.2005
Přítomni (16): Bartošová,Boháčková, Dušková, Eyberger, Gažo, Fischer, Janhuba, Kopřiva,
Mazouch, Neumaierová, Poláková, Pichanič, Rosický, Spirit, Ševčík, Wokoun
Nepřítomni (1): Čermáková, Mikolandová, Přibil, Straka, Vančurová
Omluvení (1): Čermáková, Mikolandová, Přibil, Vančurová

Program zasedání:
22/1 Kontrola úkolů ze zasedání - předseda AS
22/2 Projednání eventuálních změn VJŘ AS VŠE
22/3 Volba místopředsedy AS VŠE
22/4 Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora VŠE pro volební období 2006 - 2009,
Volba volební komise
22/5 Různé

22/1 Kontrola úkolů ze zasedání
Předseda Pichanič informoval o odpovědi paní rektorky na oficiální dotaz ohledně pracovního
poměru doc. Straky. Paní rektorka v dopise odpověděla, že se žádostí o tuto informaci se
máme obrátit na děkana FNH VŠE.

22/2 Projednání eventuelních změn VJŘ AS VŠE
Předsedkyně legislativní komise Poláková předložila senátu Návrh na změny VJŘ AS VŠE.
Přehled projednaných a schválených změn je přílohou zápisu. Další návrhy na změny Statutu
VŠE a VJŘ AS VŠE budou projednány na 24. zasedání AS VŠE v září a jako celek budou
předloženy k registraci MŠMT
Usnesení AS VŠE:
"AS VŠE schvaluje projednané změny VJŘ AS VŠE"
Hlasování:
Pro:15
Proti: 0
Zdrželi se:0

AS VŠE projednal a schválil navrhované změny VJŘ AS VŠE.
V další diskusi k tomuto bodu upozornil senátor Janhuba na vhodnost vytvoření alespoň
dvoučlenné mandátová komise, na kterou by po ustavení AS VŠE přecházela práva a
povinnosti Hlavní volební komise.

22/3 Volba místopředsedy AS VŠE
Pro volbu místopředsedy byly předloženy dva návrhy kandidátů, a to senátor Fischer a senátor
Wokoun (v abecedním pořadí).
Byla navržena volební komise.
Hlasování o volební komisi ve složení senátoři Dušková, Mazouch, Poláková:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 3
AS VŠE schválil volební komisi pro volbu místopředsedy AS VŠE v navrhovaném složení.
Volební komise si zvolila za předsedu senátora Mazoucha.
AS VŠE přistoupil k volbě místopředsedy.
Výsledky volby místopředsedy AS VŠE.
Odevzdaných hlasovacích lístků: 15
Platných: 15
Neplatných: 0
Počet obdržených hlasů:
Senátor Fischer: 8
Senátor Wokoun: 7
Místopředsedou AS VŠE byl v 1. kole zvolen senátor Jakub Fischer.

22/4 Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora VŠE pro volební
období 2006 - 2009, Volba volební komise
Předseda AS VŠE poděkoval senátorce Polákové za perfektní přípravu harmonogramu. Ten
byl vypracován v souladu s požadavkem MŠMT, aby do 15. listopadu obdrželo návrh
kandidáta na funkci rektora, a dále v souladu s vysokoškolským zákonem, Statutem VŠE a
VJŘ VŠE.

K bodu III. harmonogramu předložila senátorka Boháčková pozměňovací návrh, který byl
výsledkem diskusí ve studentské akademické obci. Znění pozměňovacího návrhu:
"U kandidátů na funkci rektora VŠE senát požaduje prokazatelnou aktivní znalost anglického
jazyka. Tato znalost bude prokázána v rámci veřejné prezentace kandidátů na funkci rektora
při pokládání dotazů i v anglickém jazyce."
Po diskusi v senátu bylo přistoupeno k hlasování nejprve o návrhu v původním znění:
"U kandidátů na funkci rektora VŠE senát předpokládá aktivní znalost anglického jazyka."
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 3
AS VŠE přijal většinově návrh původního znění bodu III. harmonogramu, a proto se o
pozměňovacím návrhu dále nehlasovalo.
Senátor Ševčík navrhl doplnit znění bodu III. o následující větu:
"Kandidátům na funkci rektora VŠE mohou být při prezentacích pokládány dotazy v
anglickém jazyce."
Hlasování o návrhu senátora Ševčíka:
Pro: 7
Proti: 7
Zdrželi se: 2
Návrh senátora Ševčíka nebyl přijat.
AS VŠE přistoupil k volbě Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora.
Byly podány návrhy na předsedu a členy volební komise ve složení
předseda: Fischer
člen: Poláková
člen: Boháčková
AS VŠE hlasoval o předsedovi, jednotlivých členech volební komise a o jednotlivých
náhradnících samostatně.
Volba senátora Fischera jako předsedy volební komise
Hlasování:

Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 2
Senátor Fischer byl zvolen předsedou Volební komise pro volbu kandidáta na funkci
rektora VŠE.
Volba senátorky Polákové jako členky volební komise
Hlasování:
Pro:14
Proti:0
Zdrželi se: 1
Senátorka Poláková byla zvolena členkou volební komise pro volbu kandidáta na funkci
rektora VŠE.
Volba senátorky Boháčkové jako členky volební komise
Hlasování
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 2
Senátorka Boháčková byla zvolena členkou volební komise pro volbu kandidáta na funkci
rektora VŠE.
Volba náhradníků do volební komise
Senátor Mazouch:
Hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Senátor Spirit:
Hlasování:
Pro: 14
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Náhradníky za členy volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora VŠE byli
zvoleni senátoři Mazouch a Spirit.

22/5 Různé
Senátorka Dušková upozornila senát na problém týkající se kritérií pro přidělování míst na
kolejích a nízké informovanosti studentů o kriteriích pro ubytování na koleji a o kriteriích pro
přidělování ubytovacích stipendií.
Senátor Mazouch zdůraznil, že tento problém neunikl pozornosti kolejní komise. Komise
problém oznámila panu prorektorovi Krebsovi, který slíbil, že jej vyřeší - nevyřešil jej.
Kolejní komise se snažila v té době projednat zahrnutí více připomínek, které byly rozumově
zdůvodněny, ty však nebyly uznány se zdůvodněním, že už toho bylo komisi uznáno dost.
Senátor Mazouch podává oficiální stížnost na jednání v této věci. Chce-li vedení školy, aby
senát flexibilně reagoval na předpisy školy, potom musí senátory informovat dříve. Na této
akademické půdě je Studentský list informován minimálně o 14 dní dříve než zástupci AS,
protože komise obdržela návrh kriterií den před jejich zveřejněním ve Studentském listu.
Usnesení AS VŠE:
"AS VŠE není spokojen s postupem vedení školy ohledně ubytování na kolejích a
ubytovacích stipendií, zejména co se týče včasného informování senátu o připravovaných
krocích."
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 2
AS VŠE usnesení přijal.
Senátorka Poláková dále upozornila na nekoordinovanost termínů přijímacího řízení,
konkrétně na souběžný termín řízení na FMV a FM VŠE, dne 2.6.2005; na tento problém
upozorňuje AS FMV VŠE.

Přílohy (pouze u originálu):
1.
2.
3.
4.

Prezenční list zasedání AS VŠE ze dne 2. května 2005
Protokol o volbě místopředsedy AS VŠE
Schválený návrh změn VJŘ AS VŠE
Harmonogram volby kandidáta na funkci rektora VŠE v Praze
1.6.2005

Zapsala: Boháčková
Kontroloval: Fischer
Schválil: Pichanič

