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Předmět
Datum
Místo
Přítomni

Zasedání 23/09-12

Předsedal
Doba

27. května 2012
VŠE v Praze, NB 169
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Radová, Kozejová,
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Češková, Švarc, Vránová
Fakulta podnikohospodářská (F3): Neumaierová, Janda, Plášková, Sieber, Vančura
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Dlouhý, Chlapek, Langhamrová
Národohospodářská fakulta (F5): Soběhart, Svoboda, Vostrovská,
Fakulta managementu (F6): Černý, Gottwald, Novotná
Jiné: Fiala
Nový (F6), Sládková (F4), Strejček (F5), Vašíčková (F5)
Gráf (dok), Šíma (F6), Vorlová (F1), Zábražná (F2)
Hindls (rektor), Fischer (prorektor), Mikovcová (prorektorka), Machková (prorektorka), Hronová
(prorektorka), Soukup (prorektor), Svoboda (kvestor), Nenadál (výpočetní centrum)
Radová
13:00 – 14:00

Zapsal

Vránová

Omluvení
Neomluvení
Hosté

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

č.

Zpráva předsedy hlavní volební komise pro volby do AS VŠE pro období 2012 – 2015
Výroční zpráva o činnosti
Výroční zpráva o hospodaření
Statut Centrální kolejní rady
Statut FIS
Volební a jednací řád AS FIS
Různé

PŘEDMĚT

TYP

1. Zpráva o průběhu a výsledcích voleb do Akademického senátu VŠE pro období 2012 - 2015.
Volby proběhly na jednotlivých fakultách v koordinaci s dílčími volebními komisemi. Vše proběhlo bez
problémů, volební komise neobdržela žádné stížnosti ani vůči průběhu, ani vůči výsledkům. Prorektor
Fischer poděkoval všem členům hlavní i dílčích komisí. Hlavní komise prohlašuje výsledky za platné.

I

Prorektor poděkoval stávajícímu senátu za spolupráci a podporu při účinkování v Radě vysokých škol.
Předsedkyně doplnila zvolení Fialy (mimofakultní pracovník) a Vondry (zástupce doktorandů).
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE vzal na vědomí složení nového Akademického senátu pro funkční období 2012 - 2015“
PRO: 22

R

PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

Ú – Úkol

I – Informace

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace
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PŘEDMĚT

TYP

2. Výroční zpráva o činnosti
Prorektor Soukup předložil AS Výroční zprávu.
Seznámil senátory s formálními a obsahovými změnami, vzešlé z podnětu MŠMT. Byla doplněna část
Internacionalizace. Dále byla změněna část vědy a výzkumu. Bylo doplněno vyjádření k dodržování
Dlouhodobého záměru školy.
Prorektor Soukup poděkoval senátorovi Svobodovi za podrobné připomínky a slíbil jejich zapracování.
„AS VŠE schvaluje Výroční zprávu o činnosti za rok 2011 v předloženém znění.“
PRO: 22

R

PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

3. Výroční zpráva o hospodaření
Kvestor Svoboda informoval o obsahu Výroční zprávy o hospodaření. Požádal senátory o vzetí na
vědomí přehledu vnitřních a vnějších kontrol, které v uplynulém roce proběhly. Kvestor navrhnul přidělit
vytvořený hospodářský výsledek do Fondu reprodukce investičního majetku. Tak, jako tomu bylo
v minulých letech.
Senátor Svoboda přednesl formální připomínky k předkládanému materiálu.
Předsedkyně Radová poděkovala senátorovi Svobodovi za připomínky, které k oběma výročním
zprávám zaslal.
„AS VŠE schvaluje výroční zprávu o hospodaření za rok 2011 včetně přidělení hospodářského
výsledku do FRIM“

I

PRO: 23
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

4. Statut Centrální kolejní rady a Volební řád Centrální kolejní rady
Senátor Švarc seznámil senátory s jednáními se zástupci CKR. Ředitel Zerzáň vyslovil připomínky
k těmto materiálům, zejména to, že navrhovaný Statut není v souladu s Kolejním řádem. Závěrem
z jednání legislativní komise je návrh na úpravu Kolejního řádu VŠE a dále vzor Smlouvy o ubytování.

I

Legislativní komise doporučuje, aby byly všechny změny projednávány najednou.

5. Statut FIS
Senátor Chlapek informoval o změnách oproti stávajícímu Statutu. Došlo pouze k drobným změnám.
„AS VŠE schvaluje Statut Fakulty informatiky a statistiky.“
R

PRO: 23
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

6. Volební a jednací řád AS FIS

Ú – Úkol

I – Informace

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace
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PŘEDMĚT

TYP

Senátor Chlapek informoval o změnách oproti stávajícímu VJŘ AS. Došlo pouze k drobným změnám.
„AS VŠE schvaluje VJŘ AS Fakulty informatiky a statistiky.“
R

PRO: 23
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

7. Různé
Předsedkyně Radová zhodnotila fungování AS VŠE a poděkovala také vedení školy za spolupráci.
Rektor Hindls poděkoval všem senátorům, i těm, kteří své působení v něm ukončili v průběhu. Ocenil
a)

především vstřícný přístup a kvalitní práci v průběhu celého období. Poděkoval také prorektorkám,

I

prorektorům, kvestorovi a řediteli výpočetního centra a všem, kteří se podíleli na přípravě
projednávaných materiálů.
b)
c)
d)
e)

První zasedání nového senátu proběhne 11. června 2012, včetně volby předsedy, místopředsedů a
složení pracovních komisí.
Rektor Hindls pozval na Den s VŠE, konaného dne 2. června 2012.

I
I

Rektor s kvestorem seznámili senátory s průběžnými výsledky pocitové ankety ohledně stravování.
Z průzkumu vyplývá, že převážná většina respondentů je se stravováním na VŠE spokojena.
Připravuje se také program k 60. výročí založení školy a vyzval k dodání historických materiálů.

I
I

Kvestor informoval o průběhu výstavby dalšího patra NB a vyzval ty, kterých se to týká, aby se na
f)

přípravu stěhování připravili v dostatečném předstihu. Náhradní prostory na dobu prázdnin si zajišťují

I

fakulty samy.

Přílohy (pouze u originálu):
Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2011 včetně příloh
Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2011
Materiály CKR
Statut FIS
VJŘ AS FIS
Zápis AS FIS ze dne 21.3.2012

V Praze 21. května 2012
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
předsedkyně AS VŠE

Ú – Úkol

I – Informace

Jana Vránová
autor zápisu

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace

