Zápis ze zasedání AS - 27.02.2006
Přítomni (16): Bartošová, Fischer, Gažo, Janhuba, Kopřiva, Kunstová, Mazouch,
Mikolandová, Neumaierová, Novák, Pichanič, Poláková, Přibyl, Rosický, Spirit, Vančurová
Nepřítomni (0): Eyberger
Omluvení (3): Boháčková , Rác, Kovář, Š?astný
Hosté (2): Hindls, Ševčík
Program zasedání:
30/1 Kontrola úkolů
30/2 Schválení členů nové VR VŠE- předkládá rektor prof. Hindls
30/3 Volební a jednací řád AS Fakulty národohospodářské - předkládá předseda AS FNH
Ing.Ševčík
30/4 Volební řád AS VŠE – předkládá dr. Poláková, prof. Janhuba
30/5 Schválení delegátů do RVŠ
30/6 Různé

30/1 Kontrola úkolů
Předseda informoval o dopisu MŠMT, týkající se přešetření Stížnosti na neregulérní průběh
voleb kandidáta na rektora VŠE v Praze.
Na základě proběhlé diskuse ukládá senát předsedovi AS VŠE, aby odpověděl MŠMT na
položené otázky.

30/2 Schválení členů nové VR VŠE
Senát obdržel dva návrhy:
a. zda bude o vědecké radě (VR) hlasovat tajně nebo veřejně,
b. zda bude hlasovat an block nebo po jednotlivých kandidátech.
Výsledek hlasování:
a. Pro: 0
Proti: 4

Zdrželi se: 12
b. Pro: 1
Proti: 11
Zdrželi se: 4
Závěr: Senát hlasuje veřejně a jednotlivě.
Výsledek volby: Z 39 navržených členů bylo potřebnou většinou 11 hlasů schváleno 38
kandidátů, 1 kandidát nebyl schválen (výsledek hlasování viz příloha).

30/3 Volební a jednací řád AS Fakulty národohospodářské
Předseda FS FNH předložil návrh nového VJŘ AS FNH VŠE. K návrhu se vyjádřilo několik
členů senátu a z nejdůležitějších připomínek vyjímáme:
•
•
•

Senátor Mazouch požadoval přepracování článku 9 odst. 1, článku 13 odst. 7, článku 8
odst.2 a domnívá se, že čl. 8 odst. 2 je v rozporu se zákonem.
Senátor Janhuba připomínkoval článek 5 odst.1, článek 8 odst. 1 písmeno c, článek 13
odst. 4.
Senátorka Vančurová připomínkovala článek 9 odst. 1.

Návrh byl poté předložen k hlasování o schválení.
Hlasování o návrhu volebního a jednacího řádu AS fakulty národohospodářské VŠE
v Praze beze změn:
Pro: 2
Proti: 3
Zdrželi se: 10
Závěr: Předložený návrh VJŘ FNH nebyl schválen.

30/4 Volební řád AS VŠE
Předseda Pichanič požádal předsedkyni legislativní komise AS VŠE dr. Polákovou o úvodní
slovo. Dr. Poláková poděkovala za připomínky a následovala několikahodinová diskuse, do
níž se zapojili všichni senátoři. Výsledkem diskuse bylo navržení několika úprav, které jsou
promítnuty do nově zpracovaného konceptu, který je přiložen k zápisu.
Zvláštní pozornost byla věnována velikosti senátu a zastoupení akademické obce. Byly
předloženy čtyři návrhy (a, b, c, d).
a. VARIANTA 1 (dnešní senát 21) Počet členů AS VŠE se rovná trojnásobku počtu
fakult VŠE, zvětšenému o tři členy, přičemž jeden člen AS VŠE je volen
akademickými pracovníky ostatních součástí VŠE a dalšími dvěma členy AS VŠE se

stanou studenti, kteří se ve volbách umístili na druhém místě na fakultách, jež losem
získají dodatečný studentský mandát. Jednu třetinu z trojnásobku počtu fakult tvoří
studenti a dvě třetiny z trojnásobku počtu fakult tvoří akademičtí pracovníci – ti
všichni zvolení na každé z fakult členy jejich akademických obcí.
Dodatečný studentský mandát dvou fakult VŠE bude pro příslušné funkční období
určen losováním v hlavní volební komisi. Losování se uskuteční bezprostředně po
úplném ukončení voleb na všech fakultách nebo dalších součástech VŠE.
Pro: 0
Proti: 10
Zdrželi se: 3
b. VARIANTA 2 (senát 32) Počet členů AS VŠE se rovná pětinásobku počtu fakult
VŠE, zvětšenému o dva členy. Dvě pětiny členů AS VŠE z pětinásobku počtu fakult
tvoří studenti bakalářských a magisterských studijních programů a tři pětiny
z pětinásobku počtu fakult tvoří akademičtí pracovníci - ti všichni zvolení na každé z
fakult z členů jejich akademických obcí. Jednoho člena AS VŠE z dalších dvou volí ze
svého středu akademičtí pracovníci, kteří nejsou zařazeni na fakultách VŠE, a dalšího
člena AS VŠE volí ze svého středu studenti doktorských studijních programů na všech
fakultách VŠE (dále jen „doktorandi“) a studenti těch studijních programů, které se
neuskutečňují na fakultách.
Pro: 9
Proti: 1
Zdrželi se: 3
c. VARIANTA 3 (senát 21) Počet členů AS VŠE se rovná trojnásobku počtu fakult
VŠE, zvětšenému nejvýše o tři členy. Dvě třetiny členů AS VŠE z trojnásobku počtu
fakult tvoří akademičtí pracovníci a jednu třetinu členů AS VŠE z trojnásobku počtu
fakult tvoří studenti bakalářských a magisterských studijních programů – ti všichni
zvolení na každé z fakult z členů jejich akademických obcí. Jednoho člena AS VŠE
z dalších nejvýše tří volí ze svého středu akademičtí pracovníci, kteří nejsou zařazeni
na fakultách VŠE. Jednoho člena AS VŠE volí ze svého středu všichni prezenční
studenti doktorských studijních programů na všech fakultách VŠE (dále jen
„doktorandi“). Další člen AS VŠE může být zvolen studenty těch bakalářských a
magisterských studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách VŠE, z jejich
řad. Tento mandát může zůstat po celé funkční období neobsazený.
Pro: 1
Proti: 6
Zdrželi se: 6
d. VARIANTA 4 (senát 31) Navržena dodatečně senátorem Mazouchem. Stávající
systém volby, 31 senátorů.
Pro: 2
Proti: 1
Zdrželi se: 10

Závěr: Předseda AS VŠE předloží p. rektorovi Hindlsovi variantu, pro kterou se vyslovilo
nejvíce senátorů, to je varianta b).

30/5 Schválení delegátů do RVŠ.
Senátor Fischer informoval o nekompletní delegaci VŠE do sněmu RVŠ. Po upozornění
Agentury RVŠ na chybějícího delegáta z FFÚ, FPH a FNH se obrátil na předsedy fakultních
senátů s žádostí o zaslání delegace. Z FFÚ dostal návrh na delegaci Ing. Rauše, z FPH na
delegaci prof. Synka, předseda AS FNH na žádost neodpověděl.
Usnesení: AS VŠE souhlasí s delegací Ing. Rauše a prof. Synka do Sněmu Rady VŠ.
Pro: 11
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo přijato.

30/6 Různé:
a. Senát schválil účast senátora Pichaniče ve výběrovém řízení na kvestora VŠE
b. Kolejní a stravovací komise na své schůzi dne 23. 2. 2006 zvolila jejím předsedou Ing.
P. Mazoucha.
c. Místopředseda AS VŠE Ing. J. Fischer oznámil senátu, že končí své členství v AS
VŠE z důvodu jmenováním proděkanem pro vědeckou činnost na FSI. Poděkoval
všem minulým i aktuálním členům FK za jejich spolupráci. Z ukončení členství J.
Fischera v AS VŠE vyplývá, že zároveň končí výkon funkce předsedy FK AS VŠE.
Předseda senátu poděkoval J. Fischerovi za jeho vynikající práci v obou funkcích a
požádal doc. A. Vančurovou o převzetí funkce předsedy FK AS VŠE s tím, že jejím
členem nadále zůstává i J. Fischer.
d. Volba nového místopředsedy AS VŠE se uskuteční na nejbližším zasedání.
e. Většina přítomných členů senátu se vyslovila pro svolání mimořádného zasedání AS
VŠE ke schválení změn ve statutu AS VŠE a VJŘ AS VŠE.

Přílohy (pouze u originálu):
1.
2.
3.
4.
5.

Prezenční list zasedání AS VŠE ze dne 27. února 2006
Návrh VJŘ FNH
Návrh VJŘ AS VŠE + článek 10 Statut AS VŠE
Návrh kandidátů VR VŠE
Souhrnné výsledky hlasování o kandidátech do VR VŠE
3.2.2006

Zapsal: Pichanič
Kontroloval: Vančurová
Schválil: Pichanič

