Zápis ze zasedání AS - 24.04.2006
Přítomni (16): Bartošová, Boháčková, Eyberger, Chlapek, Janhuba, Kopřiva, Kunstová,
Mazouch, Mikolandová, Neumaierová, Novák, Pichanič, Poláková, Přibil, Rosický,
Vančurová
Nepřítomni (5): Gažo, Kovář, Rác, Spirit, Šťastný
Omluveni (3): Gažo, Kovář, Rác
Program zasedání:
33/1 Kontrola úkolů
33/2 Návrh na schválení člena do Vědecké rady VŠE v Praze - předkládá rektor VŠE prof.
Hindls
33/3 Výroční zpráva o činnosti VŠE v Praze za rok 2005 - předkládá rektor VŠE prof. Hindls
33/4 Výroční zpráva o hospodaření VŠE v Praze za rok 2005 - předkládá rektor VŠE prof.
Hindls
33/5 Návrh hospodaření VŠE v Praze v roce 2006 - předkládá rektor VŠE prof. Hindls
33/6 Návrh hospodaření SÚZ VŠE v roce 2006 - předkládá rektor VŠE prof. Hindls
33/7 Návrh změny Stipendijního řádu VŠE v Praze - předkládá rektor VŠE prof. Hindls
33/8 Schválení změn Volebního řádu AS FPH - postupuje AS FPH v zastoupení předsedkyně
Ing. Hůlové
33/9 Schválení SZŘ VŠE v Praze pro studium v navazujícím magisterském programu
„Economics of International Trade and European Integration“ - předkládá rektor VŠE prof.
Hindls
33/10 Průběh voleb do AS VŠE - informace předsedy AS VŠE
33/11 Různé

33/1 Kontrola úkolů
Předseda AS VŠE Pichanič informoval senátory, že předsednictvo AS VŠE obdrželo od
AS FMV návrh na Mgr. Květoslava Žáka jako člena Hlavní volební komise AS VŠE za FMV
a od AS FPH obdrželo návrh na Ing. Petra Boukala, Ph.D., jako člena dílčí volební komise
pro voliče mimo fakulty. Předsednictvo AS VŠE doplnilo na svém zasedání dne 12. 4. 2006
na návrh fakultních senátů tyto navržené do volebních komisí. Předseda AS VŠE v souladu
s VJŘ AS VŠE předkládá toto rozhodnutí předsednictva ke schválení AS VŠE.

Senátor Mazouch jako koordinátor pro činnost DVK pro voliče mimo fakulty informoval o
nutnosti dalšího doplnění DVK, protože členů je málo. Rozeslal senátorům mail s žádostí o
návrhy dalšího člena. Senátorka Vančurová navrhla Ing. Filipa Štěrbu z FFÚ. AS VŠE jej
musí též schválit jako člena HVK
Usnesení AS VŠE:
1. „AS VŠE jmenuje Mgr. Květoslava Žáka členem Hlavní volební komise AS VŠE za
Fakultu mezinárodních vztahů.“
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
2. „AS VŠE jmenuje Ing. Petra Boukala, Ph.D., členem dílčí volební komise AS VŠE pro
voliče mimo fakulty.“
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
3. „AS VŠE jmenuje Ing. Filipa Štěrbu členem dílčí volební komise AS VŠE pro voliče
mimo fakulty.“
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
AS VŠE schválil všechny návrhy na členy volebních komisí pro volbu do AS VŠE.
Předseda Pichanič dále informoval senátory o úspěšné registraci VJŘ AS VŠE a Statutu VŠE
ministerstvem ke dni 11. 4. 2006. Volby do AS VŠE tedy budou probíhat na všech součástech
VŠE jednotně podle těchto vnitřních předpisů. Poděkoval opětovně za jejich zpracování
legislativní komisí senátu, zejména její předsedkyni dr. Polákové a prof. Janhubovi. Pan
rektor práci na vnitřních předpisech také ocenil.
Z minulých zasedání senátu dále vyplývá úkol vedení VŠE zpracovat a předložit senátu návrh
tvorby a užití sociálního fondu, jak je o to senát požádal ve svém usnesení v bodě 32/3
minulého zasedání.

33/2 Návrh na schválení člena do Vědecké rady VŠE

Rektor VŠE prof. Hindls předložil senátu návrh na schválení doc. Ing. Petra Dvořáka, Ph. D.,
členem Vědecké rady VŠE, jelikož byl doc. Dvořák zvolen novým děkanem Fakulty financí
a účetnictví a členem VR by se tak měl stát z titulu své funkce.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje návrh rektora VŠE na jmenování děkana FFÚ doc. Ing. Petra
Dvořáka, Ph. D., členem Vědecké rady VŠE v Praze.“
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se: 0
AS VŠE schválil doc. Petra Dvořáka členem VR VŠE.

33/3 Výroční zpráva o činnosti VŠE v Praze za rok 2005
Pan rektor uvedl materiál, který předložil senátu ke schválení. Výroční zpráva dodržuje
závaznou osnovu danou MŠMT, obsahuje zejména statistické údaje o škole. Prošla již
projednáním ve Správní radě VŠE a kolegiem rektora.
Předseda Pichanič kladně zhodnotil, že v předkládané VZ již byly odstraněny některé
nedostatky, které senát opakovaně kritizoval v minulých letech. Hodnotí velmi pozitivně tuto
změnu a dobrou vypovídací schopnost tohoto materiálu v porovnání s minulostí.
Senátorka Vančurová uvedla, že VZ má reprezentovat školu navenek a z tohoto úhlu pohledu
je pečlivě vypracovaná a splňuje to, co má.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje Výroční zprávu o činnosti VŠE v Praze za rok 2005.“
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se: 0
AS VŠE materiál schválil.

33/4 Výroční zpráva o hospodaření VŠE v Praze za rok 2005

Materiál uvedl kvestor VŠE Ing. Škoda. Stejně jako výroční zpráva o činnosti je VZ o
hospodaření zpracována dle požadavků MŠMT. V roce 2005 VŠE dosáhla kladného výsledku
hospodaření ve výši cca 85 mil. Kč, po odečtu výnosu prodeje Štěpánská je to asi 6 mil. Kč.
Předsedkyně Finanční komise senátu Vančurová informovala, že komise se sešla a seznámila
se s VZ o hospodaření. Informace, které jsou ve VZ obsaženy, byly již projednány v rámci
Rozboru hospodaření VŠE, materiál je obsahově shodný, pouze se jedná o jinou formu
uspořádání. Komise VZ proto neprojednávala, vzala ji na vědomí a doporučuje AS VŠE
materiál schválit.
Senátorka Vančurová se dále domnívá, že VŠE by mohla mít též nějakou vnitřní zprávu o
činnosti, jakou je u hospodaření Rozbor hospodaření.
Senátorka Neumaierová upozornila, že VZ o hospodaření sice poskytuje hezký přehled o
hospodaření VŠE při dodržení rozsahu a formy daných zákonem a MŠMT, ale škola je
nezisková organizace a hodnotit ji podle VH nelze. Kvalitu zatím neumíme posoudit, naše
kvalita jsou studenti a jejich kvalita, je zde zpoždění 5 let, kdy budou studenti vycházet.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje Výroční zprávu o hospodaření VŠE v Praze za rok 2005.“
Hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se: 0
AS VŠE materiál schválil.

33/5 Návrh hospodaření VŠE v Praze v roce 2006
Materiál stručně uvedl z pověření rektora kvestor VŠE Ing. Škoda. Návrh hospodaření
zohledňuje Priority rozpočtu a Nultou variantu rozpočtu, které byly projednány na minulých
zasedáních AS VŠE. Materiál prošel jednáním vedení a kolegia rektora. Dodatečně do návrhu
hospodaření byly zapracovány změny v rozdělení stipendijního fondu, AS VŠE má již
k dispozici materiál se zapracovanými změnami.
Předsedkyně FK Vančurová uvedla, že v souvislosti s nárůstem mzdových tarifů bylo
navýšení na fakulty přidělováno skutečně podle tarifů, nikoli podle výkonů. U sociálního
fondu je potřeba zejména zpracovat pravidla hry. U stipendijního fondu došlo k vynucenému
kroku zpátky, dochází k souběhu studijních plánů C, D a E, stipendia budou proto opětovně
rozdělována jen podle počtu studentů. FK doporučuje AS VŠE dokument schválit. Dále
finanční komise doporučuje připomenout závazek vedení školy vypracovat pravidla tvorby a
použití Sociálního fondu a předložení tohoto dokumentu AS VŠE k projednání.
Senátorka Poláková konstatovala, že tarifní mzdy byly zvýšeny bez ohledu na výkony všem
pracovníkům školy. Dotázala se, zda je tedy počítáno s tím, že některé katedry nebudou mít

na navýšení tarifů prostředky. Některé katedry s vyšším výkonem pak budou dotovat ty
katedry s nižším výkonem, které si na tarify nevydělají.
Pan kvestor uvedl, že se tato situace bude řešit pro další léta koncepčně, v tuto chvíli bylo
navýšení tarifů přiděleno fakulta na základě skutečného stavu, rozpočet je však fakultní. Je
tedy věcí fakulty, jak tento problém bude řešit.
Pan rektor uvedl, že v první fázi bude navýšení tarifů o 7 % a zbytek bude rozdělen již čistě
podle výkonů. Už se zde nejedná o dotaci, ale o příspěvek, který umožňuje přelévat po určitou
mez mezi neinvestičními a investičními výdaji.
Senátorka Poláková se dále dotázala, co je myšleno internacionalizací výuky, která se
projevila v mzdových prostředcích.
Pan rektor odpověděl, že v rozvojových programech dochází k úbytku příjmů, navíc je zde
představa o zavedení dalšího možností studia našich studentů v zahraničí, což není možné bez
toho, abychom sami více studentů ze zahraničí přijímali.
Senátoru Rosickému připadá, že příliš peněz dáváme do investic bez respektování relace mezi
penězi, které jsou do mezd a ostatními penězi. Dotázal se, zda se uvažuje se o tom, že by část
peněz šla navíc do mezd a o tom, že se navýší prostředky na podporu vědy a výzkumu.
Pan rektor uvedl, že peníze na vědu představují problém, protože je méně výzkumných
záměrů a čekají nás ještě horší časy. V současné době jde 14 % prostředků na vědu a výzkum
v ČR do ekonomického výzkumu a ČR se chce dostat na úroveň EU, kde je to jen 5 %. Co se
týče prostředků VŠE na VV obecně, Komerční banka zřejmě zasponzoruje časopis Politická
ekonomie. Mohly by se financovat ztrátové aktivity, které se financují děkany z mezd. Další
neinvestiční prostředky bychom mohli získat pronájmem, pokud v RB bude mít pobočku
banka. V ČR je poměr institucionálního financování výzkumu ku účelovému 60:40.
Ekonomové a zástupci společenských věd tlačí na zvýšení nebo alespoň zachování podílu
prostředků na institucionální financování. Problémem je, že v současné radě vlády vědu a
výzkum není téměř nikdo ze společenských věd.
Senátorka Vančurová se dotázala, na základě jakých pravidel bude schvalován model
financování sociálního fondu.
Předseda Pichanič uvedl, že by bylo dobré, aby se určily alespoň 3 hlavní oblasti, kam
financování z tohoto fondu směřovat.
Pan kvestor reagoval, že pravidla hospodaření budou Sociálního fondu budou součást Statutu
VŠE. Hlavními oblastmi využití by mělo být zejména příspěvky na penzijní připojištění,
pravděpodobně stravování zaměstnanců a výpomoci v určitých tíživých situacích apod. Pan
kvestor informoval, že s doc. Novotným projednával užití a rozdělení sociálního fondu jako
záležitost, kterou si vyžádal senát. Určitě k širší diskusi v senátu dojde, protože to bude
součástí projednávání pravidel hospodaření a změn vnitřních předpisů školy.
Pan rektor zdůraznil, že do sociálního fondu je potřeba implementovat prvek solidarity, není
to plošná záležitost, ale solidární.

Senátorka Vančurová se domnívá, že by bylo vhodné uvažovat v rámci fondu o poskytnutí
nadstandardní zdravotní péči, např. očkování proti chřipce, protože učitelé přicházejí do styku
s velkým množstvím osob.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE vzal na vědomí předložený Návrh hospodaření VŠE v Praze v roce 2006 a tento
dokument schvaluje. AS VŠE upřesňuje požadavek vůči vedení školy vypracovat pravidla
tvorby a použití Sociálního fondu s tím, že tento dokument by měl být předložen na příštím
zasedání AS VŠE dne 29. 5. 2006“
Hlasování:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželi se: 0
AS VŠE materiál schválil.
Pan rektor poděkoval pracovníkům kvestorátu a senátorům za umožnění včasného schválení
Návrhu hospodaření, protože slíbil fakultám, že budou znát schválený rozpočet o měsíc dříve.

33/6 Návrh hospodaření SÚZ VŠE v roce 2006
Materiál uvedl ředitel Správy účelových zařízení Ing. Zerzáň. Informoval o nutnosti zvýšení
kolejného, od 1. září 2006 bude SÚZ nucen zvýšit kolejné o 10-15 %, v závislosti na vývoji
cen energií, zejména plynu (v tomto rámci by měla být přehodnocen a snížen měsíční
poplatek za připojení k internetu, případně by měl být tento poplatek integrován do
kolejného). Mzdové náklady byly upraveny v rámci tabulky VŠE, kdy byl zohledněn nárůst
tarifních platů o 7 %. Rozpočet byl sestaven jako vyrovnaný, s tím, že předpokládaná ztráta
z hlavní činnosti bude vyrovnána kladným výsledkem hospodaření v doplňkové činnosti.
Předsedkyně FK informovala o průběhu projednávání materiálu finanční komisí spolu
s předsedou kolejní a stravovací komise. Finanční komise doporučuje materiál schválit s tím,
že je třeba vyvinout maximální tlak na posuzování efektivnosti vynaložených nákladů a
věnovat zvýšenou pozornost úpravám rozpočtu v září 2006.
Senátorka Neumaierová uvedla, že by se nebála ani celkového osamostatnění kolejí. Pan
kvestor upozornil, že se nejedná o čistě podnikatelský subjekt, trh je tady trochu omezen,
koleje též do FRIMu odvádějí finanční prostředky. Dlouhodobé podfinancování je tristní,
zejména u některých objektů.
Senátor Mazouch zdůraznil, že otázka kolejí se bude řešit centrálně na MŠMT, my koleje
posuzujeme v rámci Prahy, ale MŠMT je posuzuje celorepublikově. Na malých městech
budou mít koleje existenční problémy.
Senátorka Poláková se dotázala, proč Správa kolejí Rooseveltova a v JH způsobují záporný
HV SÚZ..

Ing. Zerzáň vysvětlil, že všechny koleje jsou zatíženy režijními náklady SÚZ. Růst nákladů
správy je způsoben hrazením nákladů Centra Jarov, škola by se měla podílet alespoň na
odpisech. Pokud jsou náklady SÚZ rozpočítány procentuálně, potom koleje které nemají
vysoké výnosy, se dostávají do mínusu, ale celkově to hospodaření SÚZ neovlivňuje.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje Návrh hospodaření SÚZ na rok 2006 s tím, že je třeba vyvinout
maximální tlak na posuzování efektivnosti vynaložených nákladů a věnovat zvýšenou
pozornost úpravám rozpočtu v září 2006.“
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 1
AS VŠE materiál schválil.

33/7 Návrh změny Stipendijního řádu VŠE v Praze
Materiál uvedl na základě pověření pana rektora pror. doc. Koschin. Objasnil důvody
navrhované změny Stipendijního řádu, a sice že na kombinované studium se žádné
stipendium vztahuje, proto by nemělo být studium v kombinované formě uvedeno jako
důvod, aby žadatel stipendium nedostal.
Z důvodu odchodu některých senátorů ze zasedání poklesl počet přítomných na 12, a proto
nebylo možno dále hlasovat o vnitřních předpisech VŠE, které pro schválení vyžadují alespoň
13 hlasů pro (3/5 všech zvolených členů AS VŠE).
Předseda Pichanič proto navrhl o následujících bodech, které vyžadují pro schválení 13 hlasů,
hlasovat elektronicky. Hlasování vyhlásí předsednictvo senátu. Hlasy se posílají do středy 26.
4. 2006 do 18.00 na mail předsedy senátu. 27. 4. 2006 předsednictvo AS VŠE vyhlásí
výsledky hlasování, které budou součástí zápisu ze zasedání senátu.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje elektronické hlasování o změně Stipendijního řádu VŠE v Praze. Hlasy
se posílají do středy 26. 4. 2006 do 18.00 na e-mail předsedy senátu.“
Hlasování:
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení AS VŠE:

„AS VŠE schvaluje změnu Stipendijního řádu VŠE v Praze.“
Výsledky elektronického hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se: 0
AS VŠE usnesení schválil.

33/8 Schválení změn Volebního řádu AS FPH
Předseda Pichanič uvedl, že jej předsedkyně AS FPH jako člena ak. obce FPH požádala o
krátké úvodní slovo k tomuto materiálu. AS FPH chce změnit poměr zastoupení ve svém
fakultním senátu a proto schválil Návrh změn Volebního řádu FPH, který postoupil AS VŠE
ke schválení. V příštím týdnu budou na FPH probíhat současně s volbami do AS VŠE i volby
do AS FPH, bylo by proto potřeba, aby senát dokument schválil, aby mohly volby do
fakultního senátu probíhat již podle změněného Volebního řádu.
Předsedkyně legislativní komise senátorka Poláková uvedla, že LK se k materiálu nescházela.
Sama má však k novému znění výhrady, a to k bodu I. č.. 4. Pokud mají být členy AS FPH ve
studentské kurii nejméně 4 zástupci bakalářského, magisterského pětiletého či navazujícího
magisterského studia, pak nastává problém, jak v tajné volbě zajistit, aby tito studenti dostali
vyšší počet hlasů než 3 studenti doktorského studia, pokud volby neprobíhají odděleně. Mělo
by to být ošetřeno kuriemi, jinak nebude zajištěna rovnost volby. Stejná výhrada platí pro bod
II. č. 5, kde existuje požadavek na paritní zastoupení kateder na fakultě. Dle názoru senátorky
Polákové by tedy měly jednotlivé katedry fungovat jako akademické obce, které volí své
zástupce do senátu. Pokud volí celá akademická obec fakulty a poté jsou senátoři vybíráni
podle kateder, je možné, že volby nejsou rovné (viz bod II. č. 4). Senátorka Poláková nicméně
změnu VJŘ AS FPH pro krátkost času podpoří, aby se volby na FPH mohly konat.
Někteří senátoři uvedli, že v takovéto úpravě nevidí problém a ustavování několika kurií vidí
jako zbytečné.
Předseda Pichanič a senátorka Neumaireová přislíbili, že tyto připomínky projednají s AS
FPH.
Předseda Pichanič navrhl hlasovat o tom, že se o Schválení změn Volebního řádu AS FPH
bude hlasovat elektronicky per rollam.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje elektronické hlasování o změně změn Volebního řádu AS FPH. Hlasy
se posílají do středy 26. 4. 2006 do 18.00 na e-mail předsedy senátu.“
Hlasování:

Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje změny Volebního řádu AS FPH.“
Výsledky elektronického hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se: 0
AS VŠE usnesení schválil.
AS VŠE upozorňuje AS FPH, že je potřeba ještě před započetím voleb upřesnit I. bod č. 4 a
popřípadě II. Bod 5 z hlediska transparentnosti voleb.

33/9 SZŘ VŠE v Praze pro studium v navazujícím magisterském programu
„Economics of International Trade and European Integration“
Úvodní slovo přednesla ředitelka programu doc. Klossová. Ve znění SZŘ v této podobě
problém nevidí. Program již existuje na škole 14. rok, ale letos musí být akreditován MŠMT,
protože program obdržel Erasmus Mundus. Uděloval se titul M.A., který český VŠ zákon
nezná, program se proto musí akreditovat. Program je zajišťován 7 universitami, přičemž
jeden trimestr vždy probíhá na VŠE. Z naší školy studuje každý rok 8 studentů. Podmínkou
akreditace na MŠMT je předložení SZŘ schváleného AS VŠE. V rámci EU studenti neplatí
poplatky za studium, protože je financován Erasmus Mundus.
Předseda pedagogické komise senátor Janhuba doplnil, že původně byl předpis předkládán
Fakultou mezinárodních vztahů jako fakultní SZŘ, což už novela VŠ zákona nepřipouští,
proto jej schvalujeme jako celoškolský vnitřní předpis. Projednával znění předpisu
s děkankou FMV Zadražilovou a proděkanem Zemanem, již byly zapracovány připomínky
pedagogické komise. Určitým způsobem registraci na MŠMT tlačí čas. Není proti tomu, aby
senát předpis schválil.
Doc. Klossová uvedla, že na MŠMT bylo znění SZŘ již několikrát konzultováno. Problém je
v tom, že všechny tyto společné mezinárodní programy předchází legislativu u nás. Je řada
výjimek, které se musí udělat a MŠMT toto chápe.
Předseda Pichanič navrhl hlasovat o tom, že se o Schválení změn Volebního řádu AS FPH
bude hlasovat elektronicky per rollam.
Usnesení AS VŠE:

„AS VŠE schvaluje elektronické hlasování o SZŘ VŠE v Praze pro studium v navazujícím
magisterském programu „Economics of International Trade and European Integration“.
Hlasy se posílají do středy 26. 4. 2006 do 18.00 na e-mail předsedy senátu.“
Pro: 12
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje SZŘ VŠE v Praze pro studium v navazujícím magisterském programu
„Economics of International Trade and European Integration“
Výsledky elektronického hlasování:
Pro: 16
Proti: 0
Zdrželi se: 0
AS VŠE usnesení schválil.

33/10 Průběh voleb do AS VŠE
Předseda AS Pichanič informoval o dosavadním hladkém průběhu voleb do AS VŠE. Volby
jsou na všech součástech VŠE řádně vyhlášeny akademickými senáty fakult a pro volbu mimo
fakulty předsednictvem AS VŠE, konkrétní termíny a místa voleb jsou stanoveny.
Všechny fakulty informovaly ve stanoveném termínu o složení dílčích volebních komisí.
Volby pro voliče mimo fakulty v učitelské i studentské kurii byly již dnes zahájeny.
Předsednictvo AS VŠE informovalo voliče mimo fakulty jak na webu senátu, tak několikrát
na webu školy a též na úřední desce AS VŠE a úřední desce VŠE.
Senátor Mazouch sdělil, že kandidátní listiny pro volby mimo fakulty jsou od čtvrtka 20. 4.
2006 vyvěšeny na úřední desce fakulty a že dvakrát oslovil všechny doktorandy náležející do
této kurie a vyzval je k účasti u voleb.

33/11 Různé
Předseda Pichanič zdůraznil, že se výborně jedná s novým panem rektorem, který je velmi
vstřícný a spolupráce senátu je výrazně lepší než se starým vedením. Senátorka Poláková
konstatovala, že pan rektor vstřícně komunikuje s akademickou obcí a velmi dobře
spolupracuje s akademickým senátem.
Senátorka Mikolandová informovala o své účasti na víkendovém výjezdním zasedání
Studentské komory RVŠ. Projednávala se zejména hranice studia 26 let, pracovalo se na

stanovení kriterií a na podzim se problém bude projednávat již v Radě VŠ.Dále se jednalo o
sociálním stipendiu, kde existuje provázanost MŠMT a MPSV. Diskuse o školném se plánuje
již na podzim ve všech kruzích.
Předseda Pichanič připomenul, že příští zasedání konané dne 29. 5. 2006 je posledním
zasedáním tohoto senátu, jehož funkční období končí dne 4. 6. 2006. Předseda po vyhlášení
výsledků voleb Hlavní volební komisí svolá ustavující zasedání nově zvoleného AS VŠE na
pondělí 5. 6 . 2006.

Přílohy (pouze u originálu):
1. Prezenční listina z 33. zasedání AS VŠE konaného dne 24. 4. 2006
2. Výsledky elektronického hlasování
V Praze dne 26. 4. 2006
Zapsala: Boháčková
Kontrolovala: Vančurová
Schválil: Pichanič

