Zápis z jednání č. 18 - legislativní komise AS VŠE dne 12. 01. 2015
Přítomni: Berka, Marek, Mládková, Zeman
Hosté: prorektor Fischer ( k bodům 1 a 2), Vondráček (k bodu 3)
Program jednání:
1. Volební a jednací řád AS VŠE
2. Změna statutu VŠE
3. Novelizace Volebního a jednacího řádu AS NF VŠE
4. Změna statutu FPH VŠE

Průběh jednání:
K bodu 1:
Legislativní komise (LK) doporučuje vypustit článek 21 týkající se etického kodexu a začlenit
komplexnější článek týkající se etického kodexu (a případně i etické komise) do statutu VŠE
při jeho další novelizaci. Členové LK vznesli rovněž dílčí formální připomínky (interpunkce,
nepřesné odkazy na další předpisy) – tyto připomínky byly předány prorektoru Fischerovi. Po
zapracování všech podnětů LK doporučuje, aby Volební a jednací řád AS VŠE byl schválen
na jednání AS VŠE dne 26.1.2015.
K bodu 2:
LK doporučuje ověřit správnost názvu VŠE v ruštině (ve všech ostatních jazycích je „Praha“
uvedena až za názvem školy). LK dále upozorňuje, že navržená změna Přílohy 1 není
konsistentní s článkem 19 Statutu VŠE, podle kterého je ředitel SÚZ podřízen rektorovi. LK
doporučuje změnu Přílohy 1 stáhnout z projednávání AS VŠE dne 26.1.2015 a zpracovat
přesnější vymezení vztahů SÚZ k rektorovi a kvestorovi (včetně změny přílohy 1) pro příští
novelizaci statutu VŠE. Po zohlednění uvedených připomínek LK doporučuje, aby Změna
statutu VŠE byla schválena na jednání AS VŠE dne 26.1.2015.
K bodu 3:
LK doporučuje schválit Novelizaci Volebního a jednacího řádu AS NF VŠE v předloženém
znění na jednání AS VŠE dne 26.1.2015.
K bodu 4:
LK upozorňuje, že navrhované organizační schéma není konsistentní se Statutem FPH,
neboť neobsahuje orgány a komise výslovně zmíněné v textu Statutu FPH jako je kolegium,
ediční komise nebo mezinárodní poradní výbor (článek 3 odst. 9, článek 6 odst. 3 a článek 7
odst. 2). Vzhledem k tomu, že k organizačnímu schématu nejsou připojené dostatečné
vysvětlivky, není jasné, jak vzhledem k článku 3 odst. 10 („Organizační schéma fakulty …
znázorňuje vztahy podřízenosti a nadřízenosti ….“) interpretovat oboustrannou šipku mezi
děkanem a akademickým senátem, děkanem a vědeckou radou, děkanem a disciplinární
komisí. LK nedoporučuje předložené organizační schéma schválit.
LK se pozastavuje nad tím, že na webových stránkách FPH je navrhované organizační
schéma uveřejněno ještě před jeho schválením (http://fph.vse.cz/o-fakulte/ organizacefakulty/).

Za správnost: Petr Berka – předseda legislativní komise

