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Předmět Zasedání 2/12-15 

Datum 25. června 2012 

Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora 169 NB 

Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1):  Marek, Radová, Zelenka, Boreš, Staněk 

Fakulta mezinárodních vztahů (F2):  Bič, Češková, Zeman, Cmunt,  

Fakulta podnikohospodářská (F3):  Mikan, Mládková, Riedlbauch, Janda, Lysý 

Fakulta informatiky a statistiky (F4):  Dlouhý, Řezanková, Kačúr, Korecký 

Národohospodářská fakulta (F5):  Schwarz, Svoboda, Vostrovská, Burianová, Svatoš 

Fakulta managementu (F6):  Černá, Černý, Krbová, Horňáková, Vilémová 

Jiné:  Vondra 

Omluvení Berka (F4), Fiala (jiné), Traub (F2) 

Neomluvení - - - 

Hosté Mazouch (proděkan FIS), Ševčík (děkan NF) 

Předsedal Bič 

Doba 13:00 – 15:00   

Zapsal Radová  

 

 

 

   Program jednání  
1. Volba předsednictva senátu 

2. Pracovní komise 

3. Informace vedení školy 

4. Různé 
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č. PŘEDMĚT TYP 

 
Druhou schůzi AS VŠE zahájil senátor Bič, přivítal prorektora Fischera předsedu Hlavní volební 

komise, který jednotlivým senátorům rozdal „Osvědčení o volbě“. 
 

1. Volba předsednictva senátu 

 

Senátor Bič na základě problematického znění odst. (4) článku 13 Volebního a jednacího řádu AS VŠE 

(VJŘ) nechal opět hlasovat o tom, že zvolen bude kandidát, který získá nadpoloviční většinu hlasů 

všech přítomných. Senátoři s návrhem souhlasili (24 hlasy pro, 3 hlasy proti, 2 se zdrželi)  

Poté senátor Bič navrhl, aby volební komise pracovala ve stejném složení jako minule, tedy Marek 

(F1), Mikan (F3), Kačúr (F4). Přítomní senátoři s návrhem jednomyslně souhlasili. 

Senátor Marek, který byl znovu ustanoven předsedou volební komise, zopakoval způsob tajných voleb 

předsedy AS VŠE, který se minule osvědčil. 

Navrženi byli senátoři Radová, Riedlbauch a oba kandidaturu na předsedu AS VŠE přijali, což potvrdili 

svým podpisem. 

Předseda volební komise vyzval kandidáty, aby se stručně představili a poté senátory k diskusi 

s kandidáty, v níž vystoupili senátoři a senátorky Buriánová, Lysý, Svoboda, Zelenka, Schwarz, Staněk, 

Vondra, Češková.. Kandidáti zodpověděli na dotazy a reagovali krátce na připomínky senátorů. 

V prvním kole bylo z 29 rozdaných lístků odevzdáno 29, přičemž 13 hlasů získala senátorka Radová, 

14 hlasů senátor Riedlbauch, 2 lístky byly neplatné. 

Vzhledem k tomu, že ani jeden z kandidátů nezískal nadpoloviční většinu hlasů přítomných senátorů, 

přistoupilo se okamžitě k druhému kolu voleb. 

Ve druhém kole bylo z 29 rozdaných lístků odevzdáno 29, přičemž 14 hlasů získala senátorka Radová 

a 14 hlasů senátor Riedlbauch, 1 lístek byl neplatný.  

Vzhledem k tomu, že ani v jednom kole nezískal žádný z kandidátů nadpoloviční počet hlasů 

přítomných senátorů, nebyl předseda zvolen.  

V souladu s VJŘ bylo dohodnuto svolat další jednání AS VŠE se stejným programem dne 2. 7. 2012 od 

13 hod., přičemž pozvánku zašle senátor Bič. 

R 

2. Návrh na změnu rozpočtu investic pro rok 2012 

 

Byl přizván kvestor Svoboda, který v mezidobí (po svolání jednání) zaslal Návrh na změnu rozpočtu 

investic pro rok 2012. Kvestor vysvětlil, že se nebude v letošním roce realizovat plánovaná dostavba 

budovy v Jindřichově Hradci, proto navrhuje tři investice: 

 Odstranění havarijního stavu oken ve vstupní hale a společenské místnosti koleje Jarov 

II  (náklady cca 1 mil Kč) 

 Dokončení výměny oplocení sportovního areálu Třebešín (náklady cca 800 tis. Kč) 

 Úprava prostor v 1. nadzemním podlaží nové budovy na mateřskou školku (náklady cca 

2,5 mil Kč) 

V diskusi zazněly dva dotazy: 

 Jaké budou náklady na provoz školky? – pro VŠE minimální, provoz bude financován 

z příspěvku, který škola na provoz dostane a z plateb rodičů dětí, kteří školku budou 

navštěvovat 

 Předpokládají se jiné investiční akce? – zatím ne, je možné, že investice v Jindřichově 

Hradci bude pokračovat částečně již letos 

I 
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č. PŘEDMĚT TYP 

 

 

 

Přílohy: Návrh na změnu rozpočtu investic pro rok 2012 (u originálu) 

 

V Praze 25. června 2012 

 

Ing. Josef Bič, Ph.D. 


