
Zápis z 8. zasedání Akademického senátu FIS 
konaného dne 24. listopadu 2021 

 
Přítomni: Berka, Borovička, Buchalcevová, Kaspříková, Langhamrová, Löster, Pavlíček, Potančok, 

Radváková, Sixta, Jedlička, Maršálek, Mikulenka, Shchur 

Omluveni: Bejšovcová, Ivanega, Vach 

Hosté: Fischer (děkan), Chlapek (proděkan) 

Zasedání probíhalo kombinovanou formou, a to prezenčně v místnosti NB 473 a on-line formou přes 

MS Teams, v týmu AS FIS. O jednotlivých bodech programu hlasovali členové AS FIS formou veřejného 

hlasování, a to hromadně po projednání všech bodů. 

Program: 

1. Vyhlášení voleb děkana FIS pro období 2022-2026 

2. Jmenování volební komise pro volby děkana FIS pro období 2022-2026 

3. Různé 

 

Na úvod předsedkyně AS FIS přivítala účastníky, povolila on-line formu zasedání a byl odsouhlasen 

program jednání AS FIS. Následovalo jednání senátu dle navrženého programu. Nejprve byly 

projednány body 1-2 programu a posléze proběhlo hlasování. 

1. Vyhlášení voleb kandidáta na děkana FIS pro období 2022-2026 

Akademický senát FIS vyhlašuje volby kandidáta na děkana pro období 2022-2026 v následujících 

termínech: 

• 15. 12. 2021 12:00 – Uzávěrka pro podávání přihlášek 

• 10. 1. 2022 v 16:00 – Prezentace kandidátů 

• 19. 1. 2022 v 8:30 – Volby kandidáta na děkana FIS 

Hlasování: pro návrh: 14, proti návrhu: 0, zdržel se: 0 

2. Jmenování volební komise pro volby děkana FIS pro období 2022-2026 

Senátor Pavlíček nejprve představil navrhované složení volební komise. Předsedkyně Langhamrová 

posléze navrhla senátora Pavlíčka na post předsedy volební komise. První zasedání volební komise 

proběhne v pátek 26. 11. v 9:00 on-line. 

Usnesení: Akademický senát FIS jmenuje volební komisi pro volby děkana FIS pro období 2022-2026 

ve složení: Kaspříková, Pavlíček (předseda komise), Sixta, Bejšovcová, Shchur. 

Hlasování: pro návrh: 14, proti návrhu: 0, zdržel se: 0 

  



 

3. Různé 

Děkan seznámil účastníky zasedání s vývojem epidemie covid-19 a jejím vlivem na aktuální dění na 

Vysoké škole ekonomické. Uvedl, že se o den dříve zúčastnil jednání krizového štábu VŠE, na kterém 

byl konzultován další postup. Dále uvedl, že paní rektorka obdržela v posledních týdnech velké 

množství dopisů a emailů, v nichž studenti na jednu stranu žádají o zpřísnění opatření, na druhou 

stranu o to, aby se žádná další opatření nad rámec těch aktuálně platných nezaváděla. Stanovisko školy 

je v tuto chvíli takové, že bude respektovat a řídit se opatřeními stanovenými ministerstvem 

zdravotnictví a vládou. Paní rektorka rozesílala informační email s tím, že bude od následujícího týdne 

zavedena povinnost pro zaměstnance prokazovat se očkovacím certifikátem, případně se pravidelně 

testovat. Zaměstnanci budou od následujícího pondělí procházet vstupními rámy. 

Děkan rovněž uvedl, že v současné době probíhá finalizace strategického záměru fakulty do roku 2025. 

Ten je momentálně předložen k projednání Vědecké radě FIS, posléze bude předložen k projednání 

Akademickému senátu FIS. 

Senátor Sixta vznesl dotaz ohledně možností hybridní výuky. Podle děkana bude výuka – za 

předpokladu, že zůstanou opatření stanovená ministerstvem zdravotnictví a vládou ve své současné 

podobě – i nadále probíhat prezenčně. Nicméně může dojít k operativním změnám v závislosti 

na aktuálních opatření. Online výuku lze v současné době v případě potřeby (např. onemocnění 

vyučujícího) zavést operativně, a to po domluvě s vedoucím katedry a proděkankou Vltavskou. 

Senátor Potančok vznesl technický dotaz ohledně shromažďování citlivých údajů v podobě očkovacích 

certifikátů. Pan děkan uvedl, že je za tímto účelem připravována celoškolská směrnice. 

Děkan popřál všem hodně zdraví a úspěchů do následujících týdnů a následujícího semestru. 

 

Zapsal: Maršálek      Za správnost: Langhamrová, Pavlíček 

 

Termín příštího zasedání AS FIS: 19. ledna 2022 v 8:30 

 

Pozn: Tato verze zápisu již reflektuje týdenní posun termínu voleb na 19. 1. 2022, o čemž bylo 

hlasováno per rollam 25. 11. 2021. 


