
Zápis z 5. zasedání Akademického senátu FIS, 

konaného dne 4. května 2006 

  

  

Přítomni: Blatná, Floder, Flusserová, Hájková, Horský, Hudrlíková, Chlapek, Jílek, Klůfa, 
Langhamrová, Mazouch, Palovský, Polívka, Řezanková, Skočdopolová, Svatá, Vaněk 

Omluveni: --- 

Nepřítomni: --- 

Hosté: Fischer, Janochnová, Seger  

  

Program: 

1. Informace o výsledcích elektronického hlasování o jmenování členů dílčí volební komise 
pro volby do AS VŠE 

2. Informace o výsledcích voleb zástupců FIS do AS VŠE 
3. Rozpočet FIS na rok 2006 
4. Informace děkana o situaci LISP 
5. Různé 

  

1. AS FIS bere na vědomí informaci doc. Blatné o výsledku elektronického hlasování o 
jmenování členů dílčí volební komise pro volby do AS VŠE. Pro navržené složení DVK 
hlasovalo 17 ze 17 senátorů.  

  

2. AS FIS bere na vědomí informaci Ing. Fischera o výsledcích voleb do AS VŠE. V části 
zaměstnanců byli zvoleni Ing. Dušan Chlapek (68 hlasů), Ing. Petr Mazouch (64 hlasů) a Ing. 
Antonín Rosický, CSc. (61 hlas), nebyl zvolen žádný náhradník. Celkem se voleb zúčastnili 92 
voliči, tj. 65,7 %.  

V části studentů byli zvoleni Zdeněk Floder (115 hlasů) a Ludmila Hájková (107 hlasů). 
Náhradníky, kteří získali více než 10 % hlasů přítomných voličů, se stávají v tomto pořadí Václav 
Polívka (92 hlasů), Lenka Hudrlíková (83 hlasů). Celkem se voleb zúčastnili 202 voliči (9,6 %). 

Ing. Fischer děkuje všem členům dílčí volební komise za zajištění bezproblémového 
průběhu voleb. 

  



3. Děkan FIS prof. Seger předložil AS FIS návrh rozpočtu na rok 2006. Ing. Chlapek vznesl 
k návrhu několik připomínek, na jejichž základě proběhla diskuse, jejímž výsledkem bylo 
doporučení, aby byl rozpočet v příštích letech předkládán AS FIS ve stejné formě jako je 
předkládán rozpočet za celou VŠE na zasedání AS VŠE. Tajemnice fakulty i děkan tuto 
připomínku akceptují. 

Po rozpravě AS FIS návrh rozpočtu FIS na 2006 schválil v poměru hlasů:  

Pro: 14 

Proti: 0  

Zdrželi se: 3 

  

4. Děkan FIS prof. Seger informoval senát o situaci kolem LISP, zejména o stavu majetku, který 
je na tomto pracovišti evidován. Přislíbil, že na kolegiu nabídne volnou techniku vedoucím 
kateder k dočasnému užívání.  

5. Děkan FIS prof. Seger předložil senátu návrh na jmenování prorektorky prof. Hronové do 
Vědecké rady FIS.  

AS FIS jednomyslně schvaluje návrh děkana FIS na jmenování prof. Ing. Stanislavy 
Hronové, CSc. do Vědecké rady FIS. 

  

Ing. Mazouch informoval senát o situaci kolem stravování na VŠE a o jednáních, která probíhají 
mezi vedením školy a společností Eurest, se kterou bude rozvázána spolupráce k 31. květnu 2006.  

Termín dalšího zasedání AS FIS bude stanoven dle potřeby. 

  

Zapsal: P. Mazouch 

Schválila: D. Blatná 

  

Přílohy: Tabulka rozpočtu FIS 2006 

 


