
Zápis z jednání AS FIS 4. 11. 1998 
Přítomni: Berka, Blatná, Fiala, Chlapek, Jablonský, Jílek,  Kořenář, Langhammerová, 
Marešová, Palovský, Rosická,  Rosický, Vaněk, Žid, Burdychová, Míček, Hendl, Pavlíček  
Hosté: Doc. Pelikán, Doc. Řezanková  
   

Program: 

1. Volby do studentské části AS FIS a AS VŠE 

 Studenti - členové AS zorganizovali přípravu doplňujících voleb do AS, které se budou konat 
ve dnech 11. a 12.11. 1998. Ve stanoveném termínu byli získáni 3 kandidáti do AS VŠE a 5 
kandidátů do AS FIS.  
 Pro volby je třeba zabezpečit:  
- seznamy studentů FIS (Doc. Blatná domluví s paní tajemnicí)  
- pro volby je nutné zabezpečit dohled ve volební místnosti po  celou dobu voleb, tj. 9-16 hod. 
po oba dny v budově na Žižkově  i na Jižním Městě.  
 - na Jižním Městě bude doba voleb zkrácena, volební místnost  bude na katedře matematiky, 
přítomnost učitelů ve volební  místnosti zabezpečí RNDr Rosická ve spolupráci se studenty  - 
členy AS  
 - v budově VŠE na Žižkově bude možno volit po oba uvedené dny  od 9 do 16 hod. Členové 
AS zajistí přítomnost 1 učitele a 1  studenta ve volebních místnostech.  
 Na středu 11.11. byla dohodnuta přítomnost členů senátu:  
 9 - 10 Ing Langhamerová  
 10 - 12 Doc. Blatná  
 12 - 14,30 Ing. Rosický  
 14,30-16 dosud neobsazeno.  
 Místnost je třeba určit ve spolupráci s p.tajemnicí.  
 Ve čtvrtek 12.11. se budou volby konat v místnosti KEKO.  Účast učitelů bude 
konkretizována.  
- konkretizace místností, v nichž se budou konat volby bude  uvedena na informačním letáku 
pro studenty (zabezpečí studenti  AS).  

2. Návrh studenta Míčka: 

promyslet, jestli by se volby studentské části nemohly v budoucnu konat elektronickou 
formou. Třeba ověřit právní správnost.  

3. Návrh Statutu FIS a návrh jednacího a volebního řádu AS FIS 

 Návrh Statutu FIS byl rozeslán členům AS e-mailem. P. děkan uvedl úpravy, které byly 
navrženy po rozeslání návrhu. Návrh jednacího a volebního řádu AS byly předány při jednání.  
 V návrzích je rozpor v délce volebního období AS (dvouleté nebo tříleté). AS rozhodl o 
tříletém období (16 pro, 2 se zdrželi).  
 Současný senát ukončí činnost po uplynutí dvou let. Volební období dalšího senátu bude 
upraveno tak, aby bylo dosaženo synchronizace volebního období AS VŠE a AS fakulty.  
 Shrnutí diskuse: Statut FIS i návrhy řádů AS je třeba postupně upravovat, sladit s 
odpovídajícími celoškolskými normami, které jsou v současné době paralelně připravovány. 



Sjednotit výklad některých pasáží zákona i právní výklad. Jednací a volební řád spojit do 
jednoho materiálu.  
 Členové AS předají připomínky a návrhy na změny obsahu i formulací buď p. děkanovi 
(Statut FIS) nebo předsedkyni AS (řády AS).  

4. Jednací řád vědecké rady FIS 

 Návrh předložil p. děkan. Návrh byl projednán na vědecké radě FIS. AS návrh schválil (16 
pro, 2 se zdrželi hlasování).  
   

5. Další postup v přípravě a schvalování návrhů 

 Protože je nutné zabezpečit návaznost fakultních a celoškolských norem, je nutno je 
průběžně upravovat tak, aby bylo možno fakultní návrhy předložit celoškolskému AS k 
projednání a schválení v termínu do 31.12 1998. Pokud budou k dispozici návrhy celoškolské, 
budou zaslány členům AS elektronickou poštou. Schůze AS VŠE, na níž by měly být 
projednány návrhy některých norem, je plánována na 16.11. V návaznosti na tento termín 
bylo dohodnuto svolat další schůzi AS FIS předběžně na 25.11.1998 od 10 hod.  

Zapsala: Blatná 
  


