
Zápis z jednání AS FIS, konaného dne 7. 9. 1999 

Přítomni: Berka, Blatná, Fiala, Chlapek, Jílek, Klůfa, Kořenář, Marešová, Vaněk, Žid, za 
studenty Fischer, Hendl, Míček, Novotný, Svobodová.  
Omluveni: Jablonský, Sotona  
   

Program: 

1. Předsedkyně AS FIS doc. Blatná informovala o schválení Statutu FIS a jejího Volebního a 
jednacího řádu Akad. senátem VŠE na jeho 22. zasedání dne 28. 6. 1999.  

2. Senát se na své schůzi zabýval zejména přípravou nadcházejících voleb do AS FIS  
a) AS FIS v souladu s Volebním a jednacím řádem vyhlašuje volby do AS FIS. Počet členů 
pro příští volební období stanovuje na 18, z toho 6 studentů. Posledním termínem přijetí 
kandidatury je 27. 9. 1999 12 hodin. Kandidatura musí obsahovat i souhlas kandidáta s touto 
kandidaturou a pro volby do učitelské části též souhlas s lustrací. Kandidatury přijímá volební 
komise (viz níže). Volby se budou konat v učitelské části ve dnech 7. a 8. 10., ve studentské 
části ve dnech 7., 8., 11. a 12. 10. 1999. Místo a hodiny konání voleb budou vyhlášeny 
současně se seznamem kandidátů po 27. 9.  
b) Senát jmenoval volební komisi ve složení Hendl, Marek, Svobodová. V případě neúčasti 
kolegy Marka jej nahradí Ing Matušů z KSTP.  
c) Senát pověřil volební komisi výrobou informačního plakátu do 27. 9. a zajištěním volební 
urny a volebních lístků do 5. 10. Na informačním plakátu bude s volební komisí 
spolupracovat doc. Fiala.  

3. Senát bere na vědomí podnět studentů týkající se problémů s rekonstrukcí kolejního bloku 
Jarov F. Podle tohoto podnětu, ač byly koleje vyklizeny celé léto, práce byly zahájeny až 
začátkem září. Studenti se budou moci nastěhovat až 27. 9., tedy týden po zahájení výuky. 
Senát se domnívá, že záležitost náleží spíše do působnosti AS VŠE.  

4. Podle názoru jednoho ze svých členů by se AS FIS měl zabývat dlouhodobou koncepcí 
počtu přijímaných studentů a obecně strategií školy v době vzniku soukromých VŠ. 
Vzhledem k dlouhodobosti úkolu se AS FIS tímto bude zabývat na některém z příštích 
zasedání.  

5. Senátoři jako zasedací den AS FIS nadále podporují středu od 10 hodin.  

6. Předpokládaný termín příštího zasedání AS FIS je 13. 10. v 10 hodin. Na tomto zasedání 
volební komise předloží informaci o proběhlých volbách.  

Zapsal: J. Fischer  
Schválila: D. Blatná 

 


