
ZÁPIS Z JEDNÁNÍ AS FIS 9. 12. 1998 

PROGRAM: 

• Pan děkan Pelikán seznámil senát s postupem práce na Statutu VŠE a dále s tím, že 
Organizační řád se uzavře po schválení Statutu VŠE 

1) Studijní a zkoušební řád 

• paní doc. Blatná seznámila senát s projednáváním Studijního a zkušebního řádu na AS 
VŠE 

• diskuse k bodu, zda pro zápis výsledků do indexů ponechat lhůtu 14 dní od skončení 
zkouškového období 

• § 9 – zrušení bakalářské zkoušky – pokud student dělá zápočet, pak se může den 
předem odhlásit, pokud se na bak. zkoušku hlásí bez zápočtu vědomě, pak je postižen 
hodnocením „nevyhověl“ (výklad tohoto paragrafu dle pana děkana Pelikána) 

• paní proděkanka Řezanková – Studijní a zkouškový řád platí dočasně pouze pro letní 
semestr 1998/99, s novou bílou knihou (od zimního semestru 1999/00) se schválí nový 
studijní řád 

• do tohoto nového studijního řádu se zapracuje připomínka o omluvách – „omluveno“ 
je výsledek zkoušky / zápočtu a dále je potřeba ošetřit situaci, kdy vyučující nemůže 
vlastnoručně podepsat 

• diskuse zda fakulta schválí a převezme Studijní a zkušební řád VŠE, nebo zda vytvoří 
vlastní 

• hlasovalo se o převzetí Studijního a zkušebního řádu VŠE – 15 členů pro, 0 členů 
proti, 1 člen se zdržel 

2) Stipendijní řád 

• paní doc. Blatná oznámila senátu, že tento řád byl projednán na AS VŠE 
• hlasovalo se o tom, zda Stipendijní řád FIS bude totožný se stipendijním řádem VŠE – 

16 členů pro, 0 členů proti, 0 členů se zdrželo 

3) Disciplinární řád 

• ing. Rosický upozornil na problém ze zákona, že studenta nelze vyloučit za opakovaný 
(stejný) přestupek 

• diskuse nad provozem speciálních pracovišť FIS – výsledek diskuse byl takový, že 
tento provoz bude řízen speciálním provozním řádem, kde budou určeny i sankce za 
jeho porušení 

• hlasovalo se o tom, zda FIS převezme Disciplinární řád VŠE - 16 členů pro, 0 členů 
proti, 0 členů se zdrželo 

4) Volební a jednací řád 

• paní doc. Blatná poděkovala členům pracovní komise 
• senát projednal vypracovaný Volební a jednací řád 
• diskuse o tom, zda člen senátu má mít právo účastnit se jednání děkanského kolegia 
• připomínky: 



• termíny pro zrušovací ustanovení dodá pan děkan Pelikán 
• nutno doplnit ustanovení o neřešitelných situacích 
• pan Ing. Berka navrhl doplnit ustanovení o přesném počtu volených senátorů 
• paní proděkanka Řezanková – doplnit o ustanovení, že volby jsou ze zákona rovné, … 
• hlasovalo se o přijetí nového Volebního a jednacího řádu - 13 členů pro, 0 členů proti, 

1 člen se zdržel 

5) Anketa 

• požadavek na přepracování ankety byl vznesen, ale Výpočetní centrum nemá bohužel 
v současné době kapacity na jeho realizování 

• diskuse okolo ankety a referencí ke studiu 
• Ing. Rosický navrhl určit termín, do kdy se studenti mohou vyjádřit k jakýmkoliv 

problémům ve výuce 
• pan Prof. Jílek – redukce počtu kursů v anketě a přidání upozornění 

6) Problematika bakalářské zkoušky z financí 

• diskuse problematiky bakalářské zkoušky z financí 
• přes děkana fakulty je možno si pozvat si zástupce katedry a nechat si situaci vysvětlit 
• podezření na porušení zákona, protože v zákoně je napsáno, že bakalářská zkouška 

musí mít ústní, přinejhorším písemnou a ústní formu 
• pokud se stávající stav nezlepší, pak by bylo nejlepší iniciovat jednání v AS VŠE –

formulovat stížnost studentské části AS FIS a tu postoupit AS FIS, odkud bude 
předána AS VŠE; ve stížnosti je třeba přesně uvést proti čemu ta stížnost je, jaké jsou 
konkrétní závady a podepsat jí 

• pokud budou zjištěny konkrétní problémy a závady, pak dá FIS podnět na AS VŠE, 
aby se tím zabýval – nejlépe podepřít fakty a objektivními kritérii 

• pan děkan Pelikán bude trvat na ústní formě zkoušky 
• studentská část si připraví materiály pro případné postoupení problematiky do AS 

VŠE, tzn. připravit tyto materiály na únorové zasedání AS VŠE 

7) Různé 

• pan děkan Pelikán oznámil, že se připravuje katalog prací učitelů, kde bude uvedeno, 
co má vykonávat, platový řád a kvalifikační předpoklady 

• dále pan děkan Pelikán oznámil, že nový Platový řád bude platit od dubna 1999, do té 
doby platí starý Platový řád s navýšením o 17% 

   
Zapsal: Richard Novotný 

 


