
Zápis z 8. zasedání Akademického senátu FIS, 

konaného dne 12. 11. 2003 

  

Přítomni: Blatná, Berka, Fischer, Horský, Chlapek, Janků, Jílek, Kašková, Klůfa, Kořenář, 
Krakovič, Langhamrová, Palovský, Řezanková, Svatá, Tóth, Vaněk 

Omluven: Fereš 

Host: Hindls 

  

Program: 

1. Projednání návrhu na jmenování děkana FIS na příští funkční období 
2. Rezignace studentského zástupce v AS FIS a vyhlášení doplňovacích voleb 

1.      AS FIS projednal návrh na jmenování děkana FIS pro příští funkční období. Před 
hlasováním jediný kandidát, stávající děkan prof. Ing. Richard Hindls, CSc. v krátkém 
projevu shrnul svoje představy o řízení fakulty v příštím funkčním období. Mezi 
priority patří zejména 

•        úspěšné podání výzkumných záměrů na období 2005 – 2011, 

•        posilování postavení fakulty a prezentace jejích specifických oborů, 

•        další zlepšování fakultního informačního systému na bázi Lotus Notes do doby, 
než bude hotov nový informační systém školy, 

•        zvyšování kvalifikace pracovníků fakulty, snižování věkového průměru profesorů 
a docentů a zvyšování podílu pracovníků s vědeckou hodností. 

Prof. Hindls poděkoval za spolupráci v uplynulých třech letech spolupracovníkům ve 
vedení fakulty, vedoucím kateder i zástupcům fakult a studentů v Akademickém 
senátu. 

  

Akademický senát FIS navrhuje rektorce VŠE jmenovat děkanem FIS pro příští 
funkční období Prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc. (15 hlasů pro, 1 proti, zápis 
v příloze) 

2.      Předsedkyně AS FIS doc. Blatná informovala Akademický senát, že s účinností od 1. 
12. 2003 rezignuje ze zdravotních důvodů na svůj mandát zástupce studentů v AS FIS 
Jiří Fereš. Vzhledem k tomu, že podíl studentů tím poklesl pod zákonem stanovenou 
hranici a v řádných volbách nebyl zvolen žádný náhradník, Akademický senát FIS 



bere na vědomí rezignaci Jiřího Fereše na své členství v AS a vyhlašuje 
doplňovací volby ve studentské části AS FIS. Akademický senát jmenuje volební 
komisi ve složení Jakub Fischer, Petra Kašková a Petr Tóth, kterou pověřuje 
organizací voleb tak, aby proběhly v souladu s Volebním a jednacím řádem AS 
FIS (schváleno jednomyslně). 

  

Příští zasedání bude svoláno podle potřeby, předběžný termín je stanoven na 18. února 
2004 v 10 hodin. 

Zapsal: J. Fischer 

Schválila: D. Blatná 

 


