
Zápis z jednání AS FIS konaného dne 25. 11. 1998 

Přítomni: Berka, Blatná, Fiala, Chlapek, Jablonský, Jílek, Klůfa,  Kořenář, Langhamerová, 
Marešová, Rosická, Rosický,  Vaněk, Burdychová, Fischer, Hendl, Novotný, Svobodová  
Hosté: Pelikán, Řezanková, Sítková  

Program : 

1. Přivítání nově zvolených členů AS do studentské části: 
R. Novotného, J. Fischera, A. Svobodové a zvolené členky do AS VŠE J.Sítkové.  

2. Projednání upraveného návrhu Statutu FIS 

• Paní proděkanka Řezanková seznámila senát s úpravami v návrhu statutu. Úpravy se 
týkaly zejména vymezení akademických pracovníků. 

• Senát navrhuje doplnit do statutu článek týkající se vytvoření podmínek pro práci v 
senátu i v ostatních orgánech a komisích fakulty. 

• Doplnit, kdo může být navržen na děkana fakulty. 
• Doplnit povinnost tajemníka předkládat zprávu o hospodaření fakulty. 
• Diskuse ke stanovení počtu členů senátu ve statutu - projednání 3 variant: 

o 15 členů AS, z toho 5 studentů, 
o počet členů odvodit od počtu kateder a vědeckovýzkumných pracovišť 

zvýšený o 2 a počet studentů tvořící minimálně 1/3 celkového počtu 
o 19 členů 
o Nejvíce diskutujících podpořilo 2. variantu. Při hlasování 13 pro, 3 se zdrželi 

hlasování. 
• Do organizačního řádu zapracovat právo disponovat s razítky fakulty. 
• Do pracovního řádu zapracovat povinnosti učitelů. 
• Doplnit přechodná a zrušovací ustanovení statutu. 

3. Pro dopracování Volebního a jednacího řádu senátu FIS 
byla vytvořena pracovní skupina ve složení: Blatná, Berka, Burdychová, Fiala, Fischer. 
Základem pro úpravy bude materiál připravený předsedkyní AS a připomínky právničky 
VŠE. Pracovní skupina připraví návrhy úprav a sejde se k jejich projednání v pátek 27.11. od 
15 hod.  

4. Informace o výsledcích doplňujících voleb do studentské části AS FIS. 
Voleb se zúčastnilo 109 studentů. Do AS FIS byli zvoleni:  

R. Novotný .... 59 hlasů  
J. Fischer .... 50  
A. Svobodová .. 50.  
Náhradníky se stávají : M. Sotona (31), J. Outratová (24). 

Do AS VŠE byla zvolena: J. Sítková (53)  
 Náhradníci: J.Zeman (43) a J.Outratová (8) 

5. Studenti předají předsedkyni senátu upřesněné mailové adresy. 
Příští jednání AS FIS se bude konat ve středu 9.12.1998 od 10 hod.  
   

Zapsala: Blatná 
 


