
Zápis ze 4. zasedání Akademického senátu FIS, 

konaného dne 29. března 2006 

  

  

Přítomni: Blatná, Floder, Flusserová, Hájková, Horský, Hudrlíková, Chlapek, Jílek, Klůfa, Mazouch,  
Polívka, Řezanková, Skočdopolová, Svatá, Vaněk 

Omluveni: Langhamrová, Palovský, 

Nepřítomni: --- 

Host: Seger 

  

Program: 

1. Schválení Vědecké rady FIS 
2. Informace děkana o LISP 
3. Příprava voleb do Akademického senátu VŠE na funkční období 2006–2009 

  

1. Děkan prof. Seger předložil senátu návrh složení Vědecké rady FIS. Stručně představil nové členy a 
odpověděl na některé konkretizující dotazy.  

  

Akademický senát FIS schvaluje složení Vědecké rady v podobě předložené děkanem. (schváleno 

jednomyslně) 

2. Děkan informoval senát o nepříznivé finanční situaci, která vede k nutnosti omezit činnost 
Laboratoře inteligentních systémů Praha a žádá senát o přerušení činnosti LISP do 31. 12. 2006. 
Důsledkem toho je převedení stávajících úvazků zpět na katedry a zánik mandátu prof. Berky v AS 
FIS.  

Akademický senát FIS na návrh děkana FIS souhlasí s přerušením činnosti LISP do 31. 12. 
2006. (schváleno jednomyslně) 

3. Akademický senát FIS se  zabýval přípravou voleb do Akademického senátu VŠE na funkční 
období 2006–2009 a přijímá následující usnesení (schváleno jednomyslně): 

• Akademický senát FIS stanovuje pro volby do AS VŠE termín a místo konání voleb: Volby 
proběhnou ve dnech 26. a 27. dubna 2006 na třech volebních místech v následujících časech: 

a.       na Žižkově u zasedací místnosti FIS od 10 do 14 hodin po oba dny 

b.       na Jižním Městě na sekretariátu KMAT od 10 do 14 hodin po oba dny 



c.       na VOŠIS u sekretariátu od 10 do 12 hodin pouze 26. dubna 2006 

– v případě nezaregistrování nového Volebního řádu Ministerstvem školství a tělovýchovy 
bude čas voleb upraven podle platného Volebního a jednacího řádu. 

• Akademický senát FIS navrhuje AS VŠE jako svého zástupce v hlavní volební komisi Ing. 
Jakuba Fischera (KEST). Pověřuje předsedkyni doc. Blatnou předáním návrhu předsedovi AS 
VŠE. 

• Akademický senát FIS jmenuje předsedou dílčí volební komise Ing. Jakuba Fischera (KEST). 

• Členové dílčí volební komise budou zvoleni formou elektronického hlasování do 7. dubna 
2006. V této souvislosti všichni členové AS FIS (kromě zástupců KEST) nahlásí do 3. dubna 
předsedkyni AS FIS zástupce své katedry v dílčí volební komisi. AS FIS pověřuje 
předsedkyni doc. Blatnou zajištěním tohoto hlasování.  

  

Zapsal: P. Mazouch 

Schválila: D. Blatná 

  

  

 


