
Zápis z 3. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 7. února 2012 

 

Přítomni: Batíková, Bedřichová, Fábry, Havlíček, Horný, Chlapek, Kačur, Kadlec, Korecký,  
Langhamrová, Palovský, Pavlíček, Řezanková, Říhová, Vondra 

Omluveni: Blatná, Sixta, Vrabec 

Nepřítomni: - 

Hosté: - 

Program: 

1. Informace a diskuze k návrhům věcných záměrů zákonů o vysokých školách a 
o finanční podpoře studentů 

2. Projednání otázek redaktorky Studentského listu týkajících se pohledu AS FIS na 
připravovanou reformu školství 

3. Různé 
 

1. Informace a diskuze k návrhům věcných záměrů zákonů o vysokých školách a o finanční 
podpoře studentů. Paní předsedkyně zahájila zasedání informacemi o jednání AS VŠE dne 
31.1.2012 týkajícího se návrhů věcných záměrů zákonů o vysokých školách a o finanční 
podpoře studentů. Senátoři FIS byli seznámeni se schváleným usnesením AS VŠE 
k tomuto tématu, které představuje odmítavý postoj vůči oběma materiálům a kladný 
postoj k obnovení věcné diskuze k těmto zákonům. Ing. Chlapek informoval o hlavních 
bodech návrhů, které se negativně dotýkají akademické obce. Senátor Vondra dle 
informací ze Studentské komory Rady vysokých škol sdělil, že reforma je ve stavu, kdy se 
čeká na vyjádření poradních orgánů vlády a na schválení nebo neschválení návrhu vládou 
ČR. Postoj českých univerzit je souhlasně odmítavý a jsou připravovány různé protestní 
akce, včetně demonstrací iniciovaných studentskými zástupci univerzit. Dále následovala 
volná diskuze. 

 

Hlasování o usnesení:  

Akademický senát FIS se připojuje k přijatému usnesení Akademického senátu VŠE 
v následujícím znění: 

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze odmítá návrh Věcného záměru zákona 
o vysokých školách a návrh Věcného záměru zákona o finanční podpoře studentů, předložený 
ministrem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. 
Akademický senát nesouhlasí se způsobem vypořádání se s připomínkami, které byly formulovány 
Radou vysokých škol (RVŠ) ze dne 8. prosince 2011 a Českou konferencí rektorů (ČKR) ze dne  
1. prosince 2011.  



Akademický senát považuje RVŠ i ČKR za reprezentativní zástupce akademických obcí VŠ, a 
proto odmítnutí jejich připomínek zejména z formálního hlediska shledává za nešťastné vzhledem 
k potřebné diskusi.  
Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze se připojuje k výzvě předsedů akademických 
senátů ze dne 23. ledna 2012, k rezoluci akademické obce Univerzity Karlovy z 19. ledna 2012 a 
k usnesení RVŠ ze dne 26. ledna 2012, a požaduje, aby návrhy věcného záměru obou zákonů v této 
podobě předloženy Vládě ČR k projednávání nebyly.  
Akademický senát podporuje obnovení věcné diskuse k těmto zákonům a je připraven se na ní 
společně s ostatními zástupci akademických obcí podílet. 
 

Pro: 15 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 

AS FIS doporučuje AS VŠE rozeslání přijatého usnesení a doplňujících informací 
akademické obci Vysoké školy ekonomické v Praze. Dále vyzývá akademickou obec, aby 
věnovala pozornost této problematice a souvisejícím akcím, které jsou koordinovány a 
plánovány skrze zástupce v Radě vysokých škol. 

2. Projednání otázek redaktorky Studentského listu týkajících se pohledu AS FIS na 
připravovanou reformu školství. Paní předsedkyně přednesla otázky a zahájila diskuzi. 
Senátoři v rámci diskuze doporučili odpovědi ve shodě s postojem AS VŠE a předchozím 
bodem jednání. 

 
3. Různé. Senátor Chlapek zahájil diskuzi k poměru finančních prostředků z pedagogických 

výkonů věnovaných na podporu publikační činnosti na FIS. 
 
Hlasování o usnesení: 

Pro orientaci v problematice přerozdělování peněz za publikační činnost žádá AS FIS pana 
děkana FIS, aby do příštího jednání AS (s alespoň třídenním předstihem) předložil souhrnný 
přehled prostředků, které jsou rozdělovány za pedagogické výkony, a souhrnný přehled 
prostředků, které jsou vypláceny jakožto odměny za vědu a výzkum (finanční podpora 
publikací) souhrnně pracovníkům za loňský rok, a jaká je predikce pro rok letošní. 
 
Před hlasováním odešli senátoři Bedřichová a Horný. 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo přijato. 
 
 
Zapsal: Z. Vondra 
Schválila: H. Řezanková 


