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Zápis	z	jednání	AS	FPH	ze	dne	21.	11.	2012	
 
Přítomni: Janda, Koliš, Lukeš, Lysý, Vrbová, Soukupová, Smrčka, Janoušková, Srpová, Tyll,  
 
Omluveni:  Adámek, Horová, Mudrová, Zelený, Stříteský, Riedlbauch 
 
Neomluveni:  Křížek 
 
Hosté:   

 

Program jednání, komentář a výsledky hlasování 

1. Vyjádření k návrhu změny ve Statutu Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze. 
Do článku 11 – Poradní orgány děkana, navrhuje prof. Veber doplnit bod č. 3 a 
zřídit Mezinárodní poradní výbor, jehož členy jmenuje po projednání ve vedení 
fakulty děkan a předsedou se stává proděkan pro zahraniční vztahy.  
(Pozn. další body článku 11 budou zachovány s tím, že jejich číslování bude o jednu 
zvýšeno) 
 
Návrh byl na senát v písemné podobě zaslán prof. Veberem. 
Projednání proběhlo bez dalších připomínek. 
 
Hlasování o návrhu změny  
Pro 10 - Proti 0 - Zdržel se 0 
 

2.  Vyjádření k návrhu změny v příloze č. 1 ke Statutu Fakulty podnikohospodářské 
VŠE v Praze, tj. v Organizačním schématu Fakulty 
 
Návrh byl na senát v písemné podobě zaslán prof. Veberem. 
Projednání proběhlo bez dalších připomínek. 
 
Hlasování o návrhu změny  
Pro 10 - Proti 0 - Zdržel se 0 
 

3. Vyjádření k návrhu změny ve Směrnici děkana o přijímacím řízení na Fakultu 
podnikohospodářskou VŠE v Praze (SD – F3 – 1/2012) týkající se podmínek pro 
přijímání studentů ke studiu do společného studijního programu realizovaného se 
zahraniční fakultou (universitou) v cizím jazyce, pokud již zahraniční partner přijal 
studenty ke studiu. 
 
Návrh byl na senát v písemné podobě zaslán prof. Veberem.  
Senát upozorňuje na absenci právního stanoviska a vrací děkanovi fakulty k doplnění. 
 
Hlasování o vrácení návrhu.  
Pro 10 - Proti 0 - Zdržel se 0 
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4. Změny ve studentské kurii AS FPH a volba nového místopředsedy 
Senát byl upozorněn na změny ve studentské kurii AS FPH. Vzhledem k ukončení 
studia senátora Slavíka se stává členkou studentské kurie AS FPH Gabriela 
Janoušková, která byla dosud vedena jako náhradnice. Vzhledem k tomu, že 
odstupující senátor Slavík byl současně i místopředsedou AS FPH, je proto nutné zvolit 
nového místopředsedu z řad studentů. 
 
Pro volbu místopředsedy byla navržena komise: Koliš, Smrčka, Vrbová 
Hlasování o složení volební komise: Koliš, Smrčka, Vrbová 
Pro 10 - Proti 0 - Zdržel se 0 
 
Nominováni na místopředsedu z řad studentů byli: Tomáš Janda a Petr Lysý, kteří 
se svojí nominací souhlasili. 
 
Hlasování o volbě místopředsedy z řad studentů (tajnou volbou): 

- Tomáš Janda (5 hlasů) 
- Petr Lysý (4 hlasů) 
- neplatný volební lístek: 1 

 
Volební komise sečetla hlasy a konstatuje, že místopředsedou AS FPH z řad 
studentů se stává Tomáš Janda. 
 

 
 

 
 
Zapsal: Ladislav Tyll a Karel Koliš 
 
Zápis schválil senát: 
Pro 10 - Proti 0 - Zdržel se 0 
 
V Praze dne 21. 11. 2012 


