
ZÁ P I S  Z  J E D N Á N Í  AS  F P H  Z E  D N E  26 . 2 . 2009  

 

Přítomni: 

Dušková, Habrmanová, Hůlová, Kašparová, Kašpárek, Koliš, Mládková, Morovics, Plášková, 

Spálenka, Šanda, Václavková 

Omluveni:  

 Adámek, Heřman, Němec, Soukupová 

 

Neomluveni: 
Hřebík 

 

Hosté: 
Prof. Veber 
 

Program: 
1. Děkan fakulty seznámil přítomné senátory se zdroji financování fakulty a způsobem 

rozdělení finančních prostředků mezi fakultami VŠE. 

 

2. Výsledky elektronického hlasování 

V meziobdobí proběhlo elektronické hlasování k těmto bodům: 

1) Návrh Ondřeje Hykše za člena hlavní volební komise ASVŠE 

Pro: 16 Zdržel se: 1 
2) Návrh na změnu složení vědecké rady FPH 

Pro: 16 Zdržel se: 1 

Touto formou se senátoři vyjádřili také k možnosti elektronických voleb do akademického 

senátu fakulty, případně AS VŠE. Převážná většina vyjádřila souhlas, s výhradami 

k zabezpečení a anonymitě voleb. 

Senátor Karel Koliš představil možnosti elektronického hlasování do akademického senátu 

fakulty a odpovídal na dotazy senátorů ohledně bezpečnosti a na anonymitu. AS FPH vzal 

zprávu na vědomí a uložil senátorovi Kolišovi dopracovat projekt ve smyslu eliminace 

bezpečnostních rizik. 

 

3. AS FPH nominuje do pracovní skupiny pro rozdělení finančních prostředků mezi jednotlivé 

katedry Ing. Blanku Habrmanovou. 

 

4. AS FPH se shodl na začlenění bodu „doktorandi – studium a vědecká práce“ na další 

zasedání. 

 

5. AS FPH rozhodl o zřízení nového pracoviště na FPH – Centra technické normalizace 

Pro: 10 

6. AS FPH schválil změnu statutu FPH 

Pro:  10 

 

8. Skupina pro informace ve složení Habrmanová, Koliš, Spálenka připraví návrh pravidel pro 

fungování vox populi.  

 



9. AS FPH vyhlašuje volby do AS FPH. 

Volby proběhnou ve dnech 7. a 8. dubna 2009 vždy od 9 – 15 hodin v hale RB. 

Návrhy na kandidáty je možno předkládat průběžně do 31. 3. 2009 do 18 hodin. 

Do 10. března 2009 nahlásí senátoři z řad učitelů členy do volební komise (Dvojice z každé 

katedry). 

 

10. Kontrola využívání finančních prostředků fakulty 

1) AS FPH ukládá děkanovi, aby návrh rozdělení finančních prostředků na fakultě 

předložil podrobněji po jednotlivých položkách (v rámci fakulty, pro katedry, pro další 

pracoviště). Tím bude umožněna efektivnější kontrola jejich využívání. 

2)  Byl předložen návrh na provádění častějších (kvartálních, pololetních) kontrol 

využívání finančních prostředků. 

Hlasování: Pro: 3 Proti : 7 

Návrh nebyl schválen. 

 

3. Různé 

V případě stížnosti na nedostatky ve vyučovaném předmětu bude AS FPH vyžadovat od 

garanta daného předmětu vyjádření, jak bude nedostatek do budoucna odstraněn. AS FPH 

bude odpověď vyžadovat do 10 pracovních dnů. 
 

V Praze dne 26.2.2009 Zapsal: Šanda 


