VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
Senát fakulty

Zápis z jednání AS FPH ze dne 10.12.2014
Přítomni:

Adámek, Horová, Janoušková, Koliš, Mládková, Půbalová, Riedlbauch,
Soukupová, Srpová, Stříteský, Tyll, Vrbová, Zelený
Janda, Smrčka, Křížek, Lysý

Omluveni:
Neomluveni:
Hosté:
prof. Nový, děkan; doc. Karlíček, proděkan; prof. Soukup, proděkan

Program jednání
Rozhodnutí
o
zřízení
fakultního
pracoviště
– Katedry podnikání.
1.
2. Rozhodnutí o změně názvu fakultního pracoviště – změna názvu Katedry podnikové
ekonomiky na Katedru strategie.
3. Rozhodnutí o zrušení fakultního pracoviště - Marketingového institutu.
4. Rozhodnutí o zrušení fakultního pracoviště - Institutu restrukturalizace a insolvence.
5. Schválení návrhu děkana na využití finančních prostředků zrušených institutů.
6. Rozhodnutí o zřízení fakultního pracoviště - Institutu excellence v managementu.
7. Rozhodnutí o zřízení fakultního pracoviště - Centra vědy a výzkumu.
8. Rozhodnutí o zřízení fakultního pracoviště - Centra informatiky.
9. Rozhodnutí o zřízení fakultního pracoviště - Akademického centra.
10. Schválení návrhu nového Statutu Institutu managementu a ekonomiky kultury.
11. Schválení návrhu nového Statutu Mezinárodní školy podnikání a managementu.
12. Schválení změny přílohy č. 1 Statutu Fakulty podnikohospodářské.
13. Různé
- Podnět k AS FPH týkající se organizačních změn na KM.
- Podnět týkající se nedostatku míst k sezení v prostorách VŠE.
- Plán dalších zasedání AS FPH.
Hlasování o programu jednání:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Pozn.


Rozhodnutí o zřízení fakultního pracoviště – Katedry podnikání.
AS FPH projednal návrh děkana na zřízení nového pracoviště (viz příloha 1).
AS FPH rozhodl zřídit nové fakultní pracoviště – Katedru podnikání na základě
předloženého návrhu děkana fakulty doplněného o koncepci katedry vymezující její
oblasti aktivit a zaměření, a to k 1. 1. 2015.
Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0



Rozhodnutí o změně názvu fakultního pracoviště – změna názvu Katedry
podnikové ekonomiky na Katedru strategie.
AS FPH projednal návrh děkana na změnu názvu Katedry podnikové ekonomiky na
Katedru strategie. (viz příloha 2).
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AS FPH rozhodl změnit název Katedry podnikové ekonomiky na katedru strategie na
základě předloženého návrhu děkana fakulty doplněného o zdůvodnění této změny
názvu katedry, které vymezuje její nové oblasti aktivit a zaměření, a to k 1. 1. 2015.
Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0


Rozhodnutí o zrušení fakultního pracoviště - Marketingového institutu.
AS FPH projednal návrh děkana na zrušení fakultního pracoviště - Marketingového
institutu (viz příloha 3). Aktivity tohoto institutu budou předmětem činnosti nového
fakultního institutu, kde bude lépe využito mezioborových synergických efektů v podobě
spolupráce jeho jednotlivých center.
AS FPH rozhodl zrušit fakultní pracoviště – Marketingový institut na základě
předloženého návrhu děkana fakulty, a to k 31. 12. 2014.
Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0



Rozhodnutí o zrušení fakultního pracoviště - Institutu restrukturalizace a
insolvence.
AS FPH projednal návrh děkana na zrušení fakultního pracoviště – Institutu
restrukturalizace a insolvence (viz příloha 3). Aktivity tohoto institutu budou předmětem
činnosti nového fakultního institutu, kde budou v gesci jednoho z center a kde bude lépe
využito mezioborových synergických efektů v podobě spolupráce těchto jednotlivých
center.
AS FPH rozhodl zrušit fakultní pracoviště – Institut restrukturalizace a insolvence na
základě předloženého návrhu děkana fakulty, a to k 31. 12. 2014.
Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0



Schválení návrhu děkana na využití finančních prostředků zrušených institutů.
AS FPH projednal návrh děkana na převedení finančních prostředků zrušených institutů
fakulty Institutu excelence v managementu (viz příloha 3).
AS FPH schvaluje tento návrh.
Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0



Rozhodnutí o zřízení fakultního pracoviště – Institutu excelence v managementu.
AS FPH projednal návrh děkana na zřízení nového pracoviště (viz příloha 4).
AS FPH rozhodl zřídit k 1. 1. 2015 nové fakultní pracoviště – Institut excelence v
managementu na základě předloženého návrhu děkana fakulty doplněného o Statut
Institutu excelence v managementu upravující jeho zaměření, organizaci, způsob
financování.
Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
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Rozhodnutí o zřízení fakultního pracoviště – Centra vědy a výzkumu.
AS FPH projednal návrh děkana na zřízení nového pracoviště (viz příloha 5).
AS FPH rozhodl zřídit k 1. 1. 2015 nové fakultní pracoviště – Centrum vědy a výzkumu
na základě předloženého návrhu děkana fakulty doplněného o profil tohoto centra
vymezující jeho oblasti aktivit a zaměření.
Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0



Rozhodnutí o zřízení fakultního pracoviště – Centra informatiky.
AS FPH projednal návrh děkana na zřízení nového pracoviště (viz příloha 6).
AS FPH rozhodl zřídit k 1. 1. 2015 nové fakultní pracoviště – Centrum informatiky na
základě předloženého návrhu děkana fakulty doplněného o profil tohoto centra
vymezující jeho oblasti aktivit a zaměření.
Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0



Rozhodnutí o zřízení fakultního pracoviště – Akademického centra.
AS FPH projednal návrh děkana na zřízení nového pracoviště (viz příloha 7).
AS FPH rozhodl zřídit k 1. 1. 2015 nové fakultní pracoviště – Akademické centrum na
základě předloženého návrhu děkana fakulty doplněného o profil tohoto centra
vymezující jeho oblasti aktivit a zaměření.
Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0



Schválení návrhu nového Statutu Institutu managementu a ekonomiky kultury.
AS FPH projednal návrh nového Statutu Institutu managementu a ekonomiky kultury (viz
příloha 8).
AS FPH schvaluje návrh nového Statutu Institutu managementu a ekonomiky kultury
upravujícího jeho zaměření, organizaci, způsob financování.
Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0



Schválení návrhu nového Statutu Mezinárodní školy podnikání a managementu.
AS FPH projednal návrh nového Statutu Mezinárodní školy podnikání a managementu
(viz příloha 9).
AS FPH schvaluje návrh nového Statutu Mezinárodní školy podnikání a managementu
upravujícího její zaměření, organizaci, způsob financování.
Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0



Schválení návrhu změny přílohy č. 1 Statutu Fakulty podnikohospodářské.
AS FPH projednal návrh změny přílohy č. 1 Statutu Fakulty podnikohospodářské (viz
příloha 10).
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AS FPH schvaluje změnu přílohy č. 1 Statutu Fakulty podnikohospodářské.
Hlasování:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
Pozn. Po hlasování o tomto bodu odešly z jednání senátorky Horová a Soukupová.


Různé
a. Podnět k AS FPH týkající se změn na KM.
AS FPH se zabýval předloženým podnětem týkajícím se provedených změn na
KM.
Děkan vysvětlil situaci a ubezpečil AS FPH, že všechny kroky byly v této
záležitosti učiněny podle platných zákonů a dle vnitřních předpisů školy i fakulty.
AS FPH konstatuje, že jeho rolí vymezenou zákonem, vnitřními předpisy školy i
fakulty není řešení individuálních pracovněprávních vztahů, a vyzývá děkana
fakulty, aby tuto situaci vyřešil v souladu se zájmy a zachováním dobrého jména
fakulty a školy.
Hlasování:
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0
b. Podnět týkající se nedostatku míst k sezení v prostorách VŠE.
AS FPH projednal předložený podnět.
AS FPH oceňuje dosavadní kroky školy směrem k výraznému zlepšení situace
v této oblasti. Vzhledem k přetrvávajícímu problému vnímaného velkým
množstvím studentů žádá předkladatele tohoto podnětu, aby se obrátili na členy
studentské komory AS VŠE.
Hlasování:
Pro: 11 Proti: 0 Zdržel se: 0

c. Další plán zasedání AS FPH.
Vzhledem k plánovanému předložení akreditačních materiálů studijního programu
PE v NMS k vyjádření AS FPH bude svoláno mimořádné zasedání v první
polovině února.
Plánované řádné zasedání AS FPH se uskuteční ve 2. týdnu letního semestru,
tedy ve středu 25. 2. 2015 od 13:00.
Zapsal:

Koliš, Stříteský
V Praze dne 10.12.2014

Přílohy:
1. Návrh děkana fakulty na zřízení Katedry podnikání.
2. Návrh děkana fakulty na změnu názvu Katedry podnikové ekonomiky na Katedru
strategie.
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3. Návrh děkana fakulty na zrušení Marketingového institutu a Institutu restrukturalizace
a insolvence.
4. Návrh děkana fakulty na zřízení Institutu excelence v managementu.
5. Návrh děkana na zřízení Centra vědy a výzkumu.
6. Návrh děkana na zřízení Centra informatiky.
7. Návrh děkana na zřízení Akademického centra.
8. Návrh Statutu Institutu managementu a ekonomiky kultury.
9. Návrh Statutu Mezinárodní školy podnikání a managementu.
10. Návrh změny přílohy č. 1 Statutu Fakulty podnikohospodářské.
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