Zápis z jednání AS FPH ze dne 4.5.2016
Přítomni:

H. Hrůzová, J. Kolářová, H. Lorencová, J. Mareš, L. Mládková, V.
Riedlbauch, T. Skalický, J. Soukupová, J. Srpová, M. Stříteský, J. Trumpeš,
L. Tyll, L. Zelený

Omluveni:

J. Devera, O. Horová, O. Machek

Neomluveni: R. Ondrčka
Hosté:

prof. I. Nový, děkan, Ing. M. Poláchová, tajemnice

Program jednání
1.

Rozpočet Fakulty podnikohospodářské na rok 2016

2.

Návrh člena hlavní volební komise VŠE za FPH

3.

Různé
 změna názvu Centra restrukturalizace a insolvence
 další postup v přípravě novel vnitřních předpisů
 termíny zasedání AS

Hlasování o programu jednání:
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

ad 1)
Rozpočet Fakulty podnikohospodářské na rok 2016
Děkan předložil Akademickému senátu FPH návrh rozpočtu na rok 2016, který vedení fakulty
projednalo na schůzi Kolegia děkana 27.4.2016 a který byl následně rozeslán senátorům.
Ve svém komentáři shrnul prof. Nový zásady pro tvorbu letošního rozpočtu, jenž vychází ze
stejných principů jako předchozí, s tím rozdílem, že se do jeho východisek promítlo druhé
období hodnocení výkonů jednotlivých pedagogů a následně celých kateder. Výsledek
potvrzuje správnost záměru zohlednit váhu kvalitní výuky vedle vědy a výzkumu a dalších
činností, důležitých pro dobrý chod fakulty i její veřejnou prestiž. Ing. Poláchová poté
vysvětlila principy přerozdělování finančních prostředků z úrovně školy a stručně
komentovala jednotlivé tabulky a jejich položky.

Rozprava členů AS se dotkla otázek dopadu na ty katedry, u nichž dochází k zásadnější
změně přídělu prostředků, děkan předestřel připravená řešení v případě, že by bylo
zapotřebí v průběhu roku něco korigovat.
Usnesení: Akademický senát FPH schvaluje rozpočet Fakulty podnikohospodářské Vysoké
školy ekonomické v Praze na rok 2016.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

ad 2)
Návrh člena hlavní volební komise VŠE za FPH
Předseda AS navrhl, aby na tuto funkci zástupce fakulty v důležitém celoškolském orgánu
kandidoval Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D. z Katedry managementu a zdůvodnil své doporučení.
Žádný jiný návrh podán nebyl, AS tedy hlasoval o jediném kandidátovi. Ing. Lorenc vyjádřil
se svou kandidaturou předběžný souhlas, což je nutná podmínka návrhu AS.
Usnesení: Akademický senát FPH schvaluje jako kandidáta do hlavní volební komise VŠE
Ing. Miroslava Lorence, Ph.D.
Pro: 12 Proti: 0 Zdržel se: 1

ad 3)
Různé
a) změna názvu Centra restrukturalizace a insolvence
Akademický senát se seznámil s návrhem centra, který zpracovali doc. Ing. Jiří Hnilica,
Ph.D. za vědeckou radu a vedoucí centra Ing. Lee Louda, a s průvodním dopisem děkana
FPH, jenž požádal AS o názor, zda by centrum mělo být pojmenováno po Harrym Pollakovi,
významné a respektované osobnosti v oblasti restrukturalizace podniků. Tento krok
přidávání jména konkrétní osoby k názvu organizace či instituce není v podmínkách ČR
běžný a mohl by se stát precedentem.
Diskuse se zaměřila právě na tento fakt a též na neúměrné prodloužení názvu, k vazbě na
samu osobnost H. Pollaka nepadly žádné námitky.
AS vzal podanou informaci na vědomí. Vzhledem k tomu, že se nejedná o zásah do
organizační struktury a tím ani o potřebu změny či doplnění Statutu FPH, doporučuje AS
děkanovi, aby v této věci rozhodl sám v součinnosti s vedením fakulty.
b) další postup v přípravě novel vnitřních předpisů
Práce na revizi Volebního řádu AS FPH a Jednacího řádu AS FPH, k nimž AS na minulém
zasedání zmocnil M. Stříteského a V. Riedlbaucha, nebyly zahájeny, protože AS VŠE

upozornil fakultní senáty na potřebu vyčkat, jaký dopad bude mít nový vysokoškolský zákon
na tvorbu či změny vnitřních předpisů školy.
Usnesení: Akademický senát FPH zařadí do svého plánu práce na revizi Volebního řádu AS
FPH a Jednacího řádu AS FPH v okamžiku jasného stanoviska AS VŠE a vedení školy.
Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0
c) termíny zasedání AS
AS se dohodl na svých dalších zasedáních, která se budou konat vždy ve středu od 13 hodin
v zasedací místnosti děkana FPH ve 4. patře (RB 438).
mimořádné zasedání v letním semestru 2016



1.6.2016 – Zpráva o hospodaření FPH v roce 2015, Výroční zpráva FPH za
rok 2015

řádná zasedání v zimním semestru 2016




5.10.2016
7.12.2016

Pro: 13 Proti: 0 Zdržel se: 0

Zapsal: V. Riedlbauch

