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Předmět Zasedání 13/06-09 

Datum 10. prosinec 2007 

Místo VŠE v Praze (místnost 335 RB) 

Přítomni 

Černý, Češková, Fiala, Hesková, Hudrlíková, Chaloupka, Chlapek, Kašparová, Krajhanzl, Mazouch, Novák, 
Pažitka, Pecuchová, Plášková, Potluka, Radová, Rauš, Reschová, Rojko, Schüller, Sieber, Soběhart, Spirit, 
Svoboda, Zelenka 

Omluvení Petkovová, Rosický, Štrach, Vaňko 

Neomluvení Růžička, Stejkoza 

Hosté Hindls, Svoboda, Dvořák 

Předsedal Radová 

Doba 13:00 – 15:45 Tel.  

Zapsal Radová Strany 

 

 

 

  Program jednání  

1. Řád výběrového řízení 

2. Titul emeritní rektor 

3. Kontrola úkolů 

4. Různé  

 

č. PŘEDMĚT TYP 

Změna programu jednání 

 Došlo k výměně 1. a 2. bodu jednání. I 

 
Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE schvaluje změnu pořadu programu jednání.“ 
R 

2. Titul emeritní rektor 

 

Děkan Dvořák krátce představil koncept čestného titulu „Emeritní rektor“ (viz příloha 1) a vyjádřil 
důvody, proč tento titul považuje za vhodný. 

V diskusi, v níž vystoupila řada senátorů, zazněly následující poznámky a připomínky: 

Bylo by vhodné oddělit funkci od případné finanční kompenzace. 

Do funkce by bylo možné zařadit účast na promocích. 

Mohl by být automaticky po omezenou dobu členem vedení školy. 

Otázkou je, zda neotvíráme širší problém, zda titul „emeritní“ by se neotevřel též pro jiné funkce jako 
prorektor či děkan atd., což nelze považovat za vhodné. 

Případná finanční kompenzace by byla pro pracoviště či konkrétního člověka? 

Neměla by se pak finanční kompenzace týkat i jiných bývalých funkcionářů školy? 

Možný výpadek financí vzhledem k výkonům pracoviště po návratu funkcionáře byl kompenzován při 
jeho nástupu do funkce. 

Za funkcionáře by mohl na fakultě či katedře výkony vytvářet např. asistent či odborný asistent. 

I 

 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE doporučuje rektorovi zvážit změnu statutu a případné zavedení titulu „Emeritní rektor“ 
se zohledněním podnětů, které zazněly v diskusi.“ 

Hlasování: 
PRO: 22 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

R 
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č. PŘEDMĚT TYP 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE doporučuje pracovní skupině ustavené panem rektorem zvážit případnou kompenzaci 
pro příslušné pracoviště bývalého funkcionáře.“ 

Hlasování: 
PRO: 17 
PROTI: 1 
ZDRŽEL SE: 4 

Usnesení bylo schváleno. 

1. Řád výběrového řízení 

 

Akademický senát projednal navrhovaný řád výběrového řízení s následujícími připomínkami a 
doplňky: 

a) v článku 1 d) a článku 5 odst. 1. opravit slovo „řídicí(ch)“ na „řídící(ch)“ 

b) nahradit slovo „celoškolský“ slovem „celoškolní“ v celém textu 

c) v čl. 3 odst. 1 vypustit na konci první řádky „odst. 1“ a v druhém řádku „odst. 10“ 

d) v čl. 3 odst. 2 vypustit v druhém řádku „odst. 1“ a „odst. 10“ 

e) v čl. 3 odst. 3 vypustit v druhém řádku „odst. 1“ a „odst. 10“ 

f) v čl. 5 odst. 2 vypustit v druhém řádku „odst. 1“ a „odst. 10“ 

I 

 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE schvaluje „Řád výběrového řízení“ s odsouhlasenými technickými připomínkami.“ 

Hlasování: 
PRO: 22 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

R 

3. Kontrola úkolů 

 Z minulého zápisu nevyplynuly žádné bezprostřední úkoly. I 

4. Různé 

4a 

Návrh na změnu názvu VŠE v angličtině na „Prague School of Economics“ 

V rámci diskuse zazněly následující náměty: 

- v navrženém se ztrácí výraz „univerzita“ 

- vhodné by bylo sladit názvy fakult 

- další návrh „Prague University of Economics“ 

- vhodné by bylo zaregistrovat domény, názvy a jejich alternativy 

- k případné změně názvu a vytvoření jeho alternativ by bylo vhodné přizvat lingvistu 

I 

 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE doporučuje rektorovi sladit cizojazyčné názvy a registrovat domény i alternativ 
názvů.“ 

Hlasování: 
PRO: 21 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

R 

4b 
Upozornění na nutnost dodržovat čl 4, odst. 3 SZŘ - schválený harmonogram akademického roku je 
v rozporu se SZŘ, neboť zkouškové období je o týden kratší 

I 
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č. PŘEDMĚT TYP 

4c 
Dotaz na možnost stanovení potravinového limitu vzhledem k rostoucím cenám potravin při stávajících 
cenách jídla v menze. 

I 

4d 
AS VŠE doporučuje, aby byly vyřešeny problémy systému „Semestr“, neboť kapacita serveru 
nedostačuje zvýšené zátěži způsobené významným rozšířením jeho použití. 

I 

 
 

Přílohy (pouze u originálu): 

 Prezenční listina 

 Návrh na změnu statutu – Emeritní rektor 

 Řád výběrového řízení 

 

V Praze dne 3. 1. 2008 

 

 

Schválil: 


