
Zápis ze zasedání AS - 12.06.2006 

Přítomni (28): Černý, Fiala, Floder, Hájková, Hesková, Hudík, Chaloupka, Chlapek, 
Kašparová, Lukáš, Mazouch, Novák, Pažitka, Pecuchová, Plášková, Radová, Rauš, Reschová, 
Rojko, Růžička, Schuller, Spirit, Stejkoza, Svoboda, Štrach, Tajovský, Vaňko, Zelenka 

Nepřítomni (4): Rosický, Sieber, Dušková, Klimeš 

Pozvaní hosté: Černý, Hindls, Hronová, Koschin 

Program zasedání: 

1/1 Zahájení zasedání a předání písemného osvědčení o zvolení členem AS VŠE 

1/2 Volba volební komise a předsednictva AS VŠE 

1/3 Projednání předložených materiálů 

1/4 Různé 

 

1/1 Zahájení zasedání a předání písemného osvědčení o zvolení členem AS 
VŠE 

První zasedání AS VŠE zvoleného pro volební období 2006-2009 zahájil místopředseda 
Hlavní volební komise pro volby do AS VŠE pan Ing. Václav Černý z FFÚ a v souladu s 
pověřením předsedou HVK Ing. Fischerem předal písemná osvědčení o zvolení členem AS 
VŠE jednotlivým členům AS VŠE přítomným na zasedání. Osvědčení pro členy AS VŠE, 
kteří se prvního zasedání nezúčastnili, budou uschována v archivu AS VŠE a budou těmto 
členům AS VŠE předána v době jejich přítomnosti na dalších zasedáních AS VŠE. 

Prozatímního vedení zasedání AS VŠE se v souladu s ustanovením Volebního a jednacího 
řádu AS VŠE ujal prof. Černý, který je v abecedním pořádku členů AS VŠE na prvním místě. 
Navrhl přítomným program zasedání a dal o něm hlasovat. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE souhlasí s navrženým programem dnešního zasedání.“ 

Hlasování: 

Pro: 26 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 



1/2 Volba volební komise a předsednictva AS VŠE 

Prof. Černý navrhl přistoupit k bodu 2 programu, tj. k volbě volební komise a předsednictva 
AS VŠE. Vyzval senátory, aby navrhli ze svých řad kandidáty na členy volební komise pro 
volbu předsednictva. Navrženi byli senátoři Růžička, Svoboda a Štrach. AS VŠE se usnesl, že 
o celém složení volební komise bude hlasovat současně. 

Hlasování o složení volební komise: 

Pro: 26 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

AS VŠE jednomyslně schválil složení volební komise pro volbu předsednictva AS VŠE. 

Volební komise si ze svého středu zvolila Ing. Štracha jako jejího předsedu. Vyzvala členy 
AS VŠE, aby navrhli kandidáty na předsedu AS VŠE. Navrženi byli prof. Černý, Ing. 
Mazouch a doc. Radová. Se svou kandidaturou všichni navržení písemně souhlasili. Prof. 
Černý upozornil, že by v případě zvolení viděl svůj handicap v tom, že je z Jindřichova 
Hradce, doporučil proto senátorům zvolit raději jednoho ze dvou dalších kandidátů. V 
případě, že by byl přesto zvolen předsedou AS VŠE, je připraven tuto funkci zodpovědně 
vykonávat. 

Předsedou AS VŠE byla v prvním kole zvolena doc. Jarmila Radová z Fakulty financí a 
účetnictví 21ti platnými odevzdanými hlasy, Ing. Mazouch obdržel 4 hlasy a prof. Černý 1 
hlas (viz. příloha 2 – Protokol o volbě předsedy AS VŠE pro funkční období 2006-2009). 

Po svém zvolení do funkce předsedkyně AS VŠE se doc. Radová ujala vedení AS VŠE v 
souladu s VJŘ AS VŠE. Poděkovala členům AS VŠE za důvěru a uvedla, že doufá ve 
vzájemnou spolupráci celého senátu. Dále vyzvala senátory k předkládání návrhů na 
kandidáty na funkci místopředsedy AS VŠE, voleného z řad studentů. Jako kandidáti byli 
navrženi senátoři Novák a Pažitka. Se svou kandidaturou oba písemně souhlasili. Oba 
kandidáti se senátorům krátce představili a nastínili současné největší problémy studentů 
VŠE, kterými by se v rámci funkce chtěli zabývat. V prvním kole obdrželi oba kandidáti 
shodně 13 hlasů. Místopředsedou z řad studentů AS VŠE byl ve druhém opakovaném kole 
(druhé kolo bylo volební komisí vyhlášeno jako neplatné z důvodu drobného procesního 
pochybení) zvolen student FFÚ Alexander Novák. Obdržel 14 platných hlasů, Jaroslav 
Pažitka obdržel 12 hlasů (viz. příloha 3 – Protokol o volbě místopředsedy AS VŠE z řad 
studentů pro volební období 2006-2009). 

Dále byli členové AS VŠE vyzváni, aby navrhli kandidáty na funkci místopředsedy AS VŠE z 
řad všech členů AS. Navrženi byli Ing. Mazouch, Ing. Štrach a Jaroslav Pažitka. Všichni 
navržení se svojí kandidaturou písemně souhlasili. Z důvodu kandidatury Ing. Štacha muselo 
dojít ke změně ve volební komisi. Jejím členem a předsedou byl jednomyslně zvolen prof. 
Černý. Místopředsedou AS VŠE byl v prvním kole zvolen Ing. Pavel Štrach z Fakulty 
managementu JH 17ti platnými odevzdanými hlasy, Ing. Mazouch obdržel 8 hlasů a student 
Pažitka 1 hlas (viz příloha 4 - Protokol o volbě místopředsedy AS VŠE z řad všech členů AS 
VŠE pro volební období 2006-2009). 



Předsedkyně AS VŠE dále vyzvala k podávání písemných návrhů na funkci tajemníka AS 
VŠE. Tajemnice předchozího AS VŠE Boháčková (ve funkčním období 20003-2006) 
informovala senátory o tom, co výkon této funkce obnáší. Navržen nebyl žádný kandidát, na 
výzvu předsedkyně AS VŠE, že navrhnout lze i sám sebe, nikdo nereagoval. Oslovení 
potenciální kandidáti na tuto funkci reagovali ve směs ve smyslu, že by v rámci AS VŠE 
raději vykonávali nějaké „více manažerské“ funkce, nebo ji odmítli z časových důvodů. 
Předsedkyně AS VŠE Radová proto navrhla přesunout volbu tajemníka AS VŠE na příští 
zasedání, s ohledem na to, že někteří senátoři nepřítomní na dnešním zasedání by případně 
mohli mít o tuto funkci zájem. AS VŠE se jednomyslně (26 hlasy) usnesl o přesunutí volby 
tajemníka AS VŠE na příští zasedání. Předsedkyně Radová do příštího zasedání projedná s 
rektorem prof. Hindlsem možnost uplatnění materiálních nároků na tuto funkci vzhledem k 
její náročnosti. Dále s ním projedná další možnost, tj. pouze formální působení tajemníka AS 
VŠE jako člena předsednictva senátu a paralelní existence sekretářky AS VŠE, zajišťující 
veškerou agendu. 

Volební komise vypracovala protokoly o volbě předsednictva AS VŠE, které spolu s 
písemnými souhlasy všech navržených kandidátů a odevzdanými hlasovacími lístky v 
jednotlivých volbách jsou přílohou tohoto zápisu. 

 

1/3 Projednání předložených materiálů 

Rektor prof. Hindls nejprve svým jménem uvítal senátory v nové funkci a vyjádřil 
přesvědčení, že mezi ním a senátem bude probíhat oboustranná spolupráce. Poté podal 
senátorům úvodní vysvětlení k předloženým materiálům. Novela vysokoškolského zákona 
vyžaduje změnu většiny vnitřních předpisů a VŠE se snaží schválené materiály co nejrychleji 
předložit k registraci MŠMT. Změny Statutu VŠE, původně předložené ke schválení byly 
staženy z programu z důvodu některých závažných připomínek děkanů. 

1/3.1 Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v 
doktorských studijních programech 

Pan rektor předal slovo paní prorektorce pro vědu prof. Hronové, která krátce uvedla materiál 
SZŘ VŠE pro studium v doktorských studijních programech. Současný SZŘ je již 
dlouhodobě nevyhovující, byly proto provedeny změny, které se projednávaly s grémiem 
proděkanů. Mezi hlavní změny patří vyšší nároky na studenty doktorského studijního 
programu tak, aby studium dokončovali, s důrazem na plnění průběžných studijních 
povinností, dále stanovení možnosti přestupu, stanovení komisí a možnosti psaní a obhajoby 
disertačních prací v některém světovém jazyce. 

Po krátká diskuse k materiálu navrhla předsedkyně Radová hlasovat o schválení materiálu. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE projednal a schvaluje nové znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy 
ekonomické v Praze pro studium v doktorských studijních programech.“ 

Hlasování: 



Pro: 22 
Proti: 0 
Zdrželi se: 2 

Materiál byl schválen potřebnou 3/5 většinou všech členů AS VŠE. 

1/3.2 SZŘ VŠE pro studium v magisterských pětiletých studijních programech a SZŘ 
VŠE pro studium v bakalářských a magisterských navazujících studijních programech 

Další předložené materiály uvedl krátce pan prorektor pro pedagogiku doc. Koschin. Jedná se 
o změny Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v 
magisterských pětiletých studijních programech (jímž se řídí studijní programy v plánu C) a 
Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v bakalářských a 
magisterských navazujících studijních programech (pro programy plánu D). Autorem úprav je 
Ing. Svoboda, kterému doc. Koschin předal slovo. Ten vysvětlil, že důvodem změn byla 
snaha o lepší orientaci v systému SZŘ VŠE. První změnou je, že byl zaveden hodnotící stupeň 
4+ odpovídající hodnocení FX v systému ECTS. Tento stupeň znamená, že student 
nevyhověl, ale může zkoušku, resp. její část opakovat, aniž by musel opakovat celý předmět. 
Druhou změnou je sjednocení počtu bakalářských a souborných zkoušek pro bakalářské a 5-
leté magisterské studium. 

Následovala diskuse, týkající se především tabulky, přiřazující hodnocení procentní hranici 
dosažených bodů. Mezi senátory převažoval názor, že např. hodnocení „výborně“ by mělo být 
v některých náročných předmětech možno dosahovat při hranici třeba již 70% úspěšnosti, 
zatímco u některých méně náročných předmětů nemusí být v závislosti na způsobu hodnocení 
ani 90% úspěšnost ničím výjimečným. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE projednal a schvaluje nové znění Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy 
ekonomické v Praze pro studium v magisterských pětiletých studijních programech a 
Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze pro studium v 
bakalářských a magisterských navazujících studijních programech.“ 

Hlasování: 

Pro: 16 
Proti: 1 
Zdrželi se: 7 

Pro schválení materiálů nehlasovala potřebná 3/5 většina všech členů AS VŠE, materiál 
proto nebyly schváleny. 

1/3.3 Řád zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací 

Materiál uvedl pan prorektor Koschin a vysvětlil důvody jeho předložení ke schválení. 

Senátor Spirit uvedl, že tímto materiálem byl velmi dobře vyřešen určitý právní dualismus 
mezi vysokoškolským a autorským zákonem. 



Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE projednal a schvaluje Řád zveřejňování vysokoškolských kvalifikačních prací.“ 

Pro: 23 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 

Materiál byl schválen. 

 

1/4 Různé 

1/4.1 Ustavení komisí AS VŠE 

Předsedkyně Radová navrhla pokračovat v úspěšné tradici práce jednotlivých členů AS VŠE 
v jeho odborných komisích. AS VŠE jmenoval členy jednotlivých komisí, každá komise si ze 
svého středu zvolí předsedu na svém zasedání. 

Ekonomická komise: 
Chlapek, Lukáš, Pecuchová, Schuller, Stejkoza, Svoboda, Vaňko, Zelenka 

Pedagogická a studijní komise: 
Černý, Hájková, Chaloupka, Kašparová, Lukáš, Rauš, Stejkoza, Svoboda 

Legislativní komise: 
Rauš, Reschová, Schuller, Spirit 

Kolejní a stravovací komise: 
Fiala, Hudík, Mazouch, Pažitka, Rojko, Růžička 

Mandátová komise: 
Hesková, Mazouch, Zelenka 

AS VŠE hlasoval o složení komisí AS VŠE en block, složení komisí bylo jednomyslně (26 
hlasy) schváleno. 

1/4.2 Projednání úpravy kolejního řádu 

Senátor Mazouch byl požádán vedením SÚZ, aby z titulu své funkce senátora předložil AS 
VŠE ke schválení úpravy Kolejního řádu. Jedná se o nahrazení slova „internet“, které zákon 
nezná, souslovím „přípojka k počítačové síti VŠE“ a dále o vypuštění slova „rezervace“ z 
Kolejního řádu, protože rezervace již neprobíhají. 

Jelikož nebyl materiál předložen podle termínů VJŘ AS VŠE, dala předsedkyně Radová 
hlasovat o jeho zařazení na program jednání: 

Usnesení AS VŠE: 



„AS VŠE souhlasí se zařazením úprav Kolejního řádu na program jednání.“ 

Pro: 18 
Proti: 1 
Zdrželi se: 5 

Materiál byl zařazen na program jednání. 

Po krátké diskusi bylo přistoupeno k hlasování o obou úpravách Kolejního řádu. 

Usnesení AS VŠE: 

1. „AS VŠE projednal a schvaluje úpravu „rezervace“ v Kolejním řádu.“ 

Pro: 19 
Proti: 0 
Zdrželi se: 5 

2. „AS VŠE projednal a schvaluje úpravu „internetu“ v Kolejním řádu.“ 

Pro: 19 
Proti: 0 
Zdrželi se: 5 

Úpravy Kolejního řádu nebyly schváleny. 

1/4.3 Komise pro výběrová řízení 

Senátor Mazouch dále informoval, že AS VŠE má právo mít své zástupce v komisích pro 
výběrová řízení. V současné době jsou aktuální VŘ na provozovatele MIT (Menzy Italská), 
kde má senát nárok na 2 zástupce a VŘ na místo ředitele Výpočetního centra VŠE, kam může 
senát nominovat 1 zástupce. Zájemci o práci v komisích pro výběrová řízení projeví svůj 
zájem mailem zaslaným předsedkyni. 

1/4.4 Termíny zasedání AS VŠE 

Termíny zasedání AS VŠE byly stanoveny předběžně takto: 
2. zasedání ... pondělí 2. 10. 2006 
3. zasedání ... pondělí 13. 11. 2006 
4. zasedání ... pondělí 11. 12. 2006 
vždy od 13.00 hod v zasedací místnosti rektora 157nb. 

1. zasedání jednotlivých komisí senátu se bude konat v pondělí 19. 6. 2006, čas a místo 
konání bude senátorům sděleno e-mailem. 

1/4.5 Ostatní 

V minulém funkčním období senátu fungovala velmi dobře webová stránka senat.vse.cz. 
Předsedkyně Radová zařídí přístup na tuto stránku a na příštím zasedání bude určen nový 



webmaster senátu. Dále bude zprovozněna rozesílací mailová adresa senat@vse.cz, která 
zatím funguje pro členy minulého AS VŠE. 

AS VŠE má k dispozici 2 kanceláře, které byly minulý týden přestěhovány. Jedná se o 
kancelář předsedy AS VŠE 11nb a kancelář studentských senátorů 12nb. Telefonní linky 
zatím nebyly zprovozněny. Formálně pod AS VŠE patří též nová kancelář 76nb, tj. kancelář 
delegátů VŠE v Radě vysokých škol (2 delegáti v RVŠ z řad učitelů a 2 z řad studentů). 

 

Přílohy (pouze u originálu): 

1. Prezenční listina zasedání AS VŠE dne 12. června 2006 
2. Protokol o volbě předsedy AS VŠE pro volební období 2006-2009 
3. Protokol o volbě místopředsedy AS VŠE z řad studentů pro volební období 2006-2009 
4. Protokol o volbě místopředsedy z řad všech členů AS VŠE pro volební období 2006-

2009 
5. Písemný souhlas s kandidaturou kandidátů navržených na funkce předsednictva AS 

VŠE 
6. Hlasovací lístky odevzdané při volbě předsednictva AS VŠE 

V Praze dne 16. 6. 2006 

Zapsala: Boháčková 
Schválila: Radová 

 


