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ZÁPIS č. 8/2018-2021
z 8. zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (AS)

Datum:
Místo:
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

Předsedal:
Komise:

17. 6. 2019
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169
FFÚ (F1 – 5 členů): Marek, Zelenka, Král, Hulínský
FMV (F2 – 5 členů): Bič, Čapková, Peterková, Zima
FPH (F3 – 5 členů): Smrčka, Stříteský (předseda), Pokorný, Vitale
FIS
(F4 – 5 členů): Mazouch, Staněk, Dolejš
NF
(F5 – 5 členů): Ševčíková, Vondráček (místopředseda), Němec
FM
(F6 – 5 členů): Pažitný, Váchová, Prchal (místopředseda), Šimáček
Jiné (CTVS – 1 člen): Čermáková
Husák, Stehlíková, Říha, Zouhar, Potančok, Váňa, Mašek, Krbová
doc. Dvořák (prorektor pro studijní a pedagogickou činnost, statutární zástupce
rektorky), prof. Hnilica (prorektor pro mezinárodní vztahy), doc. Štěrbová
(prorektorka pro strategii), Ing. Zouhar (kvestor), Ing. Nidl (ředitel CI)
Stříteský (předseda)
Finanční:
Král (předseda), Mazouch, Zelenka, Váňa, Stehlíková,
Čapková, Ševčíková
Studijní a pedagogická:
Zima (předseda), Peterková, Čermáková
Legislativní:
Bič (předseda), Krbová, Vondráček
Ubytovací a stravovací:
Dolejš (předseda), Hulínský, Staněk, Šimáček

Program (schválený):
1. Zahájení, usnášeníschopnost, program
2. Závěrečná zpráva o dosažení cílů Institucionálního plánu VŠE v Praze na roky 2016–2018
3. Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠE
4. Různé
Průběh:
1.

Zahájení, usnášeníschopnost, program

1.1.

Předseda AS ve 13:03 zahájil zasedání AS, přičemž konstatoval, že je přítomno 20 členů AS
z celkových 31 členů AS, a tedy AS je usnášeníschopný. K přijetí usnesení, k nimž je třeba
prostá většina, je tedy třeba 11 hlasů, k přijetí usnesení, k nimž je třeba kvalifikovaná většina, je
třeba 16 hlasů.

1.2.

Předseda AS konstatoval, že všechny body, které byly předmětem pozvánky na dnešní zasedání,
byly řádně navrženy k tomu oprávněnými osobami, návrhy byly podány včas a splňovaly
formální náležitosti.

1.3.

Předseda AS navrhl usnesení v níže uvedeném znění a vzhledem k tomu, že nebylo žádných
protinávrhů, dal o návrhu aklamací hlasovat, a to s výsledkem níže uvedeným:
návrh usnesení:
pro-proti-zdržel se:
závěr:

„AS schvaluje program zasedání dle pozvánky"
20-0-0
Usnesení bylo přijato.
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2.

Závěrečná zpráva o dosažení cílů Institucionálního plánu VŠE v Praze na roky 2016–2018

2.1.

Předseda AS zahájil projednání bodu „Závěrečná zpráva o dosažení cílů Institucionálního plánu
VŠE v Praze na roky 2016–2018“, přičemž udělil slovo doc. Štěrbové jako zpracovateli
předkládaného materiálu, která jej po obsahové stránce krátce shrnula.

(Na zasedání si dostavili: senátor Zelenka, senátorka Ševčíková a senátor Mazouch. Přítomno je 23
členů AS, a tedy AS je usnášeníschopný. K přijetí usnesení, k nimž je třeba prostá většina, je tedy třeba
12 hlasů, k přijetí usnesení, k nimž je třeba kvalifikovaná většina, je třeba 16 hlasů.)
2.2.

Předseda AS konstatoval, že návrh byl přikázán k projednání níže uvedeným komisím:
(a)

finanční komisi, přičemž předseda komise Král sdělil závěry projednání, a to, že komise
zaslala své připomínky a jelikož byly implementovány, nemá výhrad proti obsahu
předloženého materiálu a doporučuje AS VŠE tuto zprávu přijmout;

(b)

studijní a pedagogické komisi, přičemž předseda komise Zima sdělil závěry projednání,
a to, že komise nemá výhrad proti obsahu předloženého materiálu.

2.3.

Předseda AS otevřel rozpravu k projednávanému bodu a vzhledem k tomu, že se do rozpravy
nikdo nepřihlásil, předseda AS rozpravu ukončil.

2.4.

Předseda AS shodně s návrhem přednesl usnesení v níže uvedeném znění a vzhledem k tomu,
že nebylo žádných protinávrhů, dal o návrhu aklamací hlasovat, a to s výsledkem níže
uvedeným:
návrh usnesení:
pro-proti-zdržel se:
závěr:

„AS schvaluje Závěrečnou zprávu o dosažení
Institucionálního plánu VŠE v Praze na roky 2016–2018"
23-0-0
Usnesení bylo přijato.

cílů

3.

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠE

3.1.

Předseda AS zahájil projednání bodu „Řád výběrového řízení pro obsazování míst
akademických pracovníků VŠE“ a udělil slovo Ing. Zouharovi, jako zpracovateli
předkládaného materiálu, který jej po obsahové stránce krátce shrnul s tím, že jde o aktualizaci
stávajícího řádu, který je již historicky překonaný, kdy např. počítá s uveřejňováním inzerátů
v tisku, nový text je zpřehledněný a zpřesněný, počítá též s na VŠE již tradiční aplikací i na
některé neakademické pracovníky.

3.2.

Předseda AS konstatoval, že návrh byl přikázán k projednání níže uvedeným komisím:
(a)

3.3.

legislativní komisi, přičemž předseda komise Bič sdělil závěry projednání, a to, že
komise nemá výhrad proti obsahu předloženého materiálu.

Předseda AS otevřel rozpravu k projednávanému bodu, do níž se přihlásili:
(a)

senátor Marek upozornil na to, že nová podoba Řádu výběrového řízení pro obsazování
míst akademických pracovníků a pracovních míst vybraných funkcí VŠE vede k silnému
omezení pozice akademického senátu. Podle současné úpravy totiž „musí být členem“
komise výběrového řízení vždy člen AS VŠE, jde-li o místo na celoškolním pracovišti,
nebo AS fakulty, jde-li o místo na fakultě. Nová úprava však hovoří pouze o tom, že člen
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akademického senátu „může být členem“ této komise. Proti takovémuto omezení pozice
akademického senátu protestuje, a bude tedy hlasovat proti. Navržený předpis obsahuje
dále několik změn, které považuje za zbytečné, ale přijatelné, např. snížení minimálního
počtu členů komise. K tomu Ing. Zouhar uvedl, že výběrová řízení podléhají tlaku na
urychlení celého procesu, právě z tohoto důvodu došlo k výše připomínkovaným
změnám, přičemž vypuštění zástupce AS VŠE má za cíl urychlit celou proceduru
vzhledem k možné časové indispozici členů AS VŠE;

3.4.

(b)

předseda Stříteský uvedl, že fakultní předpis výběrového řízení stále pokládá přítomnost
člena fakultního senátu za nutný předpoklad pro vytvoření komise

(c)

místopředseda Vondráček uvedl, že je třeba rozdělit stanoviska. Pokud jde o jeho
stanovisko jako člena legislativní komise, pak šlo o stanovisko k ryze legislativnětechnické stránce, kdy předpis lze akceptovat. Pokud jde ale o stanovisko věcné, tedy
jako senátora a místopředsedy akademického senátu, plně se ztotožňuje s názorem
senátora Marka, a to jak pokud jde o nepřípustné omezení postavení akademického
senátu, resp. senátů, tak pokud jde o to, že tato změna nebyla Ing. Zouharem otevřeně
prezentována. Argument Ing. Zouhara na bázi, že zástupci AS jsou či mohou být časově
indisponováni, místopředseda Vondráček odmítl s tím, že jde o obecný názor
a hypotetickou variantu, která není podložena žádným konkrétním případem. Z tohoto
důvodu bude hlasovat proti přijetí nového řádu, neboť tedy není žádný důvod pro takové
omezení akademického senátu, resp. senátů.

Předseda AS shodně s návrhy přednesl usnesení v níže uvedeném znění a vzhledem k tomu, že
nebylo žádných protinávrhů, dal o návrhu aklamací hlasovat, a to s výsledkem níže uvedeným:
návrh usnesení:
pro-proti-zdržel se:
závěr:

„AS schvaluje Řád výběrového řízení pro obsazování míst
akademických pracovníků VŠE"
3-4-16
Usnesení nebylo přijato.

4.

Různé

4.1.

Předseda AS zahájil projednání bodu „Různé“, přičemž sdělil, že zasedání AS bude v druhé
polovině roku 2019 probíhat v tyto dny: 30. 9., 21. 10., 25. 11., 16. 12. 2019, a to vždy od 13.
hodiny.

(Zasedání opustili senátoři Dolejš a Staněk. Přítomno je 21 členů AS z celkových 31 členů AS, a tedy
AS je usnášeníschopný. K přijetí usnesení, k nimž je třeba prostá většina, je tedy třeba 11 hlasů,
k přijetí usnesení, k nimž je třeba kvalifikovaná většina, je třeba 16 hlasů.)
4.2.

Předseda AS učinil dotaz na přítomné senátory, zdali někdo žádá projednat nějakou záležitost
v rámci bodu Různé.

4.3.

Doc. Dvořák poděkoval AS VŠE za veškerou pomoc a práci v tomto akademickém roce.

5.

Závěr

5.1.

Vzhledem k tomu, že byl program zasedání AS vyčerpán, předseda AS zasedání v 13:22 hodin
ukončil.
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5.2.

Předseda AS připomněl, že další zasedání AS se koná dne 30. 9. 2019 od 13:00.

Zapsal:

Jakub Drábek, dr. Vondráček

Schválili:
……………………………..
Ing. Marek Stříteský, Ph.D., předseda AS

……………………………..
Ing. Vojtěch Prchal, místopředseda AS

Stránka 4 z 4

