ZÁPIS č. 9/2018-2021
z 9. zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (AS)

Datum:
Místo:
Přítomni:

Omluveni:
Hosté:

Předsedal:
Komise:

30. 9. 2019
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169
FFÚ (F1 – 5 členů): Marek, Zelenka, Král, Husák
FMV (F2 – 5 členů): Čapková, Peterková, Stehlíková
FPH (F3 – 5 členů): Smrčka, Stříteský (předseda), Říha, Pokorný
FIS
(F4 – 5 členů): Zouhar, Mazouch, Staněk
NF
(F5 – 5 členů): Váňa, Vondráček (místopředseda)
FM
(F6 – 5 členů): Pažitný, Váchová, Krbová, Prchal (místopředseda), Šimáček
Jiné (CTVS – 1 člen): Čermáková
Hulínský, Bič, Zima, Suchoňová, Potančok, Dolejš, Ševčíková, Mašek, Němec
J. M. prof. Machková (rektorka), doc. Dvořák (prorektor pro studijní
a pedagogickou činnost, statutární zástupce rektorky), prof. Hnilica (prorektor pro
mezinárodní vztahy), prof. Musílek (prorektor pro vědu a výzkum), 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. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
Vysoké školy ekonomické v Praze
3. Plán realizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2020
4. Výroční zprávy pracovišť VŠE
5. Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠE
6. Různé

Průběh:
1.

Zahájení, usnášeníschopnosti, program

1.1.

Předseda AS ve 13:00 zahájil zasedání AS, přičemž konstatoval, že je přítomno 22 členů AS
z celkových 31 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.

1.2.

Předseda AS konstatoval, že v důsledku zániku mandátu senátora Vitaleho (FPH) nastoupila
senátorka Suchoňová (FPH).

1.3.

Předseda AS dále konstatoval, že všechny body, které byly předmětem pozvánky na dnešní
zasedání, byly řádně navrženy k tomu oprávněnými osobami, návrhy byly podány včas a
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splňovaly formální náležitosti. Pokud jde o body programu týkající se vnitřních předpisů FFÚ,
tyto na programu nejsou, neboť byly navrhovatelem staženy.
1.4.

Předseda AS navrhl usnesení v níže uvedeném znění, přičemž 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"
22-0-0
Usnesení bylo přijato.

2. Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností Vysoké školy ekonomické v Praze
2.1.

Předseda AS zahájil projednání výše uvedeného bodu, přičemž udělil slovo J. M. prof.
Machkové, která jej po obsahové stránce krátce shrnula.

2.2.

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

studijní a pedagogické komisi, přičemž byly sděleny závěry projednání, a to, že komise
nemá výhrad proti obsahu předloženého materiálu.

2.3.

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

2.4.

Předseda AS shodně s návrhem navrhl usnesení v níže uvedeném znění, přičemž 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 Dodatek ke Zprávě o vnitřním hodnocení kvality
vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy
ekonomické v Praze"
22-0-0
Usnesení bylo přijato.

3. Plán realizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2020
3.1.

Předseda AS zahájil projednání výše uvedeného bodu, přičemž udělil slovo J. M. prof.
Machkové, která uvedla důvod žádosti a předala slovo doc. Štěrbové jako zpracovateli
předkládaného materiálu, která jej po obsahové stránce krátce shrnula, což doplnil prof.
Musílek.

3.2.

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

3.3.

(a)

finanční komisi, přičemž předseda komise Král sdělil závěry projednání, včetně námětů
na úpravy, a to s konečným stanoviskem, že komise doporučuje AS VŠE plán přijmout;

(b)

studijní a pedagogické komisi, přičemž byly sděleny závěry projednání, a to, že komise
doporučuje AS VŠE plán přijmout.

Předseda AS otevřel rozpravu k projednávanému bodu, přičemž:
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3.4.

(a)

k obsahu materiálu vystoupili senátor Král, senátor Mazouch, senátor Marek, senátor
Zouhar, senátor Pažitný, předseda Stříteský, místopředseda Vondráček, J. M. prof.
Machková, doc. Štěrbová, prof. Musílek, doc. Dvořák, Ing. Zouhar;

(b)

senátor Váňa upozornil na problematickou Metodiku 17+, která je naprosto nevhodná pro
společenské vědy; k tomu prof. Musílek uvedl, že je třeba mít na zřeteli, že tato metodika
byla schválena vládou ČR;

(c)

vzhledem k tomu, že do rozpravy se dále již nikdo nepřihlásil, předseda AS rozpravu
ukončil.

Předseda AS shodně s návrhem navrhl usnesení v níže uvedeném znění, přičemž 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 Plán realizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok
2020"
12-0-10
Usnesení nebylo přijato.

4. Výroční zprávy pracovišť VŠE
4.1.

Předseda AS zahájil projednání výše uvedeného bodu, přičemž udělil slovo J. M. prof.
Machkové, která uvedla důvod předložení a slovo předala doc. Štěrbové jako předkladateli
materiálu, která jej po obsahové stránce krátce shrnula.

4.2.

Předseda AS konstatoval, že návrh nebyl přikazován žádné z pracovních komisí, neboť
předsednictvo neshledalo důvod pro takový postup.

4.3.

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

4.4.

Předseda AS shodně s návrhem navrhl usnesení v níže uvedeném znění, přičemž 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:
návrh usnesení:
pro-proti-zdržel se
závěr:
návrh usnesení:
pro-proti-zdržel se:
závěr:

„AS schvaluje Výroční zprávu
knihovnických služeb za rok 2018."
22-0-0
Usnesení bylo přijato.

Centra

informačních

a

„AS schvaluje Výroční zprávu Institutu krizového managementu
za rok 2018."
22-0-0
Usnesení bylo přijato.
„AS schvaluje Výroční zprávu Správa účelových zařízení VŠE za
rok 2018."
22-0-0
Usnesení bylo přijato.
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návrh usnesení:
pro-proti-zdržel se:
závěr:
návrh usnesení:
pro-proti-zdržel se:
závěr:
návrh usnesení:
pro-proti-zdržel se:
závěr:
návrh usnesení:
pro-proti-zdržel se:
závěr:
návrh usnesení:
pro-proti-zdržel se:
závěr:
návrh usnesení:

„AS schvaluje Výroční zprávu Centra tělesné výchovy a sportu za
rok 2018."
22-0-0
Usnesení bylo přijato.
„AS schvaluje Výroční zprávu Certifikačního ústavu za rok
2018."
22-0-0
Usnesení bylo přijato.
„AS schvaluje Výroční zprávu Francouzsko-českého institutu
řízení za rok 2018."
22-0-0
Usnesení bylo přijato.
„AS schvaluje Výroční zprávu Institutu oceňování majetku za rok
2018."
22-0-0
Usnesení bylo přijato.
„AS schvaluje Výroční zprávu Nakladatelství Oeconomica za rok
2018."
22-0-0
Usnesení bylo přijato.

pro-proti-zdržel se:
závěr:

„AS schvaluje Výroční zprávu xPORT Business Accelerator za
rok 2018."
22-0-0
Usnesení bylo přijato.

návrh usnesení:
pro-proti-zdržel se:
závěr:

„AS schvaluje Výroční zprávu Centra informatiky za rok 2018."
22-0-0
Usnesení bylo přijato.

5. Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠE
5.1.

Předseda AS zahájil projednání výše uvedeného bodu, přičemž udělil slovo J. M. prof.
Machkové, která uvedla důvod předložení a předala slovo Ing. Zouharovi jako zpracovateli
předkládaného materiálu, který jej krátce po obsahové stránce krátce shrnul.

5.2.

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

5.3.

legislativní komisi, přičemž byly sděleny závěry projednání a to, že komise nemá výhrad
proti obsahu předloženého materiálu.

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

senátor prof. Marek, který po udělení slova upozornil, že z hlediska legislativnětechnického vzniká výkladová otázka nad počtem členů komisí vyplývající z požadavku
na genderovou vyváženost; k tomu kvestor Ing. Zouhar uvedl, že bude nutno vzít
v potaz při sestavování komisí;
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(e)

5.4.

vzhledem k tomu, že do rozpravy se dále již nikdo nepřihlásil, předseda AS rozpravu
ukončil.

Předseda AS shodně s návrhem navrhl usnesení v níže uvedeném znění, přičemž 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."
22-0-0
Usnesení bylo přijato.

6.

Různé

6.1.

Předseda AS zahájil projednání bodu „Různé“, přičemž vyzval přítomné ke sdělení, zdali má
někdo něco k projednání.

6.2.

J. M. prof. Machková informovala o nacházejících akcích pořádaných VŠE v Praze (oslavy,
hokejová bitva, výstava, absolventský večer, konference k české ekonomické transformaci,
diskusní večer, soutěž VŠE hledá talent, ples VŠE).

7.

Závěr

7.1.

Vzhledem k tomu, že byl program zasedání AS vyčerpán, předseda AS zasedání v 14:35 hodin
ukončil.

7.2.

Předseda AS připomněl, že další zasedání AS se koná dne 21. 10. 2019.

Přílohy:
1. Listina přítomných.

Zapsal:

dr. Vondráček

Schválili:

dr. Stříteský, Ing. Prchal
……………………………..
Mgr. Marek Stříteský, Ph.D., předseda AS

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