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ZÁPIS č. 12/2018-2021 

z 12. zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (AS) 

 

 

Datum: 30. 3. 2020 

Místo:  RB 211 + prostředí MS Teams + mediasite.vse.cz 

Přítomni: FFÚ (F1 – 5 členů): Marek, Zelenka, Král, Hulínský 

FMV (F2 – 5 členů): Bič, Čapková, Peterková, Stehlíková, Zima 

  FPH  (F3 – 5 členů): Smrčka, Stříteský (předseda), Říha, Pokorný, Suchoňová 

  FIS  (F4 – 5 členů): Zouhar, Potančok, Mazouch, Staněk 

  NF  (F5 – 5 členů): Ševčíková, Váňa, Vondráček (místopředseda), Korejs, Němec 

  FM  (F6 – 5 členů):  Pažitný, Váchová, Krbová, Prchal (místopředseda), Šimáček 

  Jiné  (CTVS – 1 člen): Fliedrová (dříve Čermáková) 

Omluveni: Husák, Dolejš 

Hosté: 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) 

Předsedal: Stříteský (předseda) 

Komise: 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. Rozpočet VŠE v Praze 

3. Různé 

 

 

Průběh: 

1. Zahájení, usnášeníschopnosti, program 

 

1.1. Předseda AS ve 13:00 zahájil zasedání AS, přičemž konstatoval, že AS dnešní jednání vede ve 

specifickém režimu vyplývajícím z nouzového stavu vyhlášeného usnesením vlády ČR ze dne 

12. 3. 2020, č. 194 a z navazujících opatřeních orgánů veřejné moci, jakož i z opatření vydaných 

vedením VŠE v Praze. JŘ AS výslovně neupravuje jednání AS prostřednictvím prostředků 

umožňujících komunikaci na dálku, nicméně existuje-li požadavek na to, aby AS o návrhu 

dnešního dne (30. 3. 2020) rozhodoval, nelze postupovat jinak než alternativně s určitou mírou 

možného procedurálního nedostatku schvalovacího procesu, která nicméně byla a je 

minimalizována realizací souvisejících kroků, které tento možný procedurální nedostatek 

snižují, resp. eliminují. Jednání AS je tedy realizováno na dálku prostřednictvím aplikace MS 

Teams v rámci univerzitního systému Office 365, a to za zřejmé situace krajní nouze, kdy tento 

způsob jednání AS je nejméně odlišný od osobního jednání AS VŠE a samozřejmě umožňuje 

jednoznačnou verifikaci osob účastnících se jednání AS. Současně předseda AS a místopředseda 

AS dr. Vondráček jsou přítomni v místnosti RB 211. Zasedání je též přenášeno přes aplikaci 

multimediálních záznamů VŠE (mediasite.vse.cz). 
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1.2. Předseda AS dále konstatoval, že o tomto uvažovaném způsobu jednání AS byli členové AS, 

jakož i členové akademické obce VŠE v Praze a veřejnost informováni dne 23. 3. 2020, přičemž 

ze strany žádné osoby proti tomu nebylo vzneseno žádných výhrad. Stejně tak žádná osoba 

odlišná od členů AS a vedení VŠE v Praze nevyjádřila požadavek na to, aby mohla být 

dnešnímu jednání AS přítomna. 

 

1.3. Předseda AS dále konstatoval, že je přítomno 29 členů AS z celkových 31 členů AS, a tedy AS 

je usnášeníschopný. K přijetí usnesení, k nimž je třeba prostá většina, je tedy třeba 15 hlasů, 

k přijetí usnesení, k nimž je třeba kvalifikovaná většina, je třeba 16 hlasů. 

 

1.4. 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. Pokud jde o návrh na změnu statutu VŠE v Praze, po dohodě 

s předkladatelem nebyl zařazen.  

 

1.5. 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: „AS schvaluje program zasedání dle pozvánky“ 

pro-proti-zdržel se: 28-0-0  

závěr:   Usnesení bylo přijato 

pozn.:    sen. Zima nehlasoval, sen. Korejs a sen. Staněk hlasovali  

    prostřednictvím chatu 

  

 

2. Rozpočet VŠE 

 

2.1. Předseda AS zahájil projednání výše uvedeného bodu, přičemž udělil slovo kvestorovi 

Ing. Zouharovi jako zpracovateli předkládaného materiálu, který jej po obsahové stránce 

shrnul.  

 

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

 

(a) finanční komisi, přičemž předseda komise Král sdělil, že komise dospěla k závěru, že 

schvaluje rozpočet VŠE v Praze na rok 2020 a jeho rozpis na fakulty a další části v textové i 

tabulkové části a zároveň doporučuje AS tento závěr přijmout. 

 

2.3. Předseda AS otevřel rozpravu k projednávanému bodu, do níž se přihlásili:  

 

(a) senátorka Stehlíková, která po udělení slova uvedla, že k diskusi proběhnuvší na 

finanční komisi by chtěla doplnit, že by bylo vhodné do finální podoby rozpočtu, která 

bude zveřejněna, konkrétně do tabulky B.13.1 mohlo být indikováno, že bakalářský 

program Diplomatic and International Studies neměl uvedený počet studentů k 31. 12., 

jestli by byla možnost např. ve formátu poznámky doplnit, že jde o odhad na další rok; 

k tomu kvestor Ing. Zouhar uvedl, že se s tím takto počítá; 

 

(b) místopředseda Vondráček, který po udělení slova vznesl dotaz na kvestora Ing. 

Zouhara, zdali tedy rozpočet, který se schvaluje, není finální verze a bude doznávat ještě 

změn, a dále zdali se v rozpočtu předpokládá reflexe skutečností, které aktuálně probíhají, 

a to v souvislosti s rekonstrukcemi kolejí; k tomu kvestor Ing. Zouhar uvedl, že ano, 

u programu IDS bude korigována informace týkající se počtu studentů, kdy jde o odhad 

ředitele programu, kolik by mohlo nastoupit studentů do nového AR; pokud jde o 
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dotazovanou rozpočtovou reflexi ve vztahu ke kolejím, pak vzhledem k tomu, že určitý 

výpadek kapacit a kolejného byl předpokládán, projekty byly plánovány ne měsíce, ale 

roky, a podařilo se získat prostředky od MŠMT, přijde mu ukvapené rekonstrukce 

pozastavovat či přerušovat; část investic je v takovém stavu, že investice potřebujeme 

udělat tak jako tak pro zachování investic (souvisejí s bezpečností provozu), část investic 

se promítne do úspor v rámci provozu (např. zateplení), stále předpokládáme, že od října 

bude stav stabilizován, že poptávka po ubytování ze strany studentů zase bude; vzhledem 

k tomu, že rekonstrukce plánují dělat další pražské školy, tedy výpadek kapacit bude 

mnohem větší, tak se zatím neobáváme toho, že bychom koleje neobsadili; tím, že máme 

zajištěné prostředky jak z MŠMT, tak z vlastních zdrojů, tak i z toho úvěru, stále tam 

máme manévrovací prostor, že pokud by docházelo k nějakým problémům se splácením 

(ale to se bavíme o horizontu několika let, kdy se zahájí jejich splácení, po uvedení těch 

kapacit do provozu), tak je tam stále možnost nějaké parametrické úpravy, především 

prodlužování splatnosti toho úvěru, takže skutečně počítáme s tím, že ten výpadek je jen 

teď na několik málo měsíců do léta a od října že bychom zase měli jet v nějakém 

normálním režimu; 

 

(c) vzhledem k tomu, že do rozpravy se dále již 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: „AS schvaluje rozpočet VŠE v Praze na rok 2020 a jeho rozpis na 

fakulty a další součásti (textová a tabulková část).“ 
pro-proti-zdržel se: 29-0-0  

závěr:   Usnesení bylo přijato. 

pozn.:    sen. Krbová, sen. Korejs a sen. Staněk hlasovali   

    prostřednictvím chatu 

 

3. Různé 

 

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

někdo něco k projednání. 

 

3.2. J. M. prof. Machková poděkovala senátorům za účast na dnešním zasedání, které je pro VŠE 

v Praze hlediska chodu velmi významné, neboť rozpočet představuje samozřejmě zásadní 

nástroj. Dále informovala o aktuální situaci na VŠE v Praze a možnému budoucímu vývoji, 

o součinnosti s MŠMT a o očekávaných legislativních změnách. Závěrem též poděkovala všem 

akademickým pracovníkům za jejich přístup při současné komplikované situaci.  

 

 

4. Závěr 

 

4.1. Vzhledem k tomu, že byl program zasedání AS vyčerpán, předseda AS zasedání ve 14:04 hodin 

ukončil. 

 

4.2. Předseda AS připomněl, že další zasedání AS se koná dne 27. 4. 2020 ve 13:00, přičemž patrně 

bude probíhat opět prostřednictvím MS Teams a v RB 211.  
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Zapsal:  dr. Vondráček 

 

 

Schválili:  

 

  …………………………….. 

  Mgr. Marek Stříteský, Ph.D., předseda AS 

 

 

 

…………………………….. 

  Ing. Vojtěch Prchal, místopředseda AS 

 


