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ZÁPIS č. 15/2018-2021 

ze 15. zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (AS) 

 

 

Datum: 5. 10. 2020 

Místo:  VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169; MS Teams 

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

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

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

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

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

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

  Jiné  (CTVS – 1 člen): --- 

Omluveni: Fliedrová, Zima, Staněk, Němec, Prchal (místopředseda) 

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. Výroční zprávy pracovišť VŠE za rok 2019  

a. Výroční zpráva o činnosti Centra tělesné výchovy a sportu za rok 2019  

b. Výroční zpráva o činnosti Centra informačních a knihovnických služeb za rok 2019  

c. Výroční zpráva o činnosti Certifikačního ústavu za rok 2019  

d. Výroční zpráva o činnosti Francouzsko-českého institutu řízení za rok 2019  

e. Výroční zpráva o činnosti Institutu krizového managementu za rok 2019  

f. Výroční zpráva o činnosti Institutu oceňování majetku za rok 2019  

g. Výroční zpráva o činnosti Nakladatelství Oeconomica za rok 2019  

h. Výroční zpráva o činnosti Správy účelových zařízení za rok 2019  

i. Výroční zpráva o činnosti Centra informatiky za rok 2019  

j. Výroční zpráva o činnosti xPort Business Acceleratoru za rok 2019  

3. Situační zpráva k rekonstrukcím kolejí Jarov 

4. Různé 
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Průběh: 

1. Zahájení, usnášeníschopnosti, program 

 

1.1. Předseda AS konstatoval, že je přítomno 26 členů AS z celkových 31 členů AS, a tedy AS je 

usnášeníschopný. K přijetí usnesení, k nimž je třeba prostá většina, je tedy třeba 14 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, 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: 26-0-0 

závěr:   Usnesení bylo přijato. 

 

 

2. Výroční zprávy pracovišť VŠE za rok 2019  

 

2.1. Předseda AS zahájil projednání výše uvedeného bodu, přičemž udělil slovo doc. Štěrbová, která 

uvedla důvod návrhu a rovněž jej po obsahové stránce krátce shrnula.  

 

2.2. Předseda AS otevřel rozpravu k projednávanému bodu, přičemž vzhledem k tomu, že se do 

rozpravy nikdo nepřihlásil, předseda AS rozpravu ukončil.  

 

2.3. Předseda AS konstatoval, že po dohodě s předkladatelem návrhu došlo k úpravě znění 

navrhovaných usnesení (tak, že návrh usnesení zahrnuje výroční zprávy všech pracovišť 

kumulovaně), a tedy 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 výroční zprávu  

Centra tělesné výchovy a sportu za rok 2019 

Centra informačních a knihovnických služeb za rok 2019 

     Certifikačního ústavu za rok 2019 

Francouzsko-českého institutu řízení za rok 2019 

Institutu krizového managementu za rok 2019 

Institutu oceňování majetku za rok 2019 

Nakladatelství Oeconomica za rok 2019 

Správy účelových zařízení za rok 2019 

Centra informatiky za rok 2019 

xPort Business Acceleratoru za rok 2019.“ 
 

pro-proti-zdržel se: 25-0-0 (sen. Šimáček nehlasoval) 

závěr:   Usnesení bylo přijato. 

 

 

3. Situační zpráva k rekonstrukcím kolejí Jarov 

 

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

Ing. Zouharovi, který jej po obsahové stránce krátce shrnul.  
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3.2. Předseda AS otevřel rozpravu k projednávanému bodu, přičemž vzhledem k tomu, že se do 

rozpravy nikdo nepřihlásil, předseda AS rozpravu ukončil.  

 

3.3. Předseda AS shodně s návrhem upraveným předkladatelem 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 bere situační zprávu o rekonstrukci kolejí Jarov na vědomí.“ 

pro-proti-zdržel se: 26-0-0 

závěr:   Usnesení bylo přijato. 

 

  

4. Různé 

 

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

někdo něco k projednání. 

 

4.2. J. M. prof. Machková pozdravila přítomné senátory, přičemž informovala o existenci krizového 

štábu na VŠE a dále o komplikacích při zahájení akademického roku v důsledku COVID-19 

a souvisejících opatření, přičemž upozornila rovněž na vyhlášený nouzový stav. Vedení VŠE se 

snaží o efektivní a racionální postup a vydávání opatření, až když je zřejmé, jaký je stav, aby 

nedocházelo k neustálým změnám. Z hlediska počtu nakažených jsou počty na VŠE minimální 

(4 zaměstnanci a 7 studentů), přičemž apelovala na zodpovědný přístup všech členů akademické 

obce. Dále informovala, že VŠE se rozhodla vzhledem ke složité situaci v Bělorusku pomoci 

běloruským studentům formou stipendií.  

 

4.3. Sen. Hulínský vznesl dotaz, zdali vedení VŠE zvažuje přítomnost studentů v krizovém štábu 

(jako je tomu např. na VUT). J. M. prof. Machková k tomu uvedla, že vedení VŠE preferuje co 

nejefektivnější a především nejoperativnější formu krizového řízení, v krizovém štábu ostatně 

nejsou ani všichni prorektoři. Vzhledem k tomu, že členy krizového štábu jsou všichni děkani, 

zpětná vazba od studentů je tím zajištěna. 

 

4.4. Sen. Hulínský informoval o aktivitách týkajících se digitalizace voleb, přičemž informoval o 

jednání s ředitelem CI Ing. Nidlem. VŠE zatím plánuje pořízení software pro digitální hlasování 

orgánů, další informace a návrh by předložil na příštím zasedání.  

 

4.5. Sen. Váňa vznesl dotaz na organizaci voleb do AS VŠE a na organizaci volby rektora, přičemž 

předseda AS informoval o přípravě voleb do AS na podzim a o přípravě volby rektora. 

 

4.6. Předseda AS připomněl nominace do RVŠ s termínem předložení AS VŠE do 19. 10. 2020. 

 

 

5. Závěr 

 

5.1. Vzhledem k tomu, že byl program zasedání AS vyčerpán, předseda AS zasedání v 14:50 hodin 

ukončil. 

 

5.2. Předseda AS připomněl, že další zasedání AS se koná dne 26. 10. 2020 ve 13:00 (další pak 23. 

11. a 14. 12. 2020). 

 

 



AS VŠE | 15/2018–2021 | 5. 10. 2020 

Stránka 4 z 4 

Zapsal:  Ing. Drábek, dr. Vondráček 

 

 

Schválili: …………………………….. 

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

 

 

 

…………………………….. 

  Ing. Vojtěch Prchal, místopředseda AS 


