ZÁPIS č. 19/2018-2021
z 19. zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze (AS)

Datum:
Místo:
Přítomni:

NF

Omluveni:
Hosté:

Předsedal:
Komise:

25. 1. 2021
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169; MS Teams
FFÚ (F1 – 5 členů): Marek, Zelenka, Král, Hulínský
FMV (F2 – 5 členů): Bič, Čapková, Stehlíková
FPH (F3 – 5 členů): Stříteský (předseda), Říha, Pokorný, Suchoňová
FIS
(F4 – 5 členů): Zouhar, Potančok, Mazouch, Staněk
(F5 – 5 členů): Ševčíková, Váňa, Vondráček (místopředseda), Korejs, Němec
FM
(F6 – 5 členů): Váchová, Krbová, Prchal (místopředseda), Šimáček
Jiné (CTVS – 1 člen): Fliedrová
Peterková, Smrčka, Dolejš, Pažitný, Husák, Zima
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. Změna vnitřních předpisů FPH VŠE (JŘ AS FPH, JŘ VR FPH)
3. Různé

Průběh:
1.

Zahájení, usnášeníschopnosti, program

1.1.

Předseda AS konstatoval, že je přítomno 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.

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:
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[K zasedání se přihlásili senátor Potančok a senátor Zouhar, tedy je přítomno 23 členů AS z celkových
31 členů AS. 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.]
návrh usnesení:
pro-proti-zdržel se:
závěr:

„AS schvaluje program zasedání dle pozvánky.“
23-0-0
Usnesení bylo přijato.

2. Změna vnitřních předpisů FPH VŠE
2.1.

Předseda AS zahájil projednání výše uvedeného bodu, přičemž udělil slovo dr. Tyllovi, který
uvedl důvod návrhu a po obsahové stránce jej krátce shrnul.

2.2.

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

legislativní komisi, přičemž předseda komise Bič sdělil, že komise dospěla k závěru, že
nemá výhrad proti předloženým materiálům.

[K zasedání se přihlásili senátor Král a dostavil se senátor Váňa, tedy je přítomno 25 členů AS
z celkových 31 členů AS. K přijetí usnesení, k nimž je třeba prostá většina, je tedy třeba 13 hlasů,
k přijetí usnesení, k nimž je třeba kvalifikovaná většina, je třeba 16 hlasů.]
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 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:
pro-proti-zdržel se:
závěr:
návrh usnesení:
pro-proti-zdržel se:
závěr:

„AS schvaluje změnu Jednacího řádu Akademického senátu
Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze dle návrhu.“
25-0-0
Usnesení bylo přijato.
„AS schvaluje změnu Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty
podnikohospodářské VŠE v Praze dle návrhu.“
25-0-0
Usnesení bylo přijato.

3.

Různé

3.1.

Předseda AS zahájil projednání bodu „Různé“, a to pracovní diskusi k návrhu Strategického
záměru VŠE 2021–2025, přičemž udělil slovo doc. Štěrbové jako zpracovatelce návrhu. Doc.
Štěrbová uvedla, že ze strany MŠMT došlo k prodloužení lhůty a strategický záměr musí být na
MŠMT předložen do konce března 2021. Návrh strategického záměru byl projednán na kolegiu
rektorky, následně děkany fakult a zaslán AS. Návrh byl rovněž konzultován s MŠMT, které jej
hodnotilo jako kvalitně zpracovaný a zejména kvitovalo jeho návaznost na záměr MŠMT.
Senátor Mazouch uvedl, že za krátkou dobu se podařilo zpracovat materiál na solidní úrovni,
přičemž poděkoval za zapracování připomínek, které byly po diskusi s některými senátory AS
vzneseny. J. M. prof. Machková k tomu uvedla, že především velmi oceňuje roli FIS při
přípravě materiálu a kvalitního zpracování připomínek, a dále informovala, že na základě
požadavků MŠMT byly v úvodu materiálu zdůrazněny principy digitalizace, internacionalizace
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a celoživotního vzdělávání. Senátor Potančok vznesl připomínku týkající se vhodnosti
rovnoměrného zmínění informatických oborů v návrhu záměru. Senátor Bič ocenil upravení
strategického záměru směrem k posílení roviny lidských zdrojů. Vzhledem k tomu, že se do
rozpravy nikdo nepřihlásil, předseda AS rozpravu ukončil.
3.2.

Předseda AS zahájil diskusi nad konceptem Plánu realizace Strategického záměru VŠE pro
rok 2021, přičemž udělil slovo doc. Štěrbové, která jej krátce uvedla, přičemž též informovala
o tom, že koncept byl projednán s MŠMT s tím výsledkem, že po provedení drobné úpravy a po
doplnění jednoho odstavce aktivity využití serveru a prostředky dostaneme přiděleny ve výši,
které byly avizovány.

3.3.

Senátor Hulínský vznesl dotaz k harmonogramu dalšího akademického roku. K tomu doc.
Dvořák uvedl, že zimní semestr by měl začít 20. 9. 2021 a skončit 17. 12. 2021, letní semestr
začít 14. 2. 2022 a skončit 13. 5. 2022.

3.4.

J. M. prof. Machková uvedla, že dle výsledků dnešního jednání vlády ČR bude vydáno nové
opatření pro letní semestr, výuka bude vysoce pravděpodobně začínat online, aktuálně se počítá
přibližně do března, ale nelze vyloučit ani celý semestr. Dále informovala o hygienických
kontrolách HS, které proběhly s tím, že i nadále budou probíhat. K dnešnímu dni proběhly ze
strany HS jedna ohlášená a jedna neohlášená kontrola s dobrými výsledky. Vzhledem k tomu,
na chod VŠE chodí anonymní stížnosti, jimž se lze stěží bránit, bude VŠE nepochybně
předmětem dalších. Rozhodla, že kontroly bude provádět i interní auditor a pokud dojde
k pochybení, bude proveden zápis, bude informován děkan a věc bude adekvátně řešena.
Kontroly provádějí i jednotlivé děkani. VŠE provádí nadstandardní opatření pro bezpečnost
studentů i učitelů a to, co se objevilo v médiích, nebylo spravedlivé, ale tak už to bývá.

3.5.

Senátor Staněk vznesl dotaz k objednávání revalidačních známek. K tomu Ing. Nidl uvedl, že
systém je nastaven tak, že se nejprve udělá průzkum přes InSIS, přičemž problém vznikl
v souvislosti s aktuální pandemickou situací. Řešením je objednání e-mailem, podrobné
informace budou zveřejněny na stránkách CI.

4.

Závěr

4.1.

Vzhledem k tomu, že byl program zasedání AS vyčerpán, předseda AS zasedání v 13:55 hodin
ukončil.

4.2.

Předseda AS připomněl, že další zasedání AS se koná dne 22. 2. 2021 ve 13:00.

Zapsal:

Ing. Jakub Drábek, Ph.D.; dr. Vondráček

Schválili:

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

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