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Zasedání 20/09-12

Předmět
Datum
Místo
Přítomni

Předsedal
Doba

31. ledna 2012
VŠE v Praze, RB 212
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Radová, Zelenka,
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Češková, Švarc, Vránová
Fakulta podnikohospodářská (F3): Neumaierová, Plášková, Vančura
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Dlouhý, Chlapek,
Národohospodářská fakulta (F5): Soběhart, Vostrovská, Strejček, Vašíčková
Fakulta managementu (F6):
Jiné:
F2: Taušer, F3: Sieber, F4: Berka, Sládková, F5: Svoboda, F6: Černý, Novotná, Nový, Gottwald,
Šíma
Jiné: Fiala
Janda (F3), Kozejová, Vorlová (F1),
Hindls (rektor), Fischer (prorektor), Mikovcová (prorektorka),
F1: Dvořák (děkan),Finardi členka AS F1
F2: Poláková, Čajka, Míšková
F4: Řezanková (předsedkyně AS F4), Říhová (místopředsedkyně AS F4), Vondra, Korecký
Radová
13:00 – 14:45

Zapsal

Vašíčková

Omluvení

Neomluvení
Hosté

Program jednání
1. Věcný záměr zákona o vysokých školách, o finanční podpoře studentů
2. Informace z jednání RVŠ, ČKR a předsedů akademických senátů
3. Různé

č.

PŘEDMĚT

TYP

Paní předsedkyně přivítala přítomné vedení školy a senátory na prvním zasedání AS VŠE v roce 2012. Na
začátku zasedání představila nové senátory AS VŠE, a to pana doc. Dlouhého (F4) a Iva Strejčka (student
F5) a poblahopřála prorektoru Fischerovi ke zvolení předsedou RVŠ.

1. Věcný záměr zákona o vysokých školách, o finanční podpoře studentů
2. Informace z jednání RVŠ, ČKR a předsedů akademických senátů
K věcnému záměru zákona se jako první vyjádřil pan rektor. Informoval přítomné senátory o zasedání
ČKR. Rektorská konference odmítá věcný záměr zákona o vysokých školách. Uvedl, že ČKR a RVŠ
nemohou vznést rozpor proti Věcnému záměru, mohou jej pouze připomínkovat. RVŠ vznesla připomínky
a také odeslala dopis adresovaný Karolíně Peak, aby byl záměr stažen (dopis z 23.1.2012). Komise pro
soukromé právo zákon o finanční podpoře přijala, ale zákon o vysokých školách odmítla a vrátila zpět.
Legislativní rada vlády, která by měla dát definitivní doporučení předsedovi vlády, bude teprve zasedat.
Vytvořena (nebo spíše obnovena) bude také pracovní komise pro přípravu zákonů (jejíž další plánované
zasedání je na 8.2.2012).. Dle názoru pana rektora legislativní rada vlády pravděpodobně zákon doporučí.
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PŘEDMĚT
Další vývoj už ovšem nemůže posoudit. ČKR chtějí o návrhu dále jednat a dovést ho k nějakému řešení.

TYP

Prorektor Fischer poděkoval za podporu, s níž byl nominován do RVŠ. Usnesení RVŠ, kde jsou veškerá
vyjádření k věcnému záměru, je přílohou tohoto zápisu. Uvedl, že názory na reformní kroky ve vysokém
školství jsou v akademické obci různorodé. Prorektor Fischer sdělil, že jednal s ministrem školství, který
uvedl, že si sám není jistý politickou podporou kroků k návrhu tohoto zákona. Stažení zákona je dle jeho
slov ale nepravděpodobné. Vše se bude odvíjet od dalších jednání. Pokud materiál projde, k dalším
krokům dojde na konci února 2012. Prorektor Fischer také souhlasil s panem rektorem v tom, že materiály
byly bez dostatečného projednávání vloženy do připomínkového řízení s výsledkem, který není příliš
přijatelný. Reprezentace mající tyto návrhy zákonů na starosti jsou si vědomy, že je vše potřeba dále řešit.
Paní předsedkyně Radová informovala senátory o setkání předsedů akademických senátů.
První proběhlo dne 5.1.2012 na UK, kde předsedové zformovali a zaslali dopis premiérovi. Znění dopisu a
usnesení pracovní komise Předsedů AS je přílohou materiálů rozeslaných všem před zasedáním AS a
také přílohou zápisu. Oba dokumenty byly zaslány v první polovině ledna též předsedům AS jednotlivých
fakult.
Další jednání proběhlo dne 23.1.2012 nejprve na půdě ČVUT před plánovaným jednáním s ministrem
školství, kde se přítomní předsedové domluvili, že pokud nebudou návrhy zákonů postoupeny další
diskusi, nebude ve věci možné jednat. Pan ministr na jednání s předsedy senátů uvedl, že materiály
nebude vracet k projednání reprezentacím VŠ a doporučuje, aby byly projednány ve vládě. Dále
informovala, že na některých VŠ studenti plánují protestní akce.
Diskuse:
Senátor Chlapek uvedl, že je pro se postavit za usnesení ostatních senátů a apelovat na ministerstvo, aby
byl materiál stažen. Navrhuje postavit se za stanovisko RVŠ nebo stanovisko Univerzity Karlovy. Senátor
Soběhart zhodnotil situaci tak, že buď se můžeme bavit o jednotlivých bodech, což vzhledem k časovému
tlaku to není možné nebo se připojit k některým ze stávajících stanovisek – a toto za sebe doporučuje.
Předsedkyně Radová uvedla, že zástupci Akademického senátu Fakulty v Jindřichově Hradci navrhují se
připojit ke stanovisku např. RVŠ. Senátorka Neumaierová zmínila, že hlas VŠE v této záležitosti bude jistě
důležitý. Explicitně zmínila bod, kde se hovoří o zřízení nové RVŠ. Zřízení nové RVŠ dle ní není na místě.
Senátor Švarc se také vyjádřil pro vyjádření souhlasu se stanoviskem RVŠ a ČKR. Navrhl doplnit i druhý
zákon – o finanční podpoře studentů – odmítnout ho spolu s věcným záměrem zákona o vysokých
školách, jelikož tyto dva zákony spolu úzce souvisí.
Předsedkyně promítla připravenou verzi návrhu usnesení. Senátor Soběhart navrhl doplnit do usnesení
AS VŠE informaci, že AS VŠE navrhuje další diskuzi týkající se VZ obou zákonů. Doporučuje uvést i
konkrétní návrh dalšího kroku v případě, že zákon stažen nebude. Prorektor Fischer uvedl, že akademická
obec se shoduje na doporučení stáhnout zákon. Pokud zákon stažen nebude, tak v dalším postupu není
akademická obec názorově konzistentní. Senátor Chlapek uvedl, že by se akademické senáty měly
dohodnout, kde jsou hranice v tomto zákoně, za které nejsou ochotny jít a vést o tom další diskuse. Také ,
že odmítnutí změn v zákoně nejsou nijak odůvodněná. Senátorka Neumaierová si myslí, že v této chvíli
jsme schopni dát věcné připomínky k návrhům a zdůraznila mimo jiné špatnou komunikaci
s ministerstvem. Navrhla zapracovat do usnesení nutnost zavedení konsensu s akademickou obcí.
Senátor Marek doporučil zmínit účast na pracích na změněné podobě návrhu zákona. Pan rektor ještě
zmínil možnost stávající zákon novelizovat. Senátor Švarc vyjádřil názor, že zcela odmítat připomínky
RVŠ a ČKR, jakožto reprezentativních zástupců akademické obce, je neetické.
O návrhu vyjádření AS VŠE budou senátoři hlasovat per rollam, a to do pátku 3.2. 2012 do 17:30 hodin.

Usnesení AS VŠE (per rollam):
„Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze odmítá návrh Věcného záměru zákona o vysokých
školách a návrh Věcného záměru zákona o finanční podpoře studentů, předložený ministrem školství,
mládeže a tělovýchovy České republiky.
Akademický senát nesouhlasí se způsobem vypořádání se s připomínkami, které byly formulovány Radou
vysokých škol (RVŠ) ze dne 8. prosince 2011 a Českou konferencí rektorů (ČKR) ze dne 1. prosince
2011.
Akademický senát považuje RVŠ i ČKR za reprezentativní zástupce akademických obcí VŠ, a proto
odmítnutí jejich připomínek zejména z formálního hlediska shledává za nešťastné vzhledem k potřebné
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diskusi.
Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze se připojuje k výzvě předsedů akademických senátů
ze dne 23. ledna 2012, k rezoluci akademické obce Univerzity Karlovy z 19. ledna 2012 a k usnesení RVŠ
ze dne 26. ledna 2012, a požaduje, aby návrhy věcného záměru obou zákonů v této podobě předloženy
Vládě ČR k projednávání nebyly.
Akademický senát podporuje obnovení věcné diskuse k těmto zákonům a je připraven se na ní společně s
ostatními zástupci akademických obcí podílet.“

TYP

PRO: 22
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 1
Usnesení bylo přijato

3. Různé
Další zasedání AS VŠE se bude s největší pravděpodobností konat 27.2.2012. Datum bude včas
upřesněno.
Senátor Chlapek doporučil rozeslat e-mail akademické obci s informací o stanovisku AS VŠE k VZ.

I

Přílohy (pouze u originálu):
č. 1 – prezenční listina 20/09-12

V Praze 3. února 2012
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
předsedkyně AS VŠE
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Pavla Vašíčková
autor zápisu
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