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Předmět Zasedání 20/06-09 

Datum 16.2. 2009 

Místo VŠE v Praze (zasedací místnost 167 NB) 

Přítomni 

Bartošová-Vrbová , Černá, Černý, Češková, Fiala, Gabriel, Hudrlíková, Chlapek, Jiráková, Kašparová, 
Mazouch, Pecuchová, Petkovová, Plášková , Potluka, Radová, Rauš, Reschová, Rosický, Sieber, Soběhart, 
Spirit, Svoboda,Šanda, Vašíčková, Vostatek, Vostrovská, Zelenka 

Omluvení Pospišová, Vlnas, Krčál  

Neomluvení Pažitka  

Hosté Hindls, Hronová, Koschin, Svoboda 

Předsedal Radová 

Doba 13:00 – 16.00 Tel.  

Zapsal Gabriel Strany 

 

 

 

   Bod jednání  

1. Kontrola úkolů 

a. Informace prorektora pro pedagogiku 

b. Informace kvestora  

2. Stipendijní řád 

3. Volební a jednací řád FMV 

4. Volební a jednací řád AS VŠE  

5. Informace z RVŠ – „Bílá kniha“ 

6. Volby do AS VŠE 

7. Různé 

a. Termíny dalších zasedání 

 

 

č. PŘEDMĚT TYP 

 Paní předsedkyně Radová přivítala senátory a hosty a zahájila zasedání AS VŠE. I 

1. Kontrola úkolů 

 

Bod A. 
Pan prorektor představil návrh harmonogramu na příští akademický rok. (ZS – výuka 21.9. - 18.12.) 
Studijní a zkouškové období je 6 týdenní,  nedělí se již na řádné a doplňkové. Byla doplněna informace, že  
studenti, kteří budou skládat zkoušky v posledním týdnu, nebudou mít v registracích zohledněny výsledky 
zkoušek a získané kredity.  
Byl přednesen návrh zahrnout rektorský den do harmonogramu, aby se tomuto mohla přizpůsobit výuka. 
Dosavadní praxe je taková, že rektorský den je vyhlašován až v průběhu semestru, vyučující tedy 
nemohou přesně naplánovat objem výuky.  Pan prorektor slíbil, že rektorský den bude pro příští 
akademický rok zveřejněn v harmonogramu.  
Pokud odpadnou dva a více stejných dnů v týdnu průběhu semestru, bude náhradním dnem  první den 
zkouškového období. 
Diskutovala se také problematika vypisování termínů  ve zkouškovém období. Děkani fakult určí, zda 
budou řádné termíny vypsány pouze v prvních 4 týdnech zkouškového období nebo ve všech 6. 
Předtermíny prorektor oficiálně nezakazuje a ani se jim nebrání. Studijní a zkušební řád VŠE to 
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č. PŘEDMĚT TYP 

nezakazuje. Záleží pouze na vyučujících, zda předtermíny udělí. 
Dále bylo konstatováno, že  v učebnách je nedostatek dataprojektorů. Od zimního semestru 2009 – pokud 
bude schválen rozpočet a úspěšné výběrové řízení, budou učebny dovybaveny. V některých učebnách 
nelze zároveň využívat tabuli a promítat. Pan prorektor pověří řešením techniky.  

Bod B. 

V úvodu byl zmíněn problém velikosti tříd. Pan kvestor prošel třídy s architektem a v dubnu/květnu budou 
vypracovávat plán, jak přestavět SB. Záměr: spojit některé menší třídy, které nesplňují hygienické normy.  
Pan kvestor také sdělil, že 17.2.2009 bude na kolegiu rektora  projednáváno čerpání rozpočtu. Informoval 
o předpokladu, že veškerý nárůst rozpočtu pro rok 2009 půjde ve prospěch fakult a nárůst se nebude týkat 
celoškolských útvarů. Dále bude na kolegiu rektora diskutován návrh rozpočtu ve dvou variantách – 
rozdělení prostředků na fakulty dle výkonů (stávající systém) nebo kapitační rozdělení či jejich modifikace. 
Pan kvestor předpokládá, že škola pro rok 2009 zůstane u stávajícího systému a změna se schválí s 
platností od kalendářního roku 2010 . Rok na přípravu pro fakulty by měl stačit. Stejný materiál by měl být 
dán k dispozici finanční komisi AS VŠE.  
Materiál týkající se investic nebyl na tomto zasedání předložen, protože nejsou potvrzené výše dotací na  
Třebešín a na JH. Tento materiál bude také předložen finanční komisi senátu.   AS VŠE bude tento 
materiál projednávat na zasedání dne 9.3.2009. 

2.Stipendijní řád 

 
Pan rektor předložil ke schválení změnu Stipendijního řádu VŠE. Záměrem změny ve SŘ je zvýhodnit 
aktivnější doktorandy před pasivnějšími.  

I 

 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE schvaluje předloženou změnu Stipendijního řádu VŠE.“  

Hlasování: 
PRO: 23 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

R 

3. Volební a jednací řád FMV 

 
Paní místopředsedkyně Češková požádala senát o schválení  změn ve VJŘ AS Fakulty mezinárodních 
vztahů, který předkládá AS FMV. Do VJŘ je zakomponována možnost hlasovat ve výjimečných případech 
“per rollam“. 

I 

 

Usnesení AS VŠE: 

„AS  VŠE schvaluje předložený volební a jednací řád AS FMV.“ 

Hlasování: 
PRO: 23 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

R 

4. Volební a jednací řád AS VŠE 

 

Paní předsedkyně představuje změny ve VJŘ AS VŠE: hlasování „per rollam“; princip zániku funkčního 
období všech senátorů; změny týkající se termínů předkládání materiálů na jednání - 14 dní před 
jednáním senátu, změny ohledně hlasování –některé materiály musely  být původně schváleny 3/5 
většinou,  nová úprava – nadpoloviční většina všech zvolených senátorů; změna ohledně volby kandidátů 
na rektora – přesnější postup – problém odstoupení kandidáta – postup při nových volbách, pokud by 
nebyl zvolen rektor po třech kolech – kandidáti mohou mít nové předvolební proslovy; volby na fakultách 
mohou probíhat 1 – 3 dny. 
 
Změny, které vzešly z pléna: 
čl. 13 ods. 6 b . Přidáno: „hlasy budou zasílány poštou s potvrzením doručení pošty“ a odstraněno pís.c. 
Zmíněn problém používání termínu “elektronické hlasování“ a „per rollam“. Per rollam je z doby, kdy 
elektronické hlasování neexistovalo  –  zanecháno per rollam 
 
Čl. 20 
Výraz „Nové“ volby místo „opakovaných“. 
 
 

I 
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č. PŘEDMĚT TYP 

Čl. 9 
Změna termínu na „nové“ volby místo „opakované“ – v nadpisu v odst. 1-5  
 

Dotaz k elektronickým volbám, zda je možné je letos uskutečnit u fakultních voleb. Pan Chlapek 
odpovídá. Problém se týká především utajení a ověření pouze těch lidí, kteří hlasovat mají a mohou. 
Zatím raději upuštěno, ale jeví se jako perspektivní cesta. 

 

Usnesení AS VŠE: 
„AS  VŠE schvaluje Volební a jednací řád  AS VŠE se všemi připomínkami.“ 

Hlasování: 
PRO: 26 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

R 

5. Informace z RVŠ – „Bílá kniha“ 

 

Zástupce VŠE v Praze v Předsednictvu Rady vysokých škol ČR (RVŠ) doc. Jakub Fischer podrobně 
informoval Akademický senát VŠE v Praze o aktualitách v RVŠ, o projednávání Bílé knihy terciárního 
vzdělávání (BKTV) a o postupu přípravy zákona o terciárním vzdělávání (ZoTV). RVŠ zahájila nové 
funkční období (2009 – 2011), předsedou byl opět zvolen prof. Haasz z ČVUT Praha, místopředsedové 
zůstávají stejní, novým místopředsedou je prof. Zlatuška, lze tedy očekávat kontinuitu činnosti RVŠ. 
V současné době je „nejžhavějším“ tématem projednávání BKTV, kterou koncem ledna vzala na vědomí 
Vláda ČR a uložila ministru školství předložit návrh ZoTV, který bude z BKTV vycházet. Návrh věcného 
záměru ZoTV je v současné době projednáván expertní skupinou, kde kromě zástupců ministerstva jsou i 
zástupci ČKR a RVŠ. Doc. Fischer připomněl, že BKTV byla k dispozici k veřejnému připomínkovému 
řízení během minulého roku. Podle jeho názoru jsou budoucí procesy naznačené v BKTV, jakkoli jsou 
v řadě jednotlivých bodů z hlediska vysokých škol kontroverzní, nejen hrozbou, ale zejména příležitostí pro 
další rozvoj VŠE 
Navrženo, že je lepší nevyjadřovat se ke stávajícím někdy emotivním vyjádřením jiných subjektů., ale 
snažit se participovat na přípravě zákonné normy. Problém třídění škol - vzdělávaní nelze kvalitně 
uskutečňovat bez výzkumu. Vzdělávání se tím zužuje pouze na požadavky praxe.  
Rektorům nejvíce vadí, kdy se tato věc připravuje. Je to v době hlubokého podfinancování VŠ. Dále vidí 
problém v tom, že správní rady budou jmenovány ministrem – ztráta autonomie a možnost politizace 
vysoké školy. Dále vadí nejasná diferenciace VŠ. 
Návrh - na příští zasedání pozvat děkany. Doporučení, aby se AS fakult zabývaly problematikou BKTV, na 
příští zasedání pozvat předsedy. 
Pan Rosický zformuluje na základě diskuse stanovisko za AS VŠE  
Ve stanovisku by mělo zaznít –  
- průběžná veřejná a akademická diskuze 
- průběžné informování 
- hájení nezávislosti akademické obce  
- problematičnost diferenciace … 
- nejít směrem k praxi, ale k výzkumu a vzdělání 
Pan Rosický dodá stanovisko. 
Pan rektor bude průběžně informovat o dění týkající se BKTV.  
 

I 

 
Usnesení AS VŠE: 

na základě stanoviska ing. Rosického 
I 

6. Volby do AS VŠE 

Bod bude vyřešen na zasedání 9.3.2009, kdy bude také navržena hlavní volební komise.  

 

7. Různé 

 
Pan kvestor informoval o nových stravovacích možnostech - ode dneška zahájen provoz vegetariánské 
jídelny. 

I 

 
Kolega Šanda vznesl požadavek, aby byl na stránkách školy plánek VŠE pro lepší orientaci cizinců, 
návštěv  a uchazečů o studium. 

 

 
Dále dohodnuty termíny dalších zasedání: 9.3., 6.4., 11.5., popřípadě další termíny budou stanoveny 
podle výsledku hlasování o rozpočtu. 

I 
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Přílohy (pouze u originálu): 

Stipendijní řád VŠE 

Volební a jednací řád AS FMV 

Bílá kniha terciárního vzdělávání 

Stanoviska UK k BKTV 

Volební a jednací řád AS VŠE 

 

V Praze 24.2. 2008 

 

Schválil: 


