
Zápis ze zasedání AS - 20.03.2006 

Přítomni (17): Boháčková, Gažo, Chlapek, Janhuba, Kovář, Kunstová, Mazouch, 
Mikolandová, Neumaierová, Novák, Pichanič, Poláková, Přibil, Rosický, Š?astný, Vančurová, 
Kopřiva 

Nepřítomni (4): Bartošová, Eyberger, Spirit, Rác 

Omluveni (2): Bartošová, Spirit 

Program zasedání: 

31/1 Kontrola úkolů  

31/2 Schválení Návrhu Volebního řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v 
Praze - předkládá rektor prof. Hindls 

31/3 Schválení Čl. 10 Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze - předkládá rektor prof. 
Hindls 

31/4 Projednání Kritérií pro ubytování na koleji v akademickém roce 2006/2007 - předkládá 
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. Koschin 

31/5 Schválení Stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze - předkládá prorektor 
pro studijní a pedagogickou činnost doc. Koschin 

31/6 Schválení Volebního a jednacího řádu AS FNH VŠE - předkládá děkan FNH doc. 
Schwarz  

31/7 Volba místopředsedy AS VŠE 

31/8 Různé 

 

31/1 Kontrola úkolů 

Předseda AS VŠE Pichanič informoval senátory o své odpovědi na dopis paní PhDr. Dagmar 
Lančové, vedoucí úseku vyřizování stížností MŠMT ze dne 13. 2. 2006, který byl projednán 
v bodu 30/1 na minulém zasedání AS VŠE dne 27. 2. 2006. V souladu s usnesením senátu 
odpověděl předseda AS na položené otázky dopisem ze dne 16.3.2006. 

Předseda Pichanič dále na zasedání přivítal nového senátora za FIS VŠE, Ing. Dušana 
Chlapka z katedry informačních technologií. Ing. Chlapek byl jmenován členem AS VŠE 
z pozice náhradníka za Ing. Jakuba Fischera, Ph.D., který na minulém zasedání ukončil své 
členství v AS VŠE z důvodu jmenováním proděkanem pro vědeckou činnost na FSI. 

Předseda AS dále informoval, že pan rektor Hindlse se omlouvá z dnešního zasedání a pověřil 
příslušné prorektory, aby předložili projednávané materiály v jeho zastoupení. 



 

31/2 Schválení Návrhu Volebního řádu Akademického senátu Vysoké školy 
ekonomické v Praze - předkládá rektor prof. Hindls 

Materiál ke schválení předložil v zastoupení rektora pror. prof. Soukup. 

Senátor Janhuba vznesl pouze dvě technické připomínky, a to nutnost úpravy čísla 
odkazovaného odstavce v čl. 8, odst. 8 VŘ: oznámení podle odst. 5, nikoli podle odst. 4 jak je 
uvedeno. Dále upozornil, že pro účely předložení k registraci MŠMT je nutno vzadu doplnit 
registrační číslo: Čj. 12 591/2003-30. 

Usnesení AS VŠE 

„AS VŠE schvaluje Návrh Volebního řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické 
v Praze.“ 

Hlasování: 

Pro: 15 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 

Návrh VŘ AS VŠE byl senátem schválen. 

 

31/3 Schválení Čl. 10 Statutu Vysoké školy ekonomické v  Praze - předkládá 
rektor prof. Hindls 

Materiál ke schválení předložil v zastoupení rektora pror. prof. Soukup.  

Návrh znění Čl. 10 Statutu VŠE – „Akademický senát“ vymezuje nově postavení 
Akademického senátu VŠE v souladu s platným zněním Zákona o vysokých školách a 
reflektuje též potřebu konkrétnějšího vymezení jeho působnosti, platnosti mandátů apod. 

Usnesení AS VŠE 

„AS VŠE schvaluje znění Čl. 10 Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze.“  

Hlasování: 

Pro: 15 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 

Čl. 10 Statutu VŠE v Praze byl senátem schválen. 



Předseda AS Pichanič požádá pana rektora, aby předložil oba materiály schválené v bodech 
31/2 a 31/3, tj. VŘ AS VŠE a Čl. 10 Statutu VŠE v Praze k registraci MŠMT v nejkratším 
možném termínu, aby podle nich již mohla proběhnout připravované volba do AS VŠE.  

 

31/4 Projednání Kritérií pro ubytování na koleji v ak. roce 2006/2007 - 
předkládá prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. Koschin 

Prorektor doc. Koschin informoval senátory o tom, že po diskusi se členy  kolejní a stravovací 
komise senátu změnil popis vzorce výpočtu studijních výsledků (bod 3.2 Kritérií), protože 
původní popis se ukázal jako nesrozumitelný.  

Předseda kolejní a stravovací komise Mazouch upozornil že kritéria slouží zejména 
k prvotnímu sestavení pořadníku obsazování míst na kolejích a ubytovávání. SÚZ by měl 
studenty upozornit na reálnou možnost, že ubytování na koleji dostanou v dalším kole. Dle 
jeho názoru již v současné době ten, kdo chce bydlet, ten bydlí, a čím déle protahuje SÚZ 
jednotlivá odvolací kola, tím menší je pak dodatečný zájem ze strany studentů. SÚZ by měl 
co nejvíce zkrátit prostoj mezi jednotlivými koly a zefektivnit rychlost přidělování míst na 
koleji.  

Usnesení AS VŠE 

„AS VŠE bere po projednání na vědomí Kriteria pro ubytování na koleji s následujícím 
doporučením: AS VŠE doporučuje panu rektorovi, aby přijal opatření pro kontrolu 
rychlosti ubytovacího procesu organizovaného SÚZ a informoval o přijatých opatřeních 
senát k 30.9.2006. AS VŠE by dále chtěl znát současný vztah mezi hospodařením VŠE a 
SÚZ.“ 

 

31/5 Schválení Stipendijního řádu Vysoké školy ekonomické v  Praze - 
předkládá prorektor pro studijní a pedagogickou činnost doc. Koschin 

Pror. Koschin informoval senátory o tom, že v souladu s platným zněním Zákona o vysokých 
školách sloučil ve Stipendijním řádu VŠE stipendia z dotací a státního rozpočtu a ze 
stipendijního fondu. Ve Stipendijním řádu jsou dále definována nová ubytovací a sociální 
stipendia. Dále informoval o tom, že v předkládaném materiálu u ubytovacího stipendia v čl. 
5 odst. 3 vypustil druhou větu „Žádost se podává prostřednictvím podatelny VŠE.“  

Předseda kolejní a stravovací komise Mazouch uvedl, že komise kladně hodnotí drobnou 
úpravu provedenou u ubytovacího stipendia, kdy byli ošetřeni studenti, kteří byli přijati do 
více studijních programů a ukončili studium předchozího programu zanecháním tohoto studia 
písemným oznámením do 31. 10. téhož roku, kdy se do něho zapsali. Na tyto studenty se při 
posuzování podmínek pro přiznání ubytovacího stipendia pohlíží jako by tento program nestu-
dovali. 

Usnesení AS VŠE 



„AS VŠE schvaluje Stipendijní řád Vysoké školy ekonomické v Praze s vypuštěním věty 
druhé v čl. 5 odst. 3.“ 

Hlasování: 

Pro: 13 
Proti: 1 
Zdrželi se: 2 

AS VŠE schválil Stipendijní řád VŠE. 

 

31/6 Schválení Volebního a jednacího řádu AS FNH VŠE - předkládá děkan 
FNH doc. Schwarz 

Materiál předložil děkan FNH doc. Schwarz v zastoupení předsedy AS FNH Ing. Ševčíka st. 

Ing. Ševčík uvedl, že připomínky, které obdržel od senátorů na minulém zasedání AS VŠE, 
změnil dle návrhu členů AS VŠE. Navrhované znění a provedené změny posléze konzultoval 
s předsedkyní Legislativní komise AS VŠE dr. Polákovou. 

Dr. Poláková uvedla, že LK se k tomuto materiálu nescházela, ona sama jako její předsedkyně 
k nově upravenému znění nemá námitky. 

Usnesení AS VŠE 

„AS VŠE schvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty 
národohospodářské VŠE v Praze .“ 

Hlasování: 

Pro: 14 
Proti: 0 
Zdrželi se: 3 

AS VŠE schválil VJŘ FNH VŠE. 

 

31/7 Volba místopředsedy AS VŠE 

Předseda AS Pichanič požádal senátory o návrhy na členy volební komise pro volbu 
místopředsedy AS VŠE. Navrženi byli senátoři Mazouch, Neumaierová, Poláková. 

Hlasování o volební komisi ve složení Mazouch, Neumaierová, Poláková 

Pro: 14 
Proti: 0 
Zdrželi se: 3 



AS VŠE zvolil volební komisi pro volbu místopředsedy AS VŠE v uvedeném složení. Komise 
si ze svého středu zvolila dr. Polákovou jako předsedkyni komise. 

Volební komise obdržela návrhy na místopředsedu AS VŠE. Navržený kandidát senátor 
Janhuba se svou kandidaturou nesouhlasil, navržení kandidáti senátor Rosický a senátorka 
Vančurová se svou kandidaturou souhlasili.  

Výsledky volby místopředsedy AS VŠE:  

Odevzdaných hlasovacích lístků: 16 
Platných: 15  
Neplatných: 1  

Počet obdržených hlasů:  

Senátorka Vančurová: 10  
Senátor Rosický: 5  

Místopředsedkyní AS VŠE byla v 1. kole zvolena senátorka Vančurová.  

 

31/8 Různé 

31/8.1 
Předseda AS VŠE Pichanič v souladu s požadavkem pana rektora Hindlse svolává na pondělí 
3. 4. 2006 od 13.00 hod. mimořádné zasedání AS VŠE. 

31/8.2 
Senátorka Vančurová požádala jménem finanční komise o souhlas senátu, aby byl do konce 
funkčního období AS VŠE Ing. Jakub Fischer, Ph.D., členem Finanční komise, ačkoliv již 
není členem senátu.  

AS VŠE s návrhem senátorky Vančurové jednomyslně souhlasí. 

31/8.3 
Senátorka Mikolandová informovala o posledním zasedání SK RVŠ, kde bylo projednáno 
Programové prohlášení SK RVŠ do r. 2008. Toto prohlášení by mělo být projednáno ve 
studentských komorách univerzitních senátů. Senátorka Mikolandová proto očekává 
připomínky od studentských senátorů AS VŠE, jimž programové prohlášení elektronicky 
rozeslala. 

31/8.4 Volba do AS VŠE  
Předsednictvo AS VŠE vyhlásí Volby do AS VŠE pro funkční období 2006-2009. 

Pro volbu do kurie doktorandů – nově podle schváleného VŘ AS VŠE - bude nutno zvolit 
dílčí volební komisi. Další dílčí volební komisi je nutno zvolit pro volbu za ostatní součásti 
VŠE.  



Předseda senátu požádá prorektorku pro vědu o vyhotovení seznamu doktorandů a vedoucí 
personálního oddělení o vyhotovení seznamu ak. pracovníků v ostatních součástech VŠE.  

31/8.5  
Senátorka Kunstová požádala o možnost přečtení následujícího prohlášení: 

„Chtěla bych se vrátit k záležitosti probírané na akademickém senátu VŠE ze dne 28.11.2005.  

Chtěli bychom vzít zpět výzvu slečně senátorce Boháčkové k předložení důkazů týkajících se 
omezování jejích akademických svobod.  

Důvodem našeho rozhodnutí je fakt, že jediný možný důkaz jsou nahrávky telefonických či 
jiných rozhovorů bez souhlasu přítomných, což je porušení §11-13 občanského zákoníku na 
ochranu osobnosti.(S poukazem na to, že některé rozhovory se odehrávaly v senátorské 
místnosti, nechci ani domýšlet způsob, kterým si senátorka Boháčková tyto nahrávky 
opatřila.) 

V případném soudního sporu, ve kterém je připravena senátorka Boháčková tyto nelegálně 
získané nahrávky použít, by nebyly připuštěny jako důkazní materiál a jejich zveřejněním se 
senátorka Boháčková vystavuje nebezpečí stíhání, což nechceme. 

Samozřejmě nás mrzí, že si senátorka Boháčková takto mylně vyložila naše otevřené 
rozhovory a toto nepřispělo k její již tak složité osobní situaci. Ale myslíme si, že to není 
důvodem ani omluvou pro její jednání.  

S tímto prohlášením se ztotožňují všichni, které senátorka Boháčková zmiňovala v onom 
prohlášení ze dne 28.11.2005, tedy: 

Barbora Kunstová, senátorka  

Ing. Jakub Fischer, bývalý senátor 

Ing. Petr Mazouch, senátor.“ 

Senátorka Kunstová po přečtení požádala předsedu senátu o uvedení tohoto prohlášení 
v zápise. 

Následně proběhla diskuse. Senátoři Mikolandová, Neumaierová, Poláková a Přibil uvedli, že 
způsob a tón tohoto prohlášení je možno chápat jako výhrůžku, a proto s ním nesouhlasí. 

Senátorka Kunstová uvedla, že se tímto prohlášením chtěli naopak omluvit za situaci, kterou 
nakonec jejich otevřené rozhovory způsobily. 

Na dotaz senátorky Polákové, proč tímto prohlášením reagují až nyní, uvedla senátorka 
Kunstová, že chtěla reagovat za přítomnosti obou stran a toto je první zasedání AS VŠE od 
28. 11. 2005, na kterém je současně přítomna ona i senátorka Boháčková. 

Předseda senátu nechal hlasovat o uvedení předneseného prohlášení do zápisu s následujícím 
výsledkem: 



Pro: 7 
Proti:1 
Zdrželi se: 6 

 

Přílohy:  

1. Prezenční listina z 31. zasedání AS VŠE konaného dne 20. 3. 2006 
2. Protokol o volbě místopředsedy AS VŠE  
3. Volební řád AS VŠE 
4. Čl. 10 Statutu VŠE v Praze 

V Praze dne 23. 3. 2006 

Zapsala: Boháčková 
Kontrolovala: Vančurová 
Schválil: Pichanič 

 


