
Zápis ze zasedání AS - 29.05.2006 

Přítomni (17): Bartošová, Boháčková, Eyberger, Gažo, Chlapek, Janhuba, Kopřiva, 
Kunstová, Mazouch, Mikolandová, Neumaierová, Novák, Pichanič, Poláková, Přibil, 
Rosický, Vančurová  

Nepřítomni (4): Kovář, Rác, Spirit, Šťastný  

Omluveni (4): Kovář, Rác, Spirit, Šťastný  

Program zasedání: 

34/1 Kontrola úkolů  

34/2 Schválení SZŘ VŠE - předkládá rektor VŠE prof. Hindls  

34/3 Schválení JŘ AS FPH a VŘ pro volbu děkana FPH - postupuje předsedkyně AS FPH 
Ing. Hůlová 

34/4 Schválení VJŘ AS FMV - postupuje předsedkyně AS FMV Mgr. Češková  

34/5 Zpráva o volbách do AS VŠE - předseda Hlavní volební komise AS VŠE Ing. Jakub 
Fischer, Ph.D. 

34/6 Různé 

 

34/1 Kontrola úkolů 

K usnesení 33/5 z podal pan kvestor informaci o tvorbě a užití sociálního fondu. Jedná se o 
informativní materiál, ke schválení AS VŠE bude předložen 12. 6. 2006. Fond sociální je 
tvořen základním přídělem na vrub nákladů do výše 2 % ročního objemu nákladů VŠE 
zúčtovaných na mzdy, náhrady mzdy a odměny za pracovní pohotovost. Výše tvorby pro daný 
kalendářní rok se stanoví v rámci sestavování a schvalování rozpočtu na daný kalendářní rok. 
V letošním roce byly určeny na jeho tvorbu 4mil. Kč. Fond sociální je určený na penzijní 
pojištění zaměstnanců podle Zásad pro poskytování příspěvků zaměstnancům na VŠE na 
penzijní připojištění, na sociální výpomoci zaměstnancům při živelné pohromě, osobních 
tragédiích, nemoci apod., na úhradu nákladů spojených s akademickými obřady, s kulturními, 
sportovními akcemi a akcemi spojenými s významnými událostmi na VŠE, na krytí nákladů na 
opravy a udržování sportovních a rekreačních zařízení v majetku VŠE (nejedná se o velké 
investice, ale o drobná dovybavení apod.). 

 

34/2 Schválení SZŘ VŠE  

Předseda pedagogické komise Janhuba změnu uvítal a doporučil jasněji definovat účinnost 
předkládaného SZŘ. 



Předsedkyně legislativní komise Poláková uvedla, že nové znění přispělo k přesnosti textu, 
dále upozornila na formální chybu - je třeba upravit číslování odstavců Článku 5. Za sebe 
podporovala systém A-F, protože učitelům poskytuje širší možnost hodnocení studentů. 

Senátorka Neumaierová se dotázala, co obnáší získání ECTS Labelu. Prorektor Koschin 
vysvětlil, že jde o to, abychom byli v Evropském prostoru kompatibilní. 

Proděkan FNH Svoboda doplnil vysvětlení. Evropská komise říká, že známkování A-F není 
nutné pro získání ECTS Labelu, pokud ho však škola zavede, tak musí být přesně 
v požadované formě.  

Senátorka Vančurová se dotázala, zda změnu známkování bude nutné promítnout do všech 
akreditovaných předmětů – není to změna v akreditaci?  

Proděkan Svoboda uvedl, že pouhá změna SZŘ ministerstvo nezajímá, zajímá je 15% 
obsahových změn v profilu absolventa. Existuje k tomu dopis od MŠMT, asi rok starý. 

Senátorka Vančurová se dále dotázala, jak se bude řešit hodnocení 4+ a do kdy se 
známkování musí změnit. Prorektor Koschin uvedl, že je to totéž jako FX, je to přechodný 
stupeň známkování. Pokud dnes dojde ke změně SZŘ, musí se předat ministerstvu 
k registraci, doufejme, že k tomu dojde do začátku semestru. Obrátí se na MŠMT s dotazem, 
zda je to formální změnou nebo se bude muset měnit akreditace studijních programů. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE projednal a schvaluje nové znění Studijního a zkušebního řádu VŠE.“  

Hlasování: 

Pro: 16 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 

Usnesení bylo přijato. 

 

34/3 Schválení JŘ AS FPH a VŘ pro volbu děkana FPH  

Ing. Hůlová podala vysvětlení o důvodech podání návrhu nového Jednacího řádu AS FPH a 
Volebního řádu pro volbu děkana FPH.  

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE projednal a schvaluje nové znění Jednacího řádu AS FPH.“ 

Hlasování: 



Pro: 17 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE projednal a schvaluje Volební řád pro volbu děkana FPH.“ 

Hlasování: 

Pro: 17 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 

34/4 Schválení VJŘ AS FMV  

V zastoupení Mgr. Češkové podala vysvětlení důvodů předložení nového znění VJŘ AS FMV 
senátorka Boháčková. Předsedkyně LK Poláková doporučila materiál schválit. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE projednal a schvaluje Volební a jednací řád AS FMV.“ 

Hlasování: 

Pro: 17 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo jednomyslně přijato. 

 

34/5 Zpráva o volbách do AS VŠE  

Předseda HVK Fischer informoval senát o tom, že volby do AS VŠE proběhly bez 
závažnějšího problému. HVK konstatovala, že se objevily jen některé formální překlepy na 
protokolech. Problém vznikl rovněž s časovými požadavky na zasedání HVK v souladu s VJŘ 
AS VŠE. Komise se sešla k posouzení dne 15. 5. 2006, předtím opakovaně kontrolovala 
průběh voleb, žádné námitky ani stížnosti neobdržela, ani nemá sama informace o tom, že by 
něco bylo v nepořádku. Poděkoval všem členům HVK a všech DVK.Předseda Pichanič 
poděkoval předsedovi HVK a členům HVK a všech DVK za obětavou práci související 
s volbami. 



 

34/6 Různé 

Pan rektor poděkoval senátu za vykonanou práci, a to nejen v krátkém čase jeho funkčního 
období, ale i za práci v uplynulých 3 letech. Spolupráce se senátem byla velice kvalitní, 
kolegium rektora konstatovalo, že senát se podílel na zpracování vnitřních předpisů do 
souladu s novelou vysokoškolského zákona. Díky této spolupráci VŠE předložila k registraci 
na MŠMT nejvíce materiálů ze všech VŠ a např. jako jedna ze dvou VŠ vyplácí již sociální 
stipendia. Jako projev tohoto uznání navrhnul senátu rovněž finanční odměny. 

Předseda AS VŠE Pichanič zdůraznil skutečnost, že probíhala efektivní oboustranná 
komunikace mezi panem rektorem a senátem a rovněž tak s novým vedením VŠE. Popřál 
panu rektorovi a novému vedení minimálně stejně kooperativní vztahy s nově zvoleným 
senátem. Předseda Pichanič dále poděkoval předsednictvu, které se v čase měnilo, tj. 
Zadražilová, Ševčík, Fischer, Mikolandová, Vančurová, Boháčková, předsedům komisí, tj. 
Fischer, Gažo, Janhuba, Mazouch, Poláková, Přibil, Vančurová za jejich profesionální přístup 
a závěrem všem členům senátu, kteří se podíleli na vytváření dobrého image AS VŠE. 

Místopředsedkyně Vančurová oplátkou poděkovala předsedovi doc. Pichaničovi za obětavost 
a profesionalitu, s jakou provedl senát i nelehkými obdobími. 

Předseda Pichanic informoval o plánovaném stěhování místností AS VŠE v souvislosti 
s přidělením nových místností. Nové místnosti budou č.11NB – předseda AS VŠE, č. 12NB – 
studenti AS VŠE a č.76NB - zástupci RVŠ - zaměstnanci i studenti. Místnosti budou 
k dispozici od 12. 6. 2006. Žádáme všechny studentské senátory, aby odevzdali klíče od 
původní místnosti senátu na Útvar ochrany a obrany do pátku 2. 6. 2006. 

Předseda KSK Mazouch informoval o novém výběrovém řízení na provozovatele MIT. 
Navrhl provést anketu, zda si studenti přejí objednávkový či bezobjednávkový systém. 

 

Přílohy (pouze u originálu):  

1. Prezenční listina z 34. zasedání AS VŠE konaného dne 29. 5. 2006 
2. Nové znění SZŘ VŠE 

V Praze dne 29. 5. 2006 

Zapsala: Boháčková 
Kontrolovala: Vančurová 
Schválil: Pichanič 

 


