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Předmět
Datum
Místo
Přítomni

Omluvení
Neomluvení
Hosté
Předsedal
Doba

Pokračování ustavujícího zasedání č. 1/15-18 (druhá část ze tří)
21. září 2015
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Vančurová, Zelenka, Kropáč, Ročeň
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Češková, Trávníčková, Zeman, Domoráková,
Novák T.
Fakulta podnikohospodářská (F3): Mikan (od 14:15), Pavelka, Ondrčka, (Novák J. /
Trumpeš)1
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Vltavská, Bozděchová, Knettig
Fakulta národohospodářská (F5): Ševčíková, Váňa, Vondráček, Kinský, Korejs
Fakulta managementu (F6): Dvořák, Novák M., Krbová, Prchal
Jiné: Fiala
Tyll (F3), Kupka (F6)
Fischer (prorektor) (zčásti), Dvořák (prorektor) (zčásti)
Dvořák
13:00 – 17:45

Program
1.
2.
3.
4.
5.

1

Stanovisko k členství studentského zástupce FPH
Volba předsednictva AS VŠE
Vytvoření pracovních komisí AS VŠE
Projednání změny Statutu VŠE
Různé

Jelikož na začátku, v průběhu a ani na konci zasedání nenastala mezi členy AS VŠE shoda na tom, kdo
z přítomných studentů (Jaroslav Novák a Jiří Trumpeš) je oprávněným studentským zástupcem FPH v AS VŠE,
nejsou tito studenti označováni v textu zápisu jako senátoři a u všech hlasování jsou uvádění jmenovitě. K jejich
hlasům při hlasování se pak nepřihlíželo.
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Předmět jednání
Předsedající senátor Dvořák konstatoval, že na základě rozhodnutí rektorátu Ing. Vondra
nebude pořizovat zápis z dnešního zasedání, přičemž navrhl, aby pořízením zápisu byl pověřen
senátor Vondráček, jenž s tímto vyslovil souhlas.
Hlasování o zapisovateli:
Usnesení AS VŠE:
AS VŠE pověřuje senátora Jana Vondráčka pořízením zápisu z dnešního zasedání
akademického senátu.
PRO: 26
PROTI: 1
ZDRŽELI SE: Novák J., Trumpeš
Usnesení bylo schváleno.
Předsedající vyzval ke schválení programu. Před schvalováním programu upozornil senátor
Ondrčka, že v programu chybí body týkající se schválení dlouhodobého záměru na roky 20162020, jeho aktualizace na rok 2016, a institucionálního plánu na roky 2016-2018 (tyto
materiály byly zaslány k projednání). Prorektor Fischer odpověděl, že dnes je možné k těmto
materiálům vznést připomínky a na dalším zasedání by proběhlo jejich schvalování.
Hlasování o programu schůze:
Program zasedání:
AS VŠE schvaluje program druhého pokračování 1. zasedání dne 12. října v těchto bodech
1. Stanovisko k mandátu studentského zástupce FPH.
2. Volba předsednictva AS VŠE.
3. Vytvoření pracovních komisí AS VŠE.
4. Projednání změny Statutu VŠE.
5. Různé.
PRO: 27
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
NEHLASOVALI: Novák J., Trumpeš
Program byl schválen.

Typ

R

R

Po schválení programu upozornil senátor Marek na nesprávnost v textu bodu 1 schváleného
programu. Podle jeho návrhu by mělo být slovo „mandát“ nahrazeno slovem „členství“.
Předsedající dal hlasovat s následujícím výsledkem.
Hlasování o úpravě programu schůze:
V bodu 1 schváleného programu se slovo „mandátu“ nahrazuje slovem „členství“.
PRO: 27 + Trumpeš
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
NEHLASOVALI: Novák J.
Úprava programu byla schválena.
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1.

Stanovisko k členství studentského zástupce FPH
Prorektor Fischer v zastoupení paní rektorky zdůvodnil návrh následujícího usnesení, který na
základě právních posudků získaných od doc. Wintra z Právnické fakulty University Karlovy
v Praze a Mgr. Langa z právního oddělení VŠE v Praze předkládá rektorka VŠE.
Usnesení:
Členem Akademického senátu VŠE pro období 2015-2018 se dne 14. června 2015 stal Jaroslav
Novák, student Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.
Senátor Vondráček prezentoval své písemné stanovisko, ve kterém dochází k odlišným
závěrům, než jsou ve stanoviscích doc. Wintra a Mgr. Langa a uvedl, že nebude hlasovat
o usnesení, kterým by se hlasovalo o členství Bc. Trumpeše. V průběhu následné obsáhlé
diskuze nedošlo ke shodě, jak dále postupovat. Senátoři Marek, Trávníčková a Češková se
ztotožnili s právním stanoviskem doc. Wintra. Pro senátora Knettiga zní všechna stanoviska
přesvědčivě, z jeho pohledu byl ale Bc. Trumpeš platně zvolen senátorem. Senátor Ondrčka
upozornil na diskriminaci studentů třetího či čtvrtého ročníku, kteří by museli skládat státnice
mezi 13. 6. a 30. 6., přičemž pokud se nepřizná členství Bc. Trumpešovi, mohl by vzniknout
precedent. Bc. Trumpeš uvedl, že je dle svého názoru senátorem a vzdání se členství
nepovažuje za korektní vůči svým voličům. V diskuzi rovněž opakovaně zazněl požadavek na
to, aby AS VŠE nejprve vyjádřil svou vůli o navrženém usnesení hlasovat (senátoři Chlapek a
Berka). Senátor Váňa uvedl, že o usnesení hlasovat nebude, protože o věcech daných volbou
se hlasovat nemá.
Po přestávce v jednání na základě opakované žádosti senátora Berky předsedající senátor
Dvořák přistoupil k hlasování o usnesení ohledně procesního návrhu rektorky: „AS VŠE přijímá
procesní návrh J. M. prof. Machkové, rektorky, aby o sporné otázce ohledně členství v AS VŠE
rozhodl AS VŠE“. Před začátkem hlasování senátor Korejs navrhl, aby se o tomto návrhu
hlasovalo jmenovitě.

R

Hlasování o způsobu hlasování k usnesení:
O usnesení „AS VŠE přijímá procesní návrh J. M. prof. Machkové, rektorky, aby o sporné
otázce ohledně členství v AS VŠE rozhodl AS VŠE“ bude AS VŠE hlasovat jmenovitě.
PRO: 14 + Trumpeš
PROTI: 8
ZDRŽELI SE: 4 + Novák J.
NEHLASOVALI: 2
Jmenovité hlasování nebylo schváleno.
Senátorka Češková navrhla, aby se o procesním návrhu rektorky hlasovalo tajně.
Hlasování o způsobu hlasování k usnesení:
O usnesení „AS VŠE přijímá procesní návrh J. M. prof. Machkové, rektorky, aby o sporné
otázce ohledně členství v AS VŠE rozhodl AS VŠE“ bude AS VŠE hlasovat tajně.
PRO: 7
PROTI: 11 + Trumpeš
ZDRŽELI SE: 5 + Novák J.
NEHLASOVALI: 3
Tajné hlasování nebylo schváleno.
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O procesním návrhu rektorky bylo proto hlasováno veřejně.
Hlasování o usnesení AS VŠE:
AS VŠE přijímá procesní návrh J. M. prof. Machkové, rektorky, aby o sporné otázce ohledně
členství v AS VŠE rozhodl AS VŠE.
PRO: 10
PROTI: 3
ZDRŽELI SE: 3 + Novák J.
NEHLASOVALI: 12 + Trumpeš
Usnesení nebylo schváleno.
V diskuzi, která následovala, se řešila otázka, zda je možno přeskočit body 2 a 3 programu a
pokračovat bodem 4 (Projednání změny statutu VŠE). Ani v této otázce nedošlo ke shodě.
Podle názoru některých senátorů (Zeman, Vondráček, Trávníčková) je třeba postupovat dle
schváleného programu jednání a přeskočení volby předsednictva by mohlo vést ke
zpochybnění následných rozhodnutí, jako např. schválení změny statutu. Podle názoru jiných
senátorů (Marek, Chlapek, Berka, Michal Novák) je možno volbu předsednictva přeskočit. Na
dotaz senátorky Češkové, jak dlouho může škola fungovat bez hlasování senátu, prorektor
Fischer odpověděl, že dlouhodobý záměr musí být předložen na MŠMT ČR k 31. 10. 2015;
v případě, že nebudou materiály projednávány dnes, svolá na 5. 10. jejich veřejné
projednávání.
K otázce hlasování, kterého by se účastnil Bc. Trumpeš, se senátoři Korejs a Vondráček vyjádřili
v tom smyslu, že hlasování bude v pořádku, pokud bude rozdíl větší než jeden hlas. Senátorky
Krbová a Trávníčková naopak uvedly, že jakékoliv rozhodnutí může být zpochybněno a to bez
ohledu na počet hlasů.
Senátor Marek navrhl přerušení zasedání.
Hlasování o usnesení AS VŠE:
AS VŠE přerušuje své ustavující zasedání konané dne 21. 9. 2015.
PRO: 12
PROTI: 14 + Trumpeš
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení nebylo schváleno.
Senátorka Krbová navrhla přeskočit body 2 a 3 programu.
Hlasování o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje přeskočení bodů 2 a 3 schváleného programu.
PRO: 11
PROTI: 12
ZDRŽELI SE: 4
Usnesení nebylo schváleno.
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Další diskuze se týkala otázky, zda lze Bc. Jiřího Trumpeše zapsat na seznam voličů pro volbu
předsednictva AS VŠE. Podle názoru senátorů Marka a Berky by to znamenalo uznání jeho
mandátu, senátorka Trávníčková uvedla, že dle jejího názoru není Bc. Trumpeš senátorem a
nemá být zapsán na seznam voličů. Na dotaz senátora Vondráčka, co by bylo akceptovatelnou
zárukou, že uvedení Bc. Trumpeše na seznamu voličů neznamená uznání jeho členství senátor,
senátor Berka uvedl, že by to bylo neuvedení Bc. Trumpeše na tomto seznamu.
Senátorka Trávníčková zmínila, že AS VŠE se v červnu dohodl na žádosti o právní stanovisko a
nyní část senátu s tímto stanoviskem nesouhlasí. Senátor Vondráček k tomu uvedl, že právní
stanoviska nejsou závazná a že již na červnovém zasedání avizoval, že je bude brát jen jako
podklady pro své vlastní rozhodnutí. V průběhu diskuze senátor Korejs a opakovaně senátoři
Vondráček a Váňa vyjádřili názor, že pokud někdo zpochybňuje členství Bc. Trumpeše v AS
VŠE, nechť se obrátí na soud. Senátoři Trávníčková a Vondráček se pak shodli, že není právně
možné požadovat od správního soudu stanovisko.
Po skončení přestávky vyhlášené na 17:30-17:45 přestal být AS VŠE usnášeníschopný a proto
předsedající senátor Dvořák přerušil ustavující zasedání na neurčito.
V případě nejasností je třeba zápis vykládat ve smyslu pořízeného audiozáznamu, který je součástí zápisu.

V Praze dne 28. prosince 2015

Ing. Jiří Dvořák, Ph.D.
předsedající zasedání

prof. Ing. Petr Berka, CSc.
předseda senátu

zapisovatel JUDr. Jan Vondráček odmítl podepsat zápis v podobě schválené předsednictvem AS VŠE.
Zápis v podobě zapsané zapisovatelem je k nahlédnutí na vyžádání u předsedy AS VŠE
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