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Předmět
Datum
Místo
Přítomni

Omluvení
Neomluvení
Hosté
Předsedal
Doba

Zasedání 4/2015–2018
22. února 2016
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Zelenka, Ročeň
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Trávníčková, Zeman, Novák T.
Fakulta podnikohospodářská (F3): Mikan, Tyll, Ondrčka
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Vltavská, Bozděchová, Knettig
Fakulta národohospodářská (F5): Ševčíková, Váňa, Vondráček, Kinský, Korejs
Fakulta managementu (F6): Dvořák, Krbová, Novák M., Kupka, Prchal
Jiné: Fiala
Vančurová (F1), Pavelka (F3), Novák J. (F3)
Kropáč (F1), Domoráková (F2)
prof. Machková (rektorka), doc. Fischer (prorektor), doc. Dvořák (prorektor),
prof. Musílek (prorektor), Ing. Svoboda (kvestor)
Berka
13:00 – 14:35

Program
1. Návrh na změnu Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze.
2. Návrh na jmenování členů vědecké rady VŠE.
3. Informace o možnosti zlepšení přístupu na Hlavní nádraží.
4. Různé.
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Předmět jednání
Předseda senátu Berka zahájil zasedání, vyzval k předložení návrhů k doplnění programu
a následně předložil program čtvrtého zasedání AS VŠE ke schválení.
Hlasování č. 4-1 o programu schůze:
AS VŠE schvaluje program 4. zasedání dne 22. února 2016 v těchto bodech:
1. Návrh na změnu Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze.
2. Návrh na jmenování členů vědecké rady VŠE.
3. Informace o možnosti zlepšení přístupu na Hlavní nádraží.
4. Různé.
PRO: 25
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Program byl schválen.

Typ

R

1. Návrh na změnu Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze
Prorektor VŠE doc. Dvořák představil předložený materiál a zdůvodnil potřebu změny.
Senátor Zeman seznámil členy senátu se souhlasným stanoviskem legislativní komise, která
doporučuje schválení navržené změny Statutu VŠE. Místopředseda senátu Marek seznámil
senátory se souhlasným stanoviskem finanční komise, která také doporučuje schválení
navržené změny Statutu VŠE.
Senátor Mikan vznesl dotaz, zda se schvalovaná změna Statutu, která by měla být platná pro
studenty s počátkem studia v AR 2016/2017, bude vztahovat i na studenty, kteří se již ke
studiu přihlásili a zda na změnu poplatku za studium budou upozorněni. Prorektor Dvořák
uvedl, že změna musí proběhnout nejpozději do termínu podávání přihlášek ke studiu. Již
přihlášení studenti budou o změně informováni.

R

Hlasování č. 4-2 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje změnu článku 24 odst. 6 písmeno b. Statutu VŠE dle návrhu.
PRO: 25
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

2. Návrh na jmenování členů vědecké rady VŠE
Rektorka VŠE prof. Machková předložila návrh na jmenování doc. Taušera, doc. Bíny, Ing.
Pachty a doc. Tuleji členy vědecké rady VŠE. Doc. Taušer a doc. Bína byli k 1. 2. 2016 jmenováni
děkany FMV, resp. FM JH. Rektorka dále navrhuje dva externí členy z důvodu zachování
zákonem vyžadovaného poměru mezi interními a externími členy vědecké rady VŠE.
Senátor Zelenka se dostavil před zahájením projednávání bodu 2.
Hlasování č. 4-3 o usnesení AS VŠE dle § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb.:
AS VŠE schvaluje návrh na jmenování doc. Ing. Josefa Taušera, Ph.D., členem vědecké rady
VŠE s účinností od 1. března 2016.
PRO: 26
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
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Hlasování č. 4-4 o usnesení AS VŠE dle § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb.:
AS VŠE schvaluje návrh na jmenování doc. Ing. Vladislava Bíny, Ph.D., členem vědecké rady
VŠE s účinností od 1. března 2016.
PRO: 26
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování č. 4-5 o usnesení AS VŠE dle § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb.:
AS VŠE schvaluje návrh na jmenování Ing. Pavla Pachty, CSc. členem vědecké rady VŠE
s účinností od 1. března 2016.
PRO: 26
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování č. 4-6 o usnesení AS VŠE dle § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb.:
AS VŠE schvaluje návrh na jmenování doc. Ing. Pavla Tuleji, Ph.D. členem vědecké rady VŠE
s účinností od 1. března 2016.
PRO: 26
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

3. Informace o možnosti zlepšení přístupu na Hlavní nádraží.
Rektorka VŠE prof. Machková informovala senátory o plánovaném projektu výstavby
administrativního komplexu Churchill square v prostoru mezi Hlavním nádražím a Náměstím
W. Churchilla. Součástí komplexu by mělo být také propojení Hlavního nádraží a ulice Italská.
Začátek realizace stavby je plánován v polovině roku 2018. Senátor Ondrčka seznámil senátory
s vizualizací plánované stavby a uvedl také, že před zahájením plánované stavby bude
realizováno provizorní propojení nádraží a Seifertovy ulice.

I

4. Různé
V průběhu bodu Různé opustil jednání senátor Zelenka.
Kvestor Ing. Svoboda informoval senátory o současném stavu přípravy rozpočtu VŠE na rok
2016 a o změnách v objemu prostředků oproti předchozímu roku. Finální rozpočet by měl být
senátu předložen v polovině března, aby mohl být schválen na příštím jednání senátu.
Senátor M. Novák se zeptal, zda se se změnou vysokoškolského zákona změní možnost
nakládání se stipendijním fondem. Pokud student studuje déle, za své studium musí platit a
tento poplatek jde právě do stipendijního fondu. Škola však nemůže tyto prostředky použít
např. na pokrytí nákladů na studium tohoto studenta. Kvestor Svoboda uvedl, že změna
vysokoškolského zákona s úpravou využití prostředků ze stipendijního fondu nepočítá. Dále
uvedl, že problematická je především nemožnost využití prostředků ani na administrativu
spojenou s vybíráním těchto poplatků. Prorektor Dvořák doplnil, že nový vysokoškolský zákon
již dále nepočítá s poplatkem za další studium. Dále poznamenal, že poplatek za delší dobu
studia není školné, ale způsob motivace studentů, aby studium dokončili včas. Náklady na
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studenta, který si prodlouží studium, nejsou extrémně vyšší než na studenta, který ukončí
studium v řádné době.
Senátor Ondrčka se pozastavil nad dotazem FM JH (senátor M. Novák) na využití stipendijního
fondu, když FM JH dlouhodobě přijímá více studentů, než je fakultě proplaceno dle kvót. Zde
by se možná daly najít peníze snadněji.
Senátor Zeman se zeptal na proces schvalování alternativního postupu stanovení ukazatele
K při nedostatku vstupních údajů. Kvestor Svoboda uvedl, že všechny potřebné údaje má již
škola k dispozici, alternativní postup tedy nebude třeba.
Senátor Zeman poukázal na rozpor v počtu přijatých studentů a kvót u FIS a FM JH. Kvestor
Svoboda vysvětlil, že toto překročení fakultní kvóty zajistilo splnění kvóty pro celou školu, což
je pro školu výhodné. Podrobněji bude probráno na finanční komisi.
Senátor Knettig se obrátil na kvestora ohledně nejasnosti v počtech studentů nově přijatých
a proplacených. Kvestor Svoboda vysvětlil, že pokud škola přijme méně studentů (maximálně
o 10 %) než je daný limit, škola dostane proplacen limit, tj. může být proplaceno více studentů,
než je skutečně přijato. Rektorka Machková zdůraznila, že škola nechce snižovat nároky na
kvalitu přijímaných studentů.
Senátor Mikan se zeptal, zda pro přijímací řízení na školní rok 2016/2017 budou stanoveny
limity. Kvestor Svoboda odpověděl, že buď MŠMT limity stanoví a VŠE se jim přizpůsobí, nebo
je nestanoví a škola si je stanoví sama a včas informuje děkany.
Senátor Mikan se dále zeptal, zda nehrozí vzhledem ke klesajícímu počtu studentů, že škola
v budoucnu nesplní limity pro počty přijímaných studentů. Rektorka Machková odpověděla,
že se VŠE snaží tyto výpadky nahradit přijímáním studentů do cizojazyčných oborů, které jsou
nad rámec limitů, a tito studenti také platí školné.
Host Ing. Helman se zeptal, jak je možné, že počty nově přijatých či proplacených studentů
nejsou v celých číslech. Kvestor Svoboda a prorektor Fischer vysvětlili, že se jedná o studenty,
u nichž je proplácena pouze polovina roku jejich studia z důvodu jejich předchozího studia
nebo z důvodu přijetí v polovině školního roku.
Prorektor Dvořák seznámil senátory s podrobným harmonogramem akademického roku (AR)
2016/2017 a s výhledem harmonogramu na další roky. V harmonogramu zatím chybí fakultní
dny otevřených dveří, které proběhnou v lednu 2017. Novinkou pro příští AR bude celoškolní
den otevřených dveří, který proběhne 20. 12. 2016.
Senátor Mikan požádal, aby byl příště do harmonogramu přidán termín zahájení rezervací
místností. Dále senátor Mikan upozornil na to, že dle pokynu prorektora Dvořáka by vyučující
měli zahraničním studentům umožnit ukončení studijních povinností do Vánoc. Zkouškové
období před Vánocemi v ZS 2016/2017 je však vypsáno jen na 19. - 21. 12., v dalším roce
nebude před Vánocemi ani jeden den zkouškového období a snaha vyzkoušet zahraniční
studenty do Vánoc tak bude v rozporu se Studijním a zkušebním řádem (zkoušení v posledním
týdnu výuky). Prorektor Dvořák reagoval, že sestavení harmonogramu je vždy kompromis a
že by s ohledem na zahraniční studenty měl být upraven Studijní a zkušební řád.
Senátor Mikan se dále pozastavil nad rozdílem mezi koncem zkouškového období a termínem
pro vložení výsledků zkoušek do InSIS. Prorektor Dvořák uvedl, že pozdější lhůta pro vložení
výsledků do InSIS je kompromisem, aby vyučující, kteří zkouší v poslední den zkouškového,
měli čas vložit výsledky do InSIS.
Senátor Mikan dále podotkl, že by měla být sladěna terminologie registrace a přihlašování
u vedlejších specializací. Prorektor Dvořák vysvětlil rozdíl v pojmech.
Místopředseda Marek informoval senátory o důvodu zpoždění zpracování zápisu z minulého
zasedání AS VŠE. Důvodem bylo napadení počítače malwarem. Napadení počítače malwarem
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postihlo však na VŠE před Vánoci více osob. Místopředseda Marek požádal vedení VŠE
o zpracování zprávy o zabezpečení školní počítačové sítě a navrhl senátu následující usnesení.
Hlasování č. 4-7 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE žádá vedení VŠE o zpracování zprávy ohledně zabezpečení počítačové sítě VŠE proti
virům, malware a dalším hrozbám.
PRO: 25
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Předseda Berka seznámil senátory s dopisem místopředsedkyně Studentské komory Rady
vysokých škol (SK RVŠ) pro organizaci a řízení, která se kladně vyslovuje k činnosti zástupce
VŠE Dominika Bečky.
Senátor Ondrčka navrhl usnesení, v němž by senát vyjádřil Dominiku Bečkovi poděkování.
Hlasování č. 4-8 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE děkuje zástupci VŠE Dominiku Bečkovi za jeho činnost ve studentské komoře RVŠ.
PRO: 25
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo přijato.
Senátor Korejs požádal předsednictvo AS VŠE, aby materiály na jednání mohly být i nadále
posílány mailem, nikoliv pouze zveřejněním na dokumentovém serveru InSIS. Předseda Berka
namítl, že rozesílání materiálů mailem vede k zahlcování mailových schránek. Senátor Zeman
navrhl, aby byla v rámci Office365 vytvořena stránka intranetu, kde by byly materiály
senátorům k dispozici. Předsednictvo návrh zváží.
Senátor Knettig se zeptal, zda se plánuje se změnou názvu ISIS na InSIS také změna webové
adresy isis.vse.cz na insis.vse.cz. Pokud ano, navrhl, aby bylo možné po přechodnou dobu
používat obě webové adresy. Rektorka Machková potvrdila, že takto škola plánuje
postupovat. Rektorka dále uvedla, že důvodem změny názvu bylo blokování klíčového slova
isis v zahraničí a zahraniční studenti tak měli problémy s přístupem k systému.
Senátor Mikan navrhl změnit webovou adresu systému na is.vse.cz. Rektorka Machková
uvedla, že s touto změnou se nepočítá.
Senátor Kinský informoval senátory, že v prosinci 2015 byl jmenován nový ředitel CIKS, Ing.
Václav Šubrta. Rektorka Machková doplnila, že Ing. Šubrta byl jednoznačně doporučen
výběrovou komisí, ve které byli také senátoři Mikan a Kinský.
Senátor Ondrčka informoval, že ve spolupráci s iListem byla spuštěna anketa ohledně počítačů
iMac.
Senátor Ondrčka požádal o plán jednání senátu do konce kalendářního či alespoň školního
roku. Příští zasedání bude 4. 4. 2016, kde bude schvalován rozpočet. Další jednání by mohla
být 9. 5. 2016 (schvalování výročních zpráv o činnosti a o hospodaření) a 26. 9. 2016.
Prorektor Fischer informoval senátory o průběhu schvalování vysokoškolského zákona. Ten
byl schválen Poslaneckou sněmovnou a byl postoupen do Senátu PČR, kde by mohl být
schválen v počátkem března. Pokud poté zákon podepíše prezident, mohl by vejít v účinnost
v létě. Dle zákona bude třeba upravit většinu interních předpisů, na což bude lhůta jednoho
roku od nabytí účinnosti zákona. Akreditace platné ke dni účinnosti zákona budou platit po
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dobu platnosti akreditace, minimálně však 3 roky. Proces nových akreditací po nabytí
účinnosti zákona může trvat delší dobu.
Předseda AS VŠE ukončil zasedání. Termín dalšího zasedání AS VŠE byl stanoven na 4. 4. 2016
od 13 hodin.

I

V případě nejasností je třeba zápis vykládat ve smyslu pořízeného audiozáznamu, který je součástí zápisu.

V Praze dne 5. března 2016

prof. Ing. Petr Berka, CSc.
předseda AS VŠE

Ing. Veronika Skočdopolová, Ph.D.
zapisovatelka
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