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Předmět
Datum
Místo
Přítomni

Omluvení
Neomluvení
Hosté
Předsedal
Doba

Zasedání 14/2015–2018
19. června 2017
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Vančurová, Zelenka
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Trávníčková, Zeman, Vokálek
Fakulta podnikohospodářská (F3): Mikan, Mládková, Tyll, Ondrčka, Trumpeš
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Vltavská
Fakulta národohospodářská (F5): Ševčíková, Váňa, Vondráček, Kinský, Korejs
Fakulta managementu (F6): Dvořák, Krbová, Novák M.
Jiné: Fiala
Bozděchová (F4), Knettig (F4), Kupka (F6), Prchal (F6)
Petrouš (F1), Šubrtová (F1), Novák T. (F2)
doc. Fischer (prorektor), doc. Dvořák (prorektor), prof. Musílek (prorektor),
Ing. Svoboda (kvestor)
Berka
13:00 – 15:40

Program
1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2016
2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2016
3. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE
4. Studijní a zkušební řád VŠE
5. Disciplinární řád pro studenty VŠE
6. Jednací řád Vědecké rady VŠE
7. Vyhlášení volby rektora VŠE
8. Statut Fakulty informatiky a statistiky VŠE
9. Vnitřní předpisy Fakulty financí a účetnictví VŠE
10. Různé
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Předmět jednání
Typ
Předseda senátu Berka zahájil zasedání a vyzval senátory k předložení návrhů k doplnění
rozeslaného programu. Následně předložil program čtrnáctého zasedání AS VŠE ke schválení.
Hlasování č. 14-1 o programu schůze:
AS VŠE schvaluje program 14. zasedání dne 19. června 2017 v těchto bodech:
1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2016
2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2016
3. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a
vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE
4. Studijní a zkušební řád VŠE
5. Disciplinární řád pro studenty VŠE
6. Jednací řád Vědecké rady VŠE
7. Vyhlášení volby rektora VŠE
8. Statut Fakulty informatiky a statistiky VŠE
9. Vnitřní předpisy Fakulty financí a účetnictví VŠE
10. Různé
PRO: 23
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Program byl schválen.

R

Po hlasování o programu přišel senátor Mikan.
1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2016
Prorektor Fischer omluvil neúčast rektorky VŠE na dnešním zasedání z důvodu účasti na
jednání boardu European University Association. K předložené výroční zprávě uvedl, že
členové Správní rady VŠE, Vědecké rady VŠE ani kolegia rektorky VŠE neměli k materiálu
zásadní připomínky, a dále představil novou osnovu této zprávy. Od dvou senátorů dostal jen
drobné připomínky, které byly do zprávy zapracovány.
R

Hlasování č. 14-2 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2016.
PRO: 24
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2016
Kvestor Svoboda upozornil na zprávu auditora, která je bez výhrad, a současně požádal
o doplnění usnesení o souhlas, aby vytvořený hospodářský výsledek byl převeden v plné výši
do fondu reprodukce investičního majetku.
Předsedkyně Finanční komise AS VŠE, senátorka Vančurová, informovala o doporučení finanční
komise předloženou zprávu přijmout.
Hlasování č. 14-3 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2016 a souhlasí s tím, aby vytvořený
hospodářský výsledek byl v plné výši 65 tis. Kč převeden do fondu reprodukce investičního
majetku.
PRO: 24
PROTI: 0
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ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
3. Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a

vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE
Prorektor Fischer představil návrh nového vnitřního předpisu VŠE, osnovu, obsah a postavení
mezi ostatními vnitřními přepisy. Do návrhu byla zapracována většina připomínek z jednání
Legislativní komise AS VŠE a Studijní a pedagogické komise AS VŠE.
Předseda Legislativní komise AS VŠE, senátor Zeman, sdělil kladné stanovisko komise ke všem
čtyřem předkládaným vnitřním předpisům VŠE i k předkládaným vnitřním předpisům FIS a
FFÚ. Předseda Studijní a pedagogické komise AS VŠE, senátor Mikan, sdělil kladné stanovisko
komise k návrhům Studijního a zkušebního řádu VŠE a Disciplinárního řádu pro studenty VŠE.
Vzhledem k době a délce jednání nebyla Studijní a pedagogická komise AS VŠE u návrhu
vnitřního předpisu o pravidlech systému zajišťování kvality usnášeníschopná.

R

Hlasování č. 14-4 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje Pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VŠE.
PRO: 24
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
4. Studijní a zkušební řád VŠE
Prorektor Dvořák seznámil členy senátu s návrhem nového Studijního a zkušebního řádu VŠE.
Tento řád nově slučuje všechny dosavadní různé studijní a zkušební řády do jednoho vnitřního
předpisu. Nově vzniká např. povinnost, podle které musí student po prvním semestru, pokud
nemá přerušené studium, získat alespoň 9 kreditů.
Hlasování č. 14-5 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje Studijní a zkušební řád VŠE.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 3
Usnesení bylo schváleno.

R

5. Disciplinární řád pro studenty VŠE
Prorektor Dvořák uvedl, že oproti předchozímu návrhu, který byl předložen senátu, na základě
připomínek byl upraven průběh prvního jednání disciplinární komise, způsob omluvy studenta
z projednání jeho disciplinárního prohřešku a byla zrušena možnost, aby rektor mohl vrátit
věc disciplinární komisi k dalšímu došetření.
Hlasování č. 14-6 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje Disciplinární řád pro studenty VŠE.
PRO: 20
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 2
Usnesení bylo schváleno.

R

Hlasování se neúčastnili senátoři Krbová a Zelenka.
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6. Jednací řád Vědecké rady VŠE
Prorektor Musílek uvedl, že návrh tohoto předpisu byl projednán na Vědecké radě VŠE a na
Legislativní komisi AS VŠE. Rovněž v případě návrhu tohoto vnitřního předpisu byla většina
připomínek zapracována.
Hlasování č. 14-7 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje Jednací řád Vědecké rady VŠE.
PRO: 22
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

R

Hlasování se neúčastnili senátoři Ondrčka a Zelenka.
7. Vyhlášení volby rektora VŠE
Předsedající uvedl, že sice funkční období současné rektorky VŠE končí až 31. 3. 2018, nicméně
ze strany MŠMT ČR přišel požadavek, aby jméno kandidáta na funkci rektora VŠE zaslal AS VŠE
na ministerstvo již do konce ledna 2018. Předsednictvo AS VŠE proto navrhuje stanovení dne
volby kandidáta na funkci rektora na 16. říjen 2017, což by umožnilo, aby v případě neúspěšné
volby mohla tato volba do Vánoc proběhnout ještě 2krát. Do začátku zasedání dostalo
předsednictvo ohledně volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora (dále v tomto
bodu zápisu jen „volební komise“) 1 návrh na předsedu, a to na senátorku Vltavskou, a 2 návrhy
na členy, a to na senátora Marka a senátorku Trávníčkovou. Senátor Váňa navrhl na předsedu
komise senátora Vondráčka. Oba navržení členové senátu na předsedu volební komise se svojí
kandidaturou souhlasili. Senátor M. Novák navrhl tajné hlasování o předsedovi volební
komise. Po diskusi svůj návrh stáhl, poté tajné hlasování navrhl senátor Váňa.
Hlasování č. 14-8 o tajném hlasování o předsedovi volební komise pro volbu kandidáta na
funkci rektora VŠE:
PRO: 12
PROTI: 5
ZDRŽELI SE: 7
Návrh na tajné hlasování nebyl schválen.

R

Za předsedu volební komise byli navrženi senátorka Vltavská a senátor Vondráček. Předseda
senátu dal hlasovat o prvním předloženém návrhu na předsedu volební komise.
Hlasování č. 14-9 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE jmenuje senátorku Vltavskou předsedkyní volební komise pro volbu kandidáta na
funkci rektora.
PRO: 14
PROTI: 1
ZDRŽELI SE: 9
Usnesení bylo schváleno.
Jelikož byl schválen již první návrh na předsedu volební komise, nelze o druhém návrhu na
předsedu volební komise již hlasovat.
Dále za členy volební komise byli senátorem Korejsem navrženi senátoři Vondráček a Ondrčka.
Senátor Ondrčka následně za člena volební komise navrhl senátora Korejse. Všichni navržení
členové volební komise se svojí kandidaturou souhlasili. Senátor Mikan navrhl neomezovat
počet členů komise, senátor Ondrčka navrhl 6člennou komisi. Vzhledem k předloženému

Ú = úkol

I = informace

R = rozhodnutí

O = ostatní

R

P = prezentace

Akademický senát
Vysoké školy ekonomické v Praze
Zápis č. 14/2015–2018
Stránka 5

počtu návrhů na členy volební komise, nebylo nutné o pevném nebo maximálním počtu členů
volební komise hlasovat.
Hlasování č. 14-10 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE jmenuje senátora Marka členem volební komise pro volbu kandidáta na funkci
rektora.
PRO: 24
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování č. 14-11 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE jmenuje senátorku Trávníčkovou členkou volební komise pro volbu kandidáta na funkci
rektora.
PRO: 15
PROTI: 6
ZDRŽELI SE: 3
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování č. 14-12 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE jmenuje senátora Vondráčka členem volební komise pro volbu kandidáta na funkci
rektora.
PRO: 22
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 2
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování č. 14-13 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE jmenuje senátora Ondrčku členem volební komise pro volbu kandidáta na funkci
rektora.
PRO: 19
PROTI: 2
ZDRŽELI SE: 3
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování č. 14-14 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE jmenuje senátora Korejse členem volební komise pro volbu kandidáta na funkci
rektora.
PRO: 17
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 7
Usnesení bylo schváleno.

R

R

R

R

Po tomto hlasování odešel senátor Korejs.
Senátor Zeman navrhl, aby veřejná prezentace uchazečů o funkci rektora se konala v pondělí.
Předseda senátu preferuje čtvrteční termín této veřejné prezentace. Nicméně termín této
prezentace nestanovuje AS VŠE, ale volební komise.
Hlasování č. 14-15 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE vyhlašuje volbu kandidáta na funkci rektora VŠE na 16. října 2017.
PRO: 22
PROTI: 0
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ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování se neúčastnila senátorka Ševčíková.
8. Statut Fakulty informatiky a statistiky VŠE
Předsedkyně AS FIS VŠE, prof. Řezanková, společně s děkanem FIS, doc. Markem, představili
návrh Statutu Fakulty informatiky a statistiky, do něhož byly zapracovány veškeré připomínky,
které vzešly z AS VŠE. Předseda senátu informoval o kladném stanovisku rektorky VŠE k tomuto
návrhu.
Hlasování č. 14-16 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje Statut Fakulty informatiky a statistiky VŠE.
PRO: 23
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

R

9. Vnitřní předpisy Fakulty financí a účetnictví VŠE
Předseda AS FFÚ VŠE, prof. Marek, společně s děkanem FFÚ, doc. Mejzlíkem, představili návrh
pěti vnitřních předpisů Fakulty financí a účetnictví. Předseda senátu informoval o kladném
stanovisku rektorky VŠE k těmto návrhům.
Hlasování č. 14-17 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje Statut Fakulty financí a účetnictví VŠE.
PRO: 23
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování č. 14-18 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje Volební řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE.
PRO: 23
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování č. 14-19 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje Jednací řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví VŠE.
PRO: 23
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování č. 14-20 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví VŠE.
PRO: 23
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování č. 14-21 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje Etický kodex Fakulty financí a účetnictví VŠE.
PRO: 23
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PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
10. Různé
Kvestor Ing. Svoboda informoval o developerském projektu Churchill mezi hlavním nádražím
a VŠE. Priority VŠE při jednání s developerem tvoří vyřešení dopravní situace v Italské ulici
včetně výjezdu ze školních parkovišť, vyústění kanalizace z Italské a Nové budovy VŠE a vedení
nové cesty z hlavního nádraží směrem ke škole. Dále kvestor zpravil o uzavření žižkovské části
knihovny v prázdninových měsících a nejspíše i v měsíci září z důvodu rozsáhlé rekonstrukce,
o přemístění prodejny ekonomické literatury z Rajské budovy do Staré budovy včetně předání
této prodejny do pronájmu na základě výběrového řízení a o rekonstrukci jídelny v menze
včetně poskytnutí možnosti náhradního stravování.
Během tohoto bodu odešel senátor Tyll.
Předsedkyně volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora v souladu s Jednacím
řádem AS VŠE navrhla poslední termín pro odevzdání přihlášky uchazeče o funkci rektora VŠE,
a to na 18. 9. 2017. Předseda senátu navrhl zpřesnit tento termín na 12:00 tohoto dne.
Hlasování č. 14-22 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE stanovuje termín pro odevzdání přihlášky uchazeče o funkci rektora VŠE do 12:00 dne
18. 9. 2017.
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 1
Usnesení bylo schváleno.
Na návrh senátora Ondrčky získal možnost jako host vystoupit student Bednář, který zpravil
senát ohledně svého pohledu na stav koleje Blanice. Kvestor Ing. Svoboda krátce reagoval na
jednotlivé kritické připomínky vyplývající z tohoto vystoupení. Senátor Vondráček doporučil
předat tento problém nejprve k projednání Ubytovací a stravovací komisi AS VŠE.
Senátor Zeman navrhl zvážit dvě úpravy Jednacího řádu AS VŠE. Za prvé pracovním komisím
umožnit hlasovat per rollam i o návrzích podle § 9 odst. 1 zákona o vysokých školách. Za druhé,
aby každý návrh na jednání AS VŠE byl předložen alespoň 14 dní předem.
Prorektor Fischer jménem rektorky a celého vedení VŠE poděkoval akademickému senátu VŠE
za celoroční spolupráci.
Předsedající ukončil zasedání. Termín dalšího zasedání AS VŠE byl předběžně stanoven na
25. 9. 2017 od 13 hodin. Volební zasedání pro volbu kandidáta na funkci rektora se bude konat
16. 10. 2017. Následující zasedání se bude konat 30. 10. 2017.

I

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

V Praze dne 19. června 2017

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

prof. Ing. Petr Marek, CSc.
zapisovatel
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