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Předmět
Datum
Místo
Přítomni

Omluvení
Neomluvení
Hosté
Předsedal
Doba

Zasedání 15/2015–2018
25. září 2017
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Vančurová, Zelenka,
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Trávníčková, Zeman, Novák T., Vokálek
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., Prchal
Jiné: Fiala
Mládková, Novák J. (F3), Kupka (F6)
Petrouš (F1)
prof. Machková (rektorka), doc. Dvořák (prorektor), doc. Fischer (prorektor), prof.
Hnilica (prorektor), Ing. Svoboda (kvestor),
Berka
13:00 – 14:48

Program
1. Informace k volbě kandidáta na rektora VŠE
2. Informace o aktuálním dění v oblasti financování veřejných vysokých škol
3. Vnitřní předpisy Fakulty managementu VŠE
4. Různé

Ú = úkol

I = informace

R = rozhodnutí

O = ostatní

P = prezentace
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Předmět jednání
Předseda senátu Berka zahájil zasedání a vyzval senátory k předložení návrhů k doplnění
programu. Následně předložil program patnáctého zasedání AS VŠE ke schválení.
Hlasování č. 15-1 o programu schůze:
AS VŠE schvaluje program 15. zasedání dne 25. září 2017 v těchto bodech:
1. Informace k volbě kandidáta na rektora VŠE
2. Informace o aktuálním dění v oblasti financování veřejných vysokých škol
3. Vnitřní předpisy Fakulty managementu VŠE
4. Různé
PRO: 24
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Program byl schválen.

Typ

R

1. Informace k volbě kandidáta na rektora VŠE
Předsedkyně volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora Vltavská seznámila
senátory se jménem jediného uchazeče o funkci rektora, kterou je dosavadní rektorka prof.
Ing. Hana Machková, CSc., dále s termínem konání veřejné prezentace uchazečky, s termínem
konání veřejné prezentace kandidátů a s termínem volebního zasedání AS VŠE.
Hlasování č. 15-2 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE bere na vědomí informace předsedkyně volební komise pro volbu kandidáta na funkci
rektora.
PRO: 25
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

I

Senátor Michal Novák navrhl, aby se volební zasedání AS VŠE dne 16. října konalo
v Jindřichově Hradci. Po diskuzi senátor Michal Novák svůj návrh stáhl.
2. Informace o aktuálním dění v oblasti financování veřejných vysokých škol
Rektorka Machková seznámila senátory s průběhem jednání zástupců vysokých škol se
zástupci Vlády ČR ohledně financování vysokého školství. Vláda dne 25. 9. 2017 schválila
navýšení rozpočtu VŠ o 3 mld. Kč. Prorektor Fischer doplnil informace paní rektorky a nastínil
výhled do budoucnosti.
Během projednávání bodu se na jednání dostavila senátorka Ševčíková.
Hlasování č. 15-3 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE bere na vědomí informace o aktuálním dění v oblasti financování veřejných vysokých
škol. AS VŠE podporuje úsilí reprezentace vysokých škol o navýšení rozpočtů na další roky
a nastavení stabilních a předvídatelných podmínek financování vysokého školství a současně
vyjadřuje podporu představitelům VŠE v této věci.
PRO: 26
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

I

3. Vnitřní předpisy Fakulty managementu VŠE
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Děkan Fakulty managementu (FM) Bína senátory stručně seznámil s předkládanými návrhy
vnitřních předpisů Fakulty managementu a s důvody stažení Statutu FM. Předseda Berka
informoval o stanovisku rektorky k předloženým návrhům.
Předseda Legislativní komise Zeman informoval senátory, že Legislativní komise předložené
materiály neprojednala.
Senátor Zeman vyjádřil názor, že Volební řád AS FM a Jednací řád AS FM nemohou být na
tomto jednání projednány, protože obsahují odkazy na Statut FM, který byl stažen.
K bodu proběhla diskuse. Na základě diskuse senátor Michal Novák stáhl Volební řád AS FM i
Jednací řád AS FM.
Dále proběhla diskuse ke zbývajícím předpisům – Jednací řád Vědecké rady FM VŠE a
Disciplinární řád FM VŠE.

R

Hlasování č. 15-4 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje Jednací řád Vědecké rady Fakulty managementu VŠE.
PRO: 25
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 1
Usnesení bylo schváleno.
Hlasování č. 15-5 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE schvaluje Disciplinární řád Fakulty managementu VŠE.
PRO: 20
PROTI: 3
ZDRŽELI SE: 2
Usnesení bylo schváleno.

R

Děkan Bína poděkoval senátorům za schválení předpisů a také za připomínky k původně
předloženým předpisům.
4. Různé
Rektorka Machková informovala senátory o programu Týdne pro vzdělanost v týdnu od 2. 10.
2017. Na VŠE bude akce zahájena již 28. 9. 2017 festivalem VŠEFEST. Senátor Knettig pozval
senátory na VŠEFEST.
Hlasování č. 15-6 o usnesení AS VŠE:
AS VŠE vyzývá členy akademické obce VŠE, aby se aktivně zapojili do Týdne pro vzdělanost.
PRO: 26
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Místopředseda Marek se dotázal rektorky Machkové, kdy budou AS VŠE předloženy ke
schválení zbývající předpisy dle Statutu VŠE. Paní rektorka předala slovo prorektoru
Dvořákovi, který uvedl, že Řád celoživotního vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně
uznávaných kursech VŠE, a Stipendijní řád VŠE by mohly být předloženy AS VŠE na příští řádné
zasedání. Kvestor Svoboda uvedl, že Vnitřní mzdový předpis VŠE je v souladu s novelou VŠ
zákona, není tedy třeba jej upravovat s ohledem na novelu VŠ zákona. Nutnost změny může
být vyvolána navýšením rozpočtu vysokých škol, které bylo dnes schválené vládou.
Předseda Legislativní komise Zeman požádal členy komise, aby počítali s jednáním dne 23. 10.
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Prorektor Fischer upozornil, že na zasedání AS VŠE dne 30. 10. předloží Plán realizace
strategického záměru na rok 2018, a požádal, aby se po jednání Legislativní komise dne 23.
10. mohl se senátory sejít a materiál s nimi projít.
Místopředseda Marek požádal zástupce fakultních senátů o informaci ohledně přípravy
nových vnitřních předpisů fakult:
FFÚ – nejprve za FFÚ sám uvedl, že chybí pouze Disciplinární řád, který by měl být AS VŠE
předložen na jednání dne 30. 10. 2017,
FMV – podle senátora Zemana předloží jejich senát chybějící předpisy také na jednání dne 30.
10. 2017,
FPH – jako jediná fakulta dosud nepředložila jediný nový vnitřní předpis, podle senátora Tylla
není mu jako členovi fakultního senátu plán harmonogram přípravy nových fakultních
předpisů znám,
FIS – chybí pouze Disciplinární řád, senátor Berka předpokládá, že tento předpis předloží až
nově zvolený AS FIS.
NF – senátor Vondráček konstatoval, že jejich fakulta má schváleny již všechny vnitřní
předpisy,
FM – senátor M. Novák uvedl, že jejich fakulta se pokusí připravit nové předpisy v nejkratším
možném termínu.
Senátor Mikan se dotázal, zda znepřístupnění závěrečných prací v InSIS je záležitostí trvalou
či dočasnou. Prorektor Dvořák uvedl, že znepřístupnění prací bylo z toho důvodu, že práce
nesmí být dle zákona zveřejněna, dokud není obhájena. Senátoři Zeman, Marek, Mikan a další
s tímto právním názorem projevili nesouhlas. O přístup k práci před obhajobou (např. pro
členy komise) je možné požádat Ing. Koudelku.
Senátorka Trávníčková upozornila, že jako vyučující má v InSIS přístup k rodným číslům
studentů, které vyučuje.
Senátor Ondrčka navrhl, aby byla provedena rozsáhlejší úprava InSIS ve spojitosti s GDPR i dle
podnětů od studentů. Prorektor Dvořák návrh uvítal. Senátor Ondrčka přislíbil sesbírat
podněty od studentů. Senátor Marek navrhl pověřit touto záležitostí Studijní a pedagogickou
komisi. Kvestor Svoboda uvedl v souvislosti GDPR (General Data Protection Regulation), že
odpovědnost za soulad informačního systému s legislativou nese dodavatel systému.
Kvestor Svoboda informoval, že Statut VŠE byl registrován na MŠMT dne 23. 2. 2017. Do 9
měsíců od registrace je nutné předložit AS VŠE ke schválení statuty součástí VŠE. Tyto předpisy
by měly být předloženy AS VŠE do 30. 10. 2017.
Senátor Vondráček navrhl, aby se místo konání volebního zasedání AS VŠE dne 16. 10. 2017
stanovilo na dnešním jednání AS VŠE. Místopředseda Marek uvedl, že se předsednictvo
dohodlo, že nebude-li podán návrh na konání volebního zasedání AS VŠE v Jindřichově Hradci,
bude se volební zasedání konat 16. 10. 2017 v Praze.
Předseda Berka seznámil senátory s předběžným plánem jednání AS VŠE do konce roku 2017
i s předběžným plánem, co by mělo být na jednotlivých zasedáních projednáváno.
16. 10. 2017 – volební zasedání
30. 10. 2017 – fakultní předpisy, Plán realizace strategického záměru VŠE
20. 11. 2017 – hodnocení za 3 čtvrtletí
4. 12. 2017 – zpráva o vnitřním hodnocení
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Předsedající AS VŠE ukončil zasedání. Termín dalšího zasedání AS VŠE byl předběžně stanoven
na 16. 10. 2017 od 13 hodin.

I

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

V Praze dne 8. října 2017

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

Ing. Veronika Skočdopolová, Ph.D.
zapisovatelka
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