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Předmět
Datum
Místo
Přítomni

Omluvení
Neomluvení
Hosté

Zasedání 17/12-15
2. prosince 2013
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Zelenka
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Češková, Zeman, Chráska
Fakulta podnikohospodářská (F3): Mikan, Riedlbauch, Janda
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Řezanková, Kačur, Korecký
Národohospodářská fakulta (F5): Schwarz, Svoboda, Vostrovská, Burianová
Fakulta managementu (F6): Černá
Jiné: Fiala, Vondra
Radová, Boreš, Staněk (F1), Bič, Švarcová (F2), Mládková, Lysý (F3), Křeček (F5), Vilémová
(F5)
Černý, Krbová, Malý (F6)

Předsedal
Doba

Riedlbauch
13:00 – 14:30

Příloha

Zápis o průběhu volby kandidáta na funkci rektora

Bod jednání
1. Volba kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období
1. 2. 2014 – 31. 1. 2018
2. Různé
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Předseda Riedlbauch zahájil zasedání.

O

1. Vyhlášení nové volby kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické
v Praze pro funkční období 1. 2. 2014 – 31. 1. 2018
Předseda Riedlbauch: Nelze si vlastní dokumenty ohýbat podle potřeby. Z předchozích
jednání vyplynulo, že by se měly zvážit lhůty pro volby. AS se držel platného VJŘ. Navrhuje
neměnit pravidla hry a nezkracovat žádné lhůty. Do této chvíle nepřišlo žádné právní
stanovisko. Sám za sebe není pro zkrácení lhůty.
Senátor Vondra: 3 řešení – nedodržení lhůty, dodržení lhůty, ověřená žádost o lustrační
osvědčení (osvědčení před samotnou volbou). Právní stanovisko k těmto 3 záležitostem se
doteď nepodařilo získat, ale z telefonní komunikace s právním oddělením vyplynula potřeba
dodržet lhůty.
Senátor Berka: Navrhoval 3. variantu, o které mluvil senátor Vondra.
Předseda Riedlbauch: Padla také otázka změny VJŘ.
Senátor Marek: V části „Volba rektora“ rozhodně ne, ale možnost volby osoby pověřené
vedením školy tak, aby nebyla ovlivněna volba. Ohledně lhůty 60 dnů - na ostatních školách
lhůty také nebyly dodržovány. Do konce ledna by bylo možné volbu stihnout.
Senátor Berka: Neměnil by VJŘ, ale navrhuje upřesnění bodů v usnesení ohledně vyhlášení
volby (možnost opravy po podání přihlášky). Vyčkal by, co přijde z ministerstva (pověřená
osoba).
Senátor Marek: V usnesení je, že příloha je součástí přihlášky. Musel by se měnit VJŘ.
Senátor Svoboda: Pokud senát nikoho nezvolí, pravomoci přechází na prorektora?

R

Předseda Riedlbauch: Prorektoři mají funkční období jako rektor.
Senátor Mikan: Na jedné univerzitě se stalo, že po úmrtí rektorky prorektoři zůstali na základě
dohody senátu, prorektorů a ministerstva. Je proti změně VJŘ i proti změně usnesení.
Senátor Schwarz: Volby jsou na sobě nezávislé. Argumentace, že něco měníme během volby
– každá volba je nezávislá, právě proto jsme požadovali, že veškera dokumentace k volbě
musí být zase původní (nemůže být odvozována od dokumentace pro první volbu). Argument
proti změně je irelevantní. Nesmíme nic měnit pro tuto novou volbu, ale mohli bychom měnit
pro další volbu, která není vyhlášená – problém třetího kola každé volby.
Senátor Vondra: Souhlasí. V článku 17 VJŘ ale je, že nová volba musí být vyhlášena do 7
dnů. Změna VJŔ by se nemusela v těchto 7 dnech stihnout.
Senátor Berka: Na vedení je to chápáno tak, že by nový VJŘ platil až do budoucna, ne pro
současnou volbu.
Senátor Svoboda: Možnost volby 24. 2. a nový VJŘ platný od 1. 3.
Senátor Marek: Pokud to ministerstvo provede v 7 dnech, bude to v pořádku.
Senátor Svoboda: Nic rektorovi nebrání, aby někomu z prorektorů bylo funkční období
prodlouženo či byl případně znovu jmenován.
Senátor Mikan: Pokud není rektor, nemůže být prorektor.
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Senátor Berka: Důležité znát stanovisko ministerstva. Ideální by bylo, kdyby se dohodl senát
na nějaké osobě.
Senátor Mikan: Není možné změnit VJŘ – nařčení z účelovosti. Nucený správce a role
ministerstva – AS jmenuje nejvyšší orgán. AS by musel pověřit někoho vedením školy (v
případné diskuzi s ministerstvem).
Předseda Riedlbauch: Má 2 návrhy na hlasování.
1. Zachování lhůty 60 dnů na přihlášky.
2. 40 dnů do přihlášky + 20 dnů do volby. Pokud kandidát nemá včas osvědčení, podá
potvrzenou žádost a potom osvědčení do data volby.
Senátor Svoboda: Druhý návrh nesplňuje kritéria. Mohli bychom se zase dostat situace, kdy
budeme hlasovat o něčím zařazení.
Senátor Marek: Uvedl příklady nedodržení lhůt na jiných univerzitách.
Senátorka Češková: Na jiných univerzitách se podařilo zvolit i přes nedodržení lhůt.
Senátor Berka: Požadovaly ostatní školy lustrační osvědčení v přihlášce? Druhá varianta (40
+ 20) byla zaslána jako návrh předsednictvu, pokud je považován za navrhovatele, stahuje
návrh.
AS se shodl na 60 dnech.

Předseda Riedlbauch: Návrh data pro podání přihlášek – do 3. 2. 2013.
Pro: 18
Proti: 1
Zdrželi se: 1
Návrh byl schválen.

Senátor Mikan: 10 dnů před volbou veřejná prezentace.

Předseda Riedlbauch: Návrh data volby kandidáta pro funkci rektora – 24. 2. 2013.
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Návrh byl schválen.

Předseda Riedlbauch: Návrh data veřejné prezentace – 13. 2. 2013 v 13:00 hod.
Pro: 20
Proti: 0
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Zdrželi se: 0
Návrh byl schválen.

Předseda Riedlbauch: Zvolení členové VK nechtějí již potřetí vykonávat funkci. Přesto
navrhuje stejné složení jako v předchozích volbách.
Senátor Marek: Měl by to zkusit někdo jiný. Dnes radši nepřišli ti, co měli námitky. Navrhuje
kolegu Kačura jako předsedu.
Předseda Riedlbauch: Navrhuje senátory Berku, Svobodu, Zelenku.
Senátor Chráska: Navrhuje kolegu Jandu.
Senátor Janda: Přijímá návrh.
Senátor Berka: Nechce do VK.
Senátorka Češková: Mrzí ji, že kolegové, kteří kritizovali volbu a volební komisi, nedorazili.
Senátor Marek: Navrhuje senátora Kačura.
Senátor Kačur: Chce být na delší období doma na Slovensku, kvůli přípravám na volby by se
musel vrátit dřív.
Senátor Chráska: Hlásí se dobrovolně.
Senátor Svoboda: Nechce riskovat, že jen kvůli jeho osobě bude volba rektora spojena
s kauzou NF.
Senátor Marek: Navrhuje senátora Chlapka.
Senátor Chlapek: Nebude v době prezentace v Praze.
Senátor Zelenka: Má mnoho jiných povinností.
Senátorka Vostrovská: Nechce se jí do toho.
Senátorka Češková: Nikomu se nechce.
Senátor Marek: Navrhuje kolegu Fialu i na případného předsedu.
Senátor Fiala: Když se najde předseda, tak to přijme.
Senátorka Řezanková: Z časových důvodů nemůže přijmout.
Senátor Janda: Navrhuje senátora Vondru.
Senátor Vondra: Bude se nadále soustředit na audiovizuální záznamy.
Senátor Chráska: Ještě jednou navrhuje senátora Svobodu.
Senátor Svoboda: Vše souvisí se vším. Vzhledem k útokům na jeho osobu, považuje za
pravděpodobné, že by přišly útoky znovu v souvislosti s volbou rektora.
Senátor Berka: S jistotou ví, že nebude, když se budou odevzdávat přihlášky.

„AS VŠE schvaluje komisi pro volbu kandidáta na funkci rektora ve složení Fiala,
Chráska a Janda.“
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Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Návrh byl schválen.

„AS VŠE schvaluje předsedu komise pro volbu kandidáta na funkci rektora senátora
Chrásku.“
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 2
Návrh byl schválen.

„USNESENÍ AS VŠE č. 1
Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje v souladu se zákonem
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách, v platném znění a podle vnitřních předpisů Vysoké
školy ekonomické v Praze volby kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické
v Praze pro funkční období počínající v roce 2014 a trvající do roku 2018.
Lhůta pro podávání návrhů na kandidáta:
do 12:00 hod.

3. prosince 2013 od 12:00 – 3. února 2014

Veřejná prezentace uchazečů:
Vencovského aule

13.

února

2014

v

13:00

hod.

ve

Zasedání AS VŠE s volbou kandidáta na funkci rektora: 24. února 2014 v 13:00 hod. v
zasedací místnosti rektora NB 169
Přihlášky uchazečů o funkci rektora se odevzdávají v zalepené obálce, označené Volba
kandidáta na funkci rektora, v sekretariátu AS VŠE nebo některému členovi
předsednictva AS VŠE. Z důvodu toho, že sekretariát AS VŠE nebyl zřízen, přihlášky se
podávají prostřednictvím podatelny VŠE, náměstí Winstona Churchilla 4 v Praze 3, na
jméno některého ze členů předsednictva AS VŠE.
Přihlášky uchazečů musí mít písemnou formu a musí obsahovat výslovný písemný
souhlas uchazeče se zařazením na volební listinu uchazečů o funkci rektora Vysoké
školy ekonomické v Praze. Příloha přihlášky obsahuje životopis se základními
osobními údaji, osvědčení podle zvláštního předpisu, doklady o dosaženém vzdělání,
potvrzení o dosavadní praxi a seznam publikační činnosti. Dále přihláška obsahuje
stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období rektora. Osvědčením
podle zvláštního předpisu se rozumí osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb., v
platném znění; kromě něj musí uchazeč o funkci rektora k přihlášce současně přiložit
čestné prohlášení podle stejného zákona. Uchazeči, kteří splní předepsané náležitosti,
budou volební komisí písemně vyzváni k účasti na společné veřejné prezentaci svých
programů před akademickou obcí Vysoké školy ekonomické v Praze; jejich odborný
životopis, seznam publikační činnosti a stručná charakteristika programových cílů pro
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funkční období rektora budou zveřejněny na internetových stránkách školy, pokud
proti tomu uchazeč předem nevznese námitky.
Podle § 20 zákona č. 451/1991 Sb. se požadavek na předložení osvědčení a čestné
prohlášení podle tohoto zákona nevztahuje na osoby narozené po 1. prosinci 1971.
O funkci rektora se může ucházet zejména osoba s akademickým titulem profesor
nebo docent.“
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

„USNESENÍ AS VŠE č. 2
AS VŠE žádá rektora VŠE v Praze v souvislosti s volbou rektora o zajištění
materiálního a dalšího zabezpečení volby rektora podle požadavků volební komise, a to
zejména
a)
o technické zajištění Vencovského auly pro veřejnou prezentaci kandidátů na
funkci rektora,
b)
o zabezpečení přenosu z Vencovského auly v budově VŠE v Praze na Žižkově
do Kinosálu (místnost č. 127) na Fakultě managementu v Jindřichově Hradci a
současně o sdělení jména odpovědné osoby za toto zajištění,
c)
o zajištění fungování podatelny v Praze na Žižkově dne 3. 2. 2014 do 12:00 z
důvodu přijímání přihlášek do konce stanoveného termínu.“
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

2. Různé
Předseda Riedlbauch: 9. 12. další schůze senátu. Předložené materiály prošly všechny
legislativní komisí – materiály NF.
Předseda LK Berka: 2 materiály doporučuje, 1 materiál (VJŘ AS NF) s připomínkami –
nevydáno doporučení.
Senátor Zeman: Ve VJŘ AS NF – změnit lhůtu pro volby děkana (60 dnů – lustrační
osvědčení).

I

Předseda Riedlbauch: Upozornění od pana doc. Schwarze – nekolegiální řešení při zasedání
AS NF. Pozvání předsedy AS NF doc. Pavlíka na příští zasedání.
Senátor Schwarz: Přinejmenším informace v bodě Různé. Předseda senátu by tu měl být u
předkládání ostatních písemností.
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Senátor Mikan: Jaký je stav přijímání předpisů na ostatních fakultách? Zasedání v lednu?
Senátor Berka: Možný požadavek na projednání VJŘ AS VŠE z vedení školy – asi až
v lednu.
Senátor Zeman: Navrhuje pevný termín na leden.
Předseda Riedlbauch: 20. 1. 2014 předběžně (dle potřeby).

Senátor Kačur: Informoval o proběhlé schůzce Kolejní a stravovací komise s provozovatelem
menzy. Na schůzce byly předloženy stížnosti, provozovatel se je bude snažit řešit.
Senátorka Češková: Problémy v menze je nutné řešit hned s provozním.

Senátor Mikan: Nový bufet v NB – stížnosti na cenovou úroveň nabízeného zboží.
Senátor Kačur: Schůzka s provozovatelem proběhne za 2 týdny, nicméně lidé tam za tyto
ceny nakupují.

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

V Praze dne 8. 12. 2013
prof. Václav Riedlbauch
předseda AS VŠE
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Tereza Burianová
zapisovatel
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