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Zasedání 22/12-15
28. dubna 2014
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Radová, Zelenka, Staněk
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Češková, Zeman, Švarcová, Chráska
Fakulta podnikohospodářská (F3): Horová, Mládková
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Řezanková, Kačur, Korecký
Fakulta národohospodářská (F5): Schwarz, Svoboda, Burianová
Fakulta managementu (F6): Černá, Krbová, Malý, Vilémová
Jiné: Fiala, Vondra
Riedlbauch, Janda, Lysý (F3), Vostrovská, Křeček (F5), Černý (F6)
Boreš (F1)
Machková (rektorka), Svoboda (kvestor), Fischer (prorektor), Dvořák (prorektor)
Češková
13:00 – 15:30

Program
1.
2.
3.
4.
5.

Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2013
Návrh rozpočtu VŠE na rok 2014
Návrh změny vnitřního mzdového předpisu
Návrh na jmenování a odvolání členů VR VŠE
Různé: Harmonogram akademického roku 2014/2015, Žádost doc. Schwarze o opravu zápisu
AS VŠE z 9. 12. 2013
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Předmět jednání
Typ
Místopředsedkyně Češková zahájila zasedání. Upozornila, že momentálně Mediasite
nepřijímá zvukový signál z jednání. Během jednání bude připojen diktafon. Začátek zasedání
bude bez zvukového záznamu.
Dále představila program zasedání.
„AS VŠE schvaluje předložený program jednání.“
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Program byl schválen.

R

Místopředsedkyně Češková požádala, aby senátoři zasílali omluvy na adresu předsednictva
senat@vse.cz.
Předseda Mandátové komise Marek předal pověřovací dekret senátorce Horové.
Místopředsedkyně Češková shrnula spolupráci senátu s vedením školy na přípravě materiálů
na dnešní jednání. Senát zastupovali v této věci senátoři Zeman, Chlapek a Marek (senátor
Marek nahradil senátora Mikana po jeho rezignaci na mandát v senátu).

1. Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2013

Kvestor Svoboda představil materiál. Struktura je podobná jako v minulých letech.
Hospodaření školy probíhalo podle schváleného rozpočtu, v průběhu roku byly provedeny
některé úpravy. Rozpočty fondů se také odvíjely podle schváleného rozpočtu (viz kapitola 2).
Rozpočet investičních výdajů byl naplněn. Pouze u přestavby JM došlo k malému přesahu do
roku 2014. K rozpočtu kolejí – obsazenost kolejí se dostává na nižší hodnoty, než v minulosti.
Paní rektorka k tomuto účelu ustanovila komisi, která by měla připravit plán rozvoje kolejí a
jejich zabezpečení.
Senátor Svoboda (předseda Finanční komise): Finanční komise doporučuje AS, aby vzal
materiál na vědomí.

R

„AS VŠE bere na vědomí Hodnocení plnění rozpočtu VŠE za rok 2013.“
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

2. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2014

Kvestor Svoboda představil návrh rozpočtu. Struktura textové části byla trochu pozměněna –
přibyla kapitola II. Byl ukončen přechod z výkonového systému na náhradový systém, dále
bylo navrhnuto zvýšení tarifních mezd k 1. 7. 2014 (podpora tohoto navýšení v roce 2014
rozdělením zůstatku fondu odměn), další změnou je podpora zainteresovanosti fakult na
získávání výzkumných grantů, dále zvýšení příspěvku zaměstnavatele na penzijní připojištění
(zvýšení rozpočtu sociálního fondu o tuto částku), další změnou je použití prostředků účtu
vlastního jmění na spolufinancování investic z prostředků EU (volné prostředky jsou zhruba
65 mil., v roce 2014 by se čerpalo 19 mil. Kč), dále byly doplněny kooperace ve výuce FM
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v Jindřichově Hradci. Poslední změnou je doplnění dílčího ukazatele V5 do ukazatele K.
Základní příspěvek dle ukazatelů A a K je zhruba stejný jako v loňském roce, ale došlo
k poklesu počtu studentů. Zanikl fond rozvoje vysokých škol, škola dostala prostředky.
V hodnocení za tři čtvrtletí bude zřejmě žádáno o nějaké strukturální změny v rozpočtu
v souvislosti s nástupem nového vedení.
Dále představil jednotlivé tabulkové přílohy. K rozpočtu investic zmínil závěrečnou etapu
dostavby FM, přípravu rekonstrukce křídla SB směrem k nám. W. Churchilla (přípravy již
v tomto roce), výstavbu evakuačního výtahu v SB, který nahradí současný nevyhovující a
rekonstrukci v prostorách ředitelství kolejí Jarov, kde bude zřízeno Centrum aplikovaného
výzkumu.
Senátor Svoboda (předseda Finanční komise): Finanční komise se materiálem zabývala,
senátoři měli různé otázky a připomínky (viz zápis Finanční komise z 14. 4. 2014).
Závěrečným stanoviskem je, že Finanční komise doporučuje materiál ke schválení.
Místopředsedkyně Češková: Zápis z komise senátoři nedostali, je však vyvěšen na stránkách
AS VŠE. Rozebrala jednotlivé připomínky, které jsou zachyceny v zápisu z Finanční komise –
např. eventuální změna výpočtu náhradové ceny normohodiny.
Kvestor Svoboda: Cena normohodin závislá na celkovém objemu prostředků základního
příspěvku. Fungovalo to několik let bez problémů. Výše prostředků začala stagnovat, ale
začaly klesat počty studentů a tedy se zvyšuje příspěvek přepočtený na studenta. Bude to
ještě diskutováno a případně zahrnuto do rozpočtu na příští rok.
Rektorka Machková: Chce poděkovat všem kolegům, kteří na materiálu spolupracovali,
jmenovitě senátorům Zemanovi, Chlapkovi, Markovi a Mikanovi a dále kvestorovi Svobodovi
a prorektorům Fischerovi a Mikovcové.
„AS VŠE schvaluje návrh rozpočtu Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2014 vč.
postupu podle Přílohy 3.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Kvestor Svoboda: Poděkoval za schválení rozpočtu.

3. Návrh změny vnitřního mzdového předpisu

Kvestor Svoboda: Shodli se v pracovní skupině, aby byl tento předpis předložen ještě zvlášť,
protože vyžaduje projednání i v jiných komisích, než jen ve finanční. Byla změněna Příloha A.
Je zmiňována minimální mzda, v případě její změny se bude tabulka upravovat automaticky.
Senátor Svoboda (předseda Finanční komise): Finanční komise doporučuje materiál schválit.
Kvestor předložil Finanční komisi materiál Přehled mezd neakademických pracovníků,
Finanční komise to bere jako splnění požadavků, které vznesla.

R

Senátor Berka (předseda Legislativní komise): Legislativní komise doporučuje materiál
schválit.
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„AS VŠE schvaluje návrh změny vnitřního mzdového předpisu Vysoké školy ekonomické v
Praze.“
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Změna vnitřního mzdového předpisu byla schválena.

4. Návrh na jmenování a odvolání členů VR VŠE

Rektorka Machková: Návrh vyplývá z toho, že VR nekončí s funkčním obdobím rektora,
předkládá tedy pouze nové návrhy. Navrhuje nově 7 externích odborníků, je velmi ráda, že
nabídku přijali 3 rektoři významných VŠ – rektor České zemědělské univerzity v Praze prof.
Ing. Jiří Balík, CSc., rektor Masarykovy univerzity v Brně doc. PhDr. Mikuláš Bek, Ph.D., rektor
Univerzity Karlovy v Praze prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc.; dále pak prof. Ing. Ferdinand
Daňo, PhD., prorektor pro vzdělávání Ekonomické univerzity v Bratislavě, prof. Dr. Ing. Dana
Dluhošová, děkanka Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava, JUDr. Věra Jeřábková, CSc.,
ředitelka Diplomatické akademie MZV ČR a prof. PhDr. Stanislav Štech, CSc., prorektor pro
rozvoj Univerzity Karlovy v Praze. Z interních členů navrhuje prof. Ing. Vojtěcha Krebsa, CSc.,
proděkana pro studium Národohospodářské fakulty VŠE, prof. Ing. Petra Doucka, CSc.,
proděkana pro vědu a výzkum Fakulty informatiky a statistiky VŠE, doc. Ing. Jiřího Hnilicu,
Ph.D., prorektora pro mezinárodní vztahy a informační systémy VŠE, doc. Ing. Ladislava
Mejzlíka, Ph.D., děkana Fakulty financí a účetnictví VŠE a prof. Ing. Petra Musílka, Ph.D.,
prorektora pro vědu a výzkum VŠE. Děkuje všem kolegům, kteří působili ve VR dosud,
odvolání s těmito členy projednala. Byla by ráda, pokud by VR mohla jmenovat s účinností
od 1. 5. 2014.
Místopředsedkyně Češková: Navrhla hlasování po jednotlivých členech.
Senátorka Radová: Navrhla hlasování vcelku.
Senátor Zeman: Myslí, si, že by se mělo hlasovat po jednom.

R

Senátor Zeman: Neměl by být prof. Veber externím členem?
Rektorka Machková: Prof. Veber je stále v úvazku na VŠE.
„AS VŠE schvaluje návrh na odvolání člena VR prof. Ing. Stanislava Adamce, Dr.Sc.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na odvolání člena VR prof. Ing. Jana Hrona, Dr.Sc., dr.h.c.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na odvolání člena VR prof. Ing. Evžena Kočendy, Ph.D.“
Pro: 25
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Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na odvolání člena VR prof. Ing. Martina Mandela, CSc.“
Pro: 24
Proti: 0
Zdrželi se: 1
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na odvolání členky VR doc. Ing. Hany Mikovcové, Ph.D.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na odvolání člena VR Mgr. Václava Nováka, MBA.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na odvolání člena VR doc. Ing. Václava Petříčka, CSc.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na odvolání členky VR doc. RNDr. Jarmily Radové, Ph.D.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na odvolání člena VR doc. PhDr. Michala Šobra, CSc.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na odvolání člena VR doc. JUDr. Zbyňka Švarce, Ph.D.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na odvolání člena VR prof. Ing. Jiřího Voříška, CSc.“
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Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na jmenování člena VR prof. Ing. Jiřího Balíka, CSc.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na jmenování člena VR doc. PhDr. Mikuláše Beka, Ph.D.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na jmenování člena VR prof. Ing. Ferdinanda Daňo, PhD.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na jmenování členky VR prof. Dr. Ing. Dany Dluhošové.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na jmenování členky VR JUDr. Věry Jeřábkové, CSc.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na jmenování člena VR prof. PhDr. Stanislava Štecha, CSc.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na jmenování člena VR prof. MUDr. Tomáše Zimy, DrSc.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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„AS VŠE schvaluje návrh na jmenování člena VR prof. Ing. Vojtěcha Krebse, CSc.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na jmenování člena VR prof. Ing. Petra Doucka, CSc.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na jmenování člena VR doc. Ing. Jiřího Hnilici, Ph.D.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na jmenování člena VR doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
„AS VŠE schvaluje návrh na jmenování člena VR prof. Ing. Petra Musílka, Ph.D.“
Pro: 25
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Paní rektorka poděkovala senátorům za schválení návrhu.

5. Různé

Rezignace senátora Chrásky na mandát v AS VŠE
Senátor Chráska: Z důvodu magisterského studia v zahraničí rezignuje na svůj mandát v
senátu. Nahradí ho David Polach, který se zúčastní již příštího zasedání.
Senátor Marek: Potřebuje ještě rezignační dopis senátora Chrásky.
Žádost doc. Schwarze o opravu zápisu AS VŠE z 9. 12. 2013
Místopředsedkyně Češková: Představila žádost pana doc. Schwarze. Jeho dopis byl zaslán
předsednictvu a paní rektorce. Žádá v něm o odstranění částí zápisu AS VŠE z 9. 12. 2013 a
AS NF VŠE z 23. 10. 2013.
Senátor Schwarz: Část zápisu se nezakládá na pravdě. Některé věci se od té doby ovšem
změnily. Došlo ke změně zápisu AS NF z 23. 10. a byla vypuštěna nevhodná slova, která mu
byla vložena do úst, a která nikdy neřekl. Zápis byl upraven, i když ne tak, jak by si
představoval. Uvědomuje si, že zasahovat do zápisu, není možné, proto navrhuje začernění
dané pasáže a aby bylo přidáno vysvětlení k této pasáži. Paradoxně se za svá slova omluvil, i
když je neřekl. Nebylo mu umožněno se na zasedání senátu NF dotázat, kdy bylo svoláno
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zasedání, na kterém bylo podepsáno určité prohlášení a které on nepodepsal, protože se ho
neúčastnil. Z toho důvodu reagoval podrážděně, to oznámil na AS VŠE 9. 12. Na to reagoval
předseda AS NF Pavlík, který přečetl zápis z AS NF z 23. 10., který byl nevěrohodný.
V okamžiku, kdy se omlouval, měl informaci o této nevěrohodnosti pár sekund, kdy ho
upozornil jeden ze senátorů, že si toto zasedání nahrával. Senátor Vondra si tuto nahrávku
vyžádal, poté s ní nějakým způsobem pracoval a taky si ji poslechl. Senátor Schwarz si nechal
udělat přepis záznamu a z něj vyplývá, že daná slova na zasedání senátu nepoužil. Původně
do toho nechtěl vůbec AS VŠE tahat, ale je vtažen tím, že ta pasáž je součástí zápisu AS VŠE.
Samozřejmě bude žádat Pavlíka o omluvu a satisfakci za tu manipulaci, kterou provedl. Přál
by si, aby nepravdivá část textu ze zápisu AS VŠE byla začerněna s tím, aby začernění bylo
korektně vysvětleno.
Místopředsedkyně Češková: Paní rektorka komunikovala s předsedou AS NF. Paní rektorka
se stejně jako senátor Schwarz domnívá, že není vhodné zveřejňovat emotivně laděné
výroky na stránkách VŠE, s tím, že pan docent Schwarz je přesvědčen, že výroky neřekl. AS
NF s paní rektorkou komunikoval, souhlasil a 24. 4. upravil zápis z onoho zasedání tak, že
doslovný přepis diskuze byl vyjmut a nahrazen větou poznámkou, že během projednávání
zazněla řada emotivních výroků, a proto je doslovný přepis diskuze k tomuto bodu
k nahlédnutí u předsedy AS NF VŠE, případně je dostupný ve formě pořízeného
audiozáznamu. Připomněla usnesení, která byla k bodu na AS VŠE přijata: „AS VŠE
doporučuje AS NF pořádat jednání v zasedací místnosti rektora NB 169, která je vybavena
mikrofonním konferenčním vybavením, pořizovat pravidelný audiovizuální záznam
prostřednictvím technologie Mediasite, u níž nebude pochyb o jeho úpravách, a zveřejňovat
jej na serveru multimedia.vse.cz v příslušné rubrice dostupné akademické obci a ostatním
pracovníkům VŠE.“ AS NF doporučení zatím nevzal v potaz a zasedání AS NF nemají žádný
audiovizuální záznam prostřednictvím technologie Mediasite. Dále bylo doporučeno
projednávání sporů Etickou komisí.
Rektorka Machková: Myslí si, že tohle sem nepatří. Napsala pouze, co by mělo zůstat
v zápise. Neví, zda se tomu senát chce znovu věnovat. Zkontrolovala, že AS NF vyšel vstříc
její prosbě. Souhlasí s požadavkem doc. Schwarze, že není vhodné, aby byla takováto slova
zveřejňována na našem webu. Něco jiného je interní diskuze, něco jiného je, jak se VŠE
prezentuje navenek. Navrhuje, aby k příslušnému bodu byla dána poznámka, že během
projednávání zazněla řada emotivních výroků, a proto je doslovný přepis diskuze k tomuto
bodu k nahlédnutí u předsedy AS VŠE, případně je dostupný ve formě pořízeného
audiozáznamu. Zdálo by se jí to lepší, než začerňovat nějaké části textu.
Senátor Schwarz: Rád by s tím byl spokojen, ale z toho není patrné, že se jedná o nepravdu.
Zápis bude k dispozici, ale on může prokázat, že tato slova neřekl. Má k dispozici
audiozáznam. Byl by spokojen, kdyby byla pasáž začerněna tak, aby měl zápis smysl a bylo
přidáno vysvětlení, že začerněná pasáž zápisu obsahuje urážlivá tvrzení doc. Pavlíka, která se
později ukázala být nepravdivá.
Rektorka Machková: Nemůže dělat soudce. Musí se k tomu vyjádřit akademický senát.
Přimlouvá se za to, aby se škola neprezentovala navenek konfliktně.
Senátor Svoboda: Díval se před zasedáním na zápis. Nepovažoval by za šťastné, aby se celá
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diskuze, která k bodu proběhla, ze zápisu vypustila a nahradila pouze poznámkou o proběhlé
emotivní diskuzi. Diskuze se netýkala jenom této pasáže, zaznělo dost důležitých a věcných
argumentů. Diskuze emotivní na AS VŠE nebyla, byla emotivní na AS NF. Nebylo by to ani
v souladu s tím, že zápis má odrážet to, co se na senátu stalo a nemá se měnit. Proto
začernění doprovázené vysvětlením by bylo postačující. Do ostatních částí by senát ani
nemohl zasáhnout.
Místopředsedkyně Češková: Momentálně jsou dva návrhy. Jedním návrhem je řešení, jaké
použil AS NF, tedy vypuštění diskuze a vysvětlení, že proběhla emotivní diskuze. Dalším
návrhem je, že diskuze 9. 12. byla mnohem delší, nebyla emotivní a zazněly pouze emotivní
výroky z úst předsedy AS NF.
Senátor Schwarz: Neproběhlo žádné zasedání, na kterém by byla změna zápisu schválena.
Kdo provedl ty změny? Předseda AS NF sám? Teď je to prezentována jako změna zápisu AS
NF. Jde tedy o další manipulaci, na to si dovoluje upozornit.
Místopředsedkyně Češková: Teď jde o zápis AS VŠE. Je potřeba dojít k nějakému závěru.
Senátor Marek: Jde o nešťastnou situaci. Nemůže se dát do zápisu něco, co se nestalo.
V zápisech se objevuje řada drobných nepřesností, ale nemůže jít o něco tak důležitého.
Začernění považuje za nejhorší variantu, zápis bude kolovat po celé ČR a všichni si budou
říkat, že si senát cenzuruje svůj vlastní zápis. Senát však může schválit nový zápis. Na druhou
stanu na zasedání všechno zaznělo. Zápis AS VŠE je tedy věrný a všichni ho dostali k diskuzi a
k připomínkám. Chápe však žádost pana Schwarze, bylo by potřeba nějak označit tuto část.
Jednou z možností je schválit nový zápis s tím, že k dispozici bude i zápis původní
s komentářem. Další možností je označení pasáže ve starém zápisu a do poznámky dát, že
došlo ke změně na základě jednání AS VŠE s dnešním datem. AS VŠE se vyjadřoval
k chybnému zápisu, AS VŠE byl vtažen do jednání na základě chybných podkladů a to by se
mělo objevit v zápise senátu.
Místopředsedkyně Češková: Souhlasila by s tím, že začernění není vhodné. Myslí si, že i
začerveňování není řešením. Byla by pro, aby se v rámci bodu dnešní diskuze, objevilo to, co
se stalo. Byla vznesena žádost o opravu.
Senátorka Mládková: Má pocit, že oprava starého zápisu by nevypadala dobře. Chápe paní
rektorku. Vidí možnost v tom, že se v dnešním zápise objeví, že AS NF opravil svůj vlastní
zápis.
Senátor Marek: V případě opravy v dnešním zápise, přidal by odkaz ke starému zápisu na
dnešní zápis.
Senátor Zeman: Znamená to, že to co říkal pan docent Pavlík 9. 12., nebyla pravda? Je
k dispozici vyjádření pana doc. Pavlíka?
Místopředsedkyně Češková: Změna zápisu nemusí znamenat to, že souhlasí. Může to
znamenat pouze to, že také nechce, aby ta slova byla na stránkách VŠE.
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Senátor Zeman: Souhlasí s paní rektorkou, že není vhodné, aby na stránkách VŠE byly
takovéto věci. Teď se však dozvídá, že informace, kterou předseda AS NF na zasedání řekl,
nebyla pravdivá. To se mu samozřejmě líbí ještě méně. Zajímalo by ho vyjádření pana
docenta Pavlíka. Padla ta slova, nebo nepadla?
Místopředsedkyně Češková: Jediné, co může senát dnes udělat, je, že se v rámci bodu
napíše, o čem se dnes diskutovalo.
Senátor Marek: Nejdřív by bylo dobré si pozvat pana docenta Pavlíka, nebo si poslechnout
audiozáznam. Buď byl senát uveden v omyl a to velmi podivným způsobem a je potřeba
zjistit proč. Poslouchalo předsednictvo záznam?
Místopředsedkyně Češková: Ne.
Senátor Vondra: Neslyšel v audiozáznamu obsah, který byl napsán. Přepis nečetl, poslouchal
pouze záznam, který mu pan Schwarz poskytl.
Místopředsedkyně Češková: Navrhuje postupné kroky, aby se došlo k nějakému závěru. Kdo
by byl pro změnu zápisu? Pro změnu by byl senátor Svoboda.
Senátor Svoboda: Přišla mu dobrá myšlenka pana senátor Marka upravit zápis například
označením pomocí přeškrtnutého písma a doprovození poznámkou, že se to ukázalo jako
nepravdivé.
Místopředsedkyně Češková: Nevíme, zda byl zápis nepravdivý. Škrtání jí nepřipadá jako
dobrá myšlenka. V zápise je to, co tam zaznělo a momentálně nejsme schopni říct, že to bylo
nepravdivé.
Prorektor Fischer: Závažné materiály prošli hladce. Věci byli intenzivně diskutovány a na
základě těchto diskuzí se podařilo dopracovat materiály. Nenapadá ho žádné rychlé,
jednoduché řešení. Debata nekonverguje k nějakému závěru, navrhuje projednání v nějaké
komisi. Bod se nemusí uzavřít.
Místopředsedkyně Češková: Senát už má za sebou komisi, která už na podobné věci
pracovala, ale komise nedospěla k žádnému řešení. Jednoznačně se dohodlo, že zápis z 9.
12. se nebude měnit. V zápise bude zachyceno, co zaznělo. Dotázala se na zájem o založení
komise, která by to projednala.
Senátor Schwarz: Tak jak poslal dopis předsednictvu AS, tak v téže době kontaktoval
zastupující advokát doc. Schwarze pana doc. Pavlíka. Pan doc. Pavlík je nedostupný na všech
svých telefonech. Podařilo se mu s ním spojit jen jednou, velmi krátce, kdy nebyl schopen
k omluvě, kterou žádá. Omluva by byla dostatečný podklad k tomu, aby AS VŠE provedl
změnu. Byl by velmi nespokojen, kdyby zápis zůstal tak, jak je. Minimálně požaduje
poznámku k zápisu z 9. 12., která reflektuje změnu v zápisu AS NF, ve smyslu toho, že tato
část zápisu je zpochybněna.
Místopředseda Vondra: Jeden postup je obnovit komisi, což vzhledem k výsledkům by
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nebylo šťastné. Možností je, že by předsednictvo věc prozkoumalo. Setkalo by se s panem
doc. Pavlíkem, s panem doc. Schwarzem. Dokáže si představit, že by byl následně přijat
dodatek k zápisu z 9. 12., kde by byly situace vysvětleny.
Senátor Zeman: Navrhuje podle článku 10 ost. 5 VJŘ AS VŠE založení komise ve složení
předsednictva, která se bude věcí zabývat.
„Na základě článku 10 odst. 5 VJŘ AS VŠE zřizuje AS VŠE pracovní komisi pro vyřešení
situace ohledně zápisu z jednání AS VŠE ze dne 9. 12. 2013. Za členy této komise schvaluje
AS VŠE předsednictvo AS VŠE.“
Pro: 23
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Senátor Schwarz nehlasoval.
Usnesení bylo schváleno.
Harmonogram akademického roku – zimní semestr 2014/2015
Místopředsedkyně Češková: Pokud bude realizován projekt rekonstrukce SB, může dojít
v letním semestru ke zkrácení výuky na počítačových učebnách v SB. Bude včas vše
upřesněno, týkalo by se to i celého zkouškového období. Je potřeba si to uvědomit.
Kvestor Svoboda: Část prostředků investičních chce škola použít na přípravné práce spojené
s projektem. Plánuje se dobudování záložního pracoviště pro informační systémy na JM. Bylo
by tedy možné provozovat systémy i ze záložního pracoviště. Ve chvíli, kdy by kvůli začátku
rekonstrukce SB skončila výuka třeba o týden dřív, tak během tohoto týdne by se převezly
počítače na JM a vytvořila by se podobná infrastruktura, jako na Žižkově, aby bylo možné ji
využívat ve zkouškovém období, případně až do zahájení provozu zrekonstruované SB. Je to
do určité míry nouzové řešení, ale jinak by nebylo možné rekonstrukci SB provést nikdy.
Místopředsedkyně Češková: Odpadá výuka ve 2 pátky. Bylo by potřeba se dohodnout, kdy
bude děkanský den, aby to nevyšlo třeba na další pátek. Mohla by se zvážit náhradní výuka
jednoho z těch pátku (např. před začátkem výuky, příp. první den zkouškového období).

I

Prorektor Dvořák: Děkanské dny jsou primárně v pravomoci fakulty. Bude na to čas na
začátku nového akademického roku, aby se případně fakulty dohodly. Harmonogram byl
připraven před jeho nástupem, už do toho nevstupoval. Náhradní výuku by neplánoval.
Senátor Svoboda: Nezužoval by to na otázku děkanského dne. Navrhuje systémově vyřešit 1.
a 8. 5. – náhradní den za jeden z odpadnutých svátků, např. pondělí 14. týdnu. Je to více jak
15% výuky z letního semestru. Nabízí to jako zamyšlení do budoucna.
Prorektor Dvořák: Má určité představy o možných změnách harmonogramu, nicméně
nebylo v jeho silách, aby to dostal do tohoto harmonogramu. Počítá se změnami na další
akademický rok.
Senátor Zeman: Státní svátky se ze zákona nemusí nahrazovat prací, proto by byl jako
zaměstnanec proti nahrazování. Je potřeba se státními svátky vypořádat. Myslí si, že
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vyučující i studenti se s tím dokáží vypořádat. Je to k diskuzi.
Z poznámky v harmonogramu vyplývá, že se rekonstrukce SB týká jen počítačových učeben,
ale v daném křídle SB jsou i normální učebny. Týká se to i těch?
Kvestor Svoboda: Nezačne se dělat celá budova naráz, u ostatních učeben by nemuselo dojít
ke zkrácení výuky. U počítačových učeben bude rekonstrukce náročnější. U nepočítačových
učeben není potřeba nouzové řešení, prázdných učeben je např. na JM dost. Přišlo stavební
povolení, proběhne diskuze i se členy senátu.
Prorektor Dvořák: Nedošlo by k přesunu výuky na soboty či neděle, ale na pracovní den.
Nevidí v tom tedy problém.
Senátor Zeman: Ze zákona to není povinnen nahradit.
Senátor Chráska: Nelze požadovat nahrazování státních svátků u standardních
zaměstnaneckých kontraktů.
Senátor Svoboda: Nebude se mluvit o nahrazování, ale stanoví se to v harmonogramu
akademického roku.
Senátor Zeman: V každém předmětu musí být kapacita ve zkouškovém období minimálně
100%. Nešlo by to protáhnout do 27. 1. Neúměrně se zkracuje zkouškové období. Jediný
důvod je, aby když se studenti registrují, věděli výsledek předmětu.
Prorektor Dvořák: Text byl projednán s proděkany jeho předchůdkyní. Toto ustanovení tam
historicky je, momentálně by do něj už nezasahoval. Všichni rozumní kantoři vypisují termíny
tak, aby se studenti na zkoušky dostali, kdy chtějí. Nebrání se tomu do budoucna.
Senátor Zeman: Termín je tam jenom proto, aby student, který se registruje, věděl, co si má
registrovat. Dochází pouze ke zkracování zkouškového období.
Prorektor Dvořák: Nevidí v tom problém. Není to nic proti ničemu.
Senátorka Radová: Důvodem je podle ní, aby učitelé byli povinni to opravit do 27. 1. Studijní
a zkušební řád nezná náhradní termíny, i poté jsou řádné termíny.
Senátor Zeman: 22. – 23. prosince jsou podle něj zbytečné.
Rektorka Machková: Využívají to studenti odjíždějící do Ameriky.
Senátor Zeman: Musí uspokojit kapacitu během kratší doby, tak se blokují termíny pro
ostatní.
Prorektor Dvořák: Kantoři mají zkušenosti a ví, jaké termíny jsou více žádané a tomu
přizpůsobují požadavky na zkušební místnosti.
Senátor Zeman: Je tam potom zbytečný týden zkouškového.
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Prorektor Dvořák: Studenti se nekoukají na termíny registrací, není to tak fatální datum.
Senátor Zeman: Nutí ho to vypsat do té doby 100%, tím zbytečně zabírá učebny.
Prorektor Dvořák: Posun data dál ztrácí význam.
Senátor Zeman: Výsledky se vkládají do 2. 2., kdy je první kolo zápisu. Pokud se student
registruje, ale má kladný výsledek zkoušky, předmět se mu z registrací smaže. Nezná logiku
data.
Senátor Svoboda: Na jednu stranu souhlasí s interpretací, aby kantoři měli povinnost vypsat
100% kapacity dříve. Na druhou stranu souhlasí se senátorem Zemanem, že datum se tam
dostalo pouze kvůli registracím a zápisům. Zřejmě jde pouze o překlep, protože vždy to bylo
ke konci týdne.
Místopředsedkyně Češková: Požádala vedení, aby vedení tuto věc prověřilo.
Komise pro úpravy ve VJŘ AS VŠE
Rektorka Machková: Poslala dopis prof. Riedlbauchovi, ve kterém navrhuje společnou komisi
pro úpravy ve VJŘ AS VŠE. Prosí o návrh 3 senátorů, kteří by v této komisi senát zastupovali.
Za vedení budou v komisi kvestor Svoboda a prorektoři Fischer a Dvořák.
„AS VŠE schvaluje zástupce senátu senátory Berku, Marka, Zemana a Svobodu do komise
pro úpravy ve VJŘ AS VŠE.“
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Materiály k projednání na dalším zasedání AS VŠE
Prorektor Fischer: Na další zasedání AS VŠE by předložil aktualizaci Aktualizace
dlouhodobého záměru vč. změny institucionálního plánu a to z důvodu plánované
rekonstrukce SB a vybudování záložního pracoviště na JM (záložní pracoviště by bylo
vybudováno místo modernizace počítačových stanic v SB, ty by byly modernizovány v rámci
rekonstrukce SB). Dále by šlo o několik malých strukturálních změn ve vztahu k prioritám
nového vedení. Ve stejném termínu bude předložen návrh výroční zprávy o činnosti a
hospodaření.
Termín dalšího zasedání AS VŠE
Místopředsedkyně Češková: Další zasedání je plánováno na 2. června.
Informace z kolejní a stravovací komise
Senátor Kačur: Proběhlo jednání komise s Centrální kolejní radou. Na kolejích jsou určité
problémy, které budou ve spolupráci právě s CKR projednávány. Výsledkem bude návrh
řešení.
Pozvání na inauguraci
Rektorka Machková: Ráda by pozvala senátory na inauguraci, která se bude konat 29. května
ve Vencovského aule. Dále také všechny zve na Den s VŠE, konaný v sobotu 17. května.
Místopředsedkyně Češková ukončila zasedání.
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V případě nejasností je třeba zápis vykládat ve smyslu pořízeného audiozáznamu, který je součástí zápisu.
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V Praze 4. 5. 2014

prof. Václav Riedlbauch
předseda senátu

Tereza Burianová
zapisovatel
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