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Zasedání 23/12-15
2. června 2014
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Radová, Zelenka
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Češková, Zeman, Polach
Fakulta podnikohospodářská (F3): Riedlbauch, Lysý
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Řezanková, Kačur
Fakulta národohospodářská (F5): Schwarz, Svoboda, Vostrovská, Burianová
Fakulta managementu (F6): Černá, Černý, Krbová
Jiné: Fiala, Vondra
Švarcová (F2), Horová, Mládková, Janda (F3), Křeček (F5), Vilémová (F6)
Boreš, Staněk (F1), Lysý (F3), Korecký (F4), Malý (F6)
Machková (rektorka), Fischer (prorektor), Dvořák (prorektor), Musílek (prorektor),
Svoboda (kvestor), Selep
Riedlbauch
13:00 – 15:00
Zápis z jednání pracovní skupiny pro úpravu zápisu z jednání AS VŠE 9. 12. 2013

Program
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2013
Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2013
Změna Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2014
Disciplinární řád pro studenty v programech uskutečňovaných VŠE
Návrh na změnu Statutu VŠE
Disciplinární řád Fakulty managementu VŠE
Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty managementu VŠE
Doplnění Vědecké rady VŠE
Různé
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Předmět jednání
Předseda Riedlbauch zahájil zasedání a představil program jednání.

Typ

Předseda Mandátové komise Marek předal novému členovi AS VŠE, senátoru Davidu
Polachovi, Povolání k výkonu mandátu. Senátor Polach nastoupil jako náhradník za senátora
Chrásku, který na své členství v senátu rezignoval.
Vzhledem k tomu, že je prorektor Dvořák na promocích, budou jeho body případně
přesunuty na konec programu.

R

„AS VŠE schvaluje předložený program jednání.“
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Program byl schválen.

1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2013

Prorektor Fischer krátce představil materiál. Materiál byl projednán na vedení i Správní
radou VŠE.
Senátor Svoboda: Unifikovat slova celoškolní a celoškolský na slovo celoškolský. Prorektor
Fischer souhlasil.

„AS VŠE schvaluje Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2013.“
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

R

Prorektor Fischer poděkoval za hladký průběh projednávání.

2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2013

Kvestor Svoboda představil materiál. Na základě loňských požadavků se pokusili se o sladění
čísel Výroční zprávy o hospodaření s čísly v Hodnocení rozpočtu.

„AS VŠE schvaluje Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2013 a zároveň schvaluje
převod vytvořeného hospodářského výsledku ve výši 100 000 Kč do Fondu reprodukce
investičního majetku školy.“
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

R

3. Změna Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2014

Prorektor Fischer představil návrh změny, který byl předložen všem příslušným grémiím.
Důvodem změny je možnost žádat o prostředky na rekonstrukci části SB z evropských fondů.
Je tedy vyškrtnuta rekonstrukce počítačových učeben a rekonstrukce datové sítě v SB. Místo
toho bude vybudována záložní infrastruktura na JM. V případě, že bude materiál schválen,
bude projednán s ministerstvem.
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„AS VŠE schvaluje změnu Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2014.“
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

4. Disciplinární řád Fakulty managementu VŠE

Senátor Berka (předseda Legislativní komise): Legislativní komise materiál projednala. Čl. 8
odst. 4 je v rozporu se zákonem o VŠ, proto Legislativní komise nedoporučuje materiál
schválit.

„AS VŠE schvaluje Disciplinární řád Fakulty managementu VŠE.“
Pro: 0
Proti: 18
Zdrželi se: 3
Usnesení nebylo schváleno.

R

Senátorka Češková se zeptala předsedy Legislativní komise, jak se komise staví k zapracování
připomínek dodatečně po projednání materiálu v komisi. Senátor Berka: Dodatečné
zapracování připomínek je v případě dodržení všech potřebných lhůt možné.

5. Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

Senátor Berka (předseda Legislativní komise): K materiálu měla Legislativní komise více
připomínek:
- čl. 2 odst. 6 se má uplatnit pouze na akademického pracovníka,
- čl. 5 odst. 10 – materiály se archivují 10 let,
- čl. 5 odst. 11 je problematický,
- čl. 11 – na děkana nemůže kandidovat předseda ani místopředseda AS, doporučuje
se ustanovit volební komisi,
- čl. 13 odst. 1 by měl zmiňovat platnost i účinnost.
Legislativní komise proto nedoporučuje materiál v předložené podobě schválit.

R

„AS VŠE schvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty managementu
VŠE.“
Pro: 0
Proti: 18
Zdrželi se: 3
Usnesení bylo schváleno.

6. Doplnění Vědecké rady VŠE

Rektorka Machková: Prof. Ing. Vladimír Tomšík, Ph.D. rezignoval, navrhuje tedy jmenovat
členem VR prof. Ing. Martina Mandela, CSc.
„AS VŠE schvaluje návrh na jmenování člena VR prof. Ing. Martina Mandela, CSc.“
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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7. Disciplinární řád pro studenty v programech uskutečňovaných VŠE

Prorektor Fischer: Týká se studentů v programech uskutečňovaných VŠE, nevztahuje se na
fakulty. V tuto chvíli se jedná o jeden studijní program - International Business.
Senátor Berka (předseda Legislativní komise): Připomínky Legislativní komise byly
zapracovány. Legislativní komise doporučuje materiál ke schválení.

„AS VŠE schvaluje Disciplinární řád pro studenty v programech uskutečňovaných VŠE.“
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

R

8. Návrh na změnu Statutu VŠE

Prorektor Fischer: Změna se týká ustanovení o poplatcích. Nově se navrhuje stanovit
explicitně poplatek 50 euro za přijímací řízení ke studiu do studijních programů v cizích
jazycích.
Senátor Berka (předseda Legislativní komise): Legislativní komise doporučuje materiál ke
schválení.

„AS VŠE schvaluje změnu Statutu VŠE.“
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Kvestor Svoboda: Po organizačních změnách nového vedení bude navržena drobná změna
organizačního schématu.

9. Různé

Možnost nahrávání přednášek
Senátor Kačur: Jeden student se dotazoval, proč v místnostech, kde jsou nahrávací řízení,
nejsou povinně nahrávány přednášky. Rektorka Machková: Musí být souhlas toho, kdo je
nahráván. Senátor Zelenka: Jde pak o dílo, které podléhá autorskému zákonu. Senátor
Berka: Souhlas s nahráváním je v Etickém kodexu. Senátor Svoboda: Spíše myšleno, proč
škola neposkytuje tuto služba, když na to je vybavena. Impulz k zamyšlení, zda je to něco, co
chce škola dál rozvíjet. Předseda Riedlbauch: Nedokáže si představit, že by přednášky byli
online, protože by pak na přednášky nikdo nechodil. Senátorka Češková: Na fakultě jsou
zastánci nahrávaní přednášek, ale další jsou proti. Rektorka Machková: Zná jedinou školu,
kde se všechny přednášky nahrávají a tam je zároveň povinná účast. Předseda Riedlbauch:
Závěr tedy je, že po vzájemné dohodě to lze, ale nelze do toho nikoho nutit.
Novelizace VŠ zákona
Prorektor Fischer: Materiál bude projednáván na České konferenci rektorů, na Radě VŠ a na
ministerstvu se všemi aktéry. Požádal senátory o připomínky do 4. června, paní rektorka
s toutéž žádostí oslovila členy Kolegia rektora. Dnes navštívil spolu s předsedou ČKR
ministra. Ministr by byl rád, kdyby materiál prošel, co nejdříve, záleží však na množství
připomínek.
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Senátor Vondra: Požádal senátory o připomínky do 3. června, aby je shromáždil a zaslal panu
prorektorovi hromadně.
Prorektor Fischer: V řadě věcí ministr navázal na předchůdce, řadu věcí vypustil, část
ohledně akreditací je napsána nově.
Informace z jednání pracovní skupiny pro úpravu zápisu AS VŠE z 9. 12. 2013
Předseda Riedlbauch: Proběhla schůzka ohledně změny zápisu. Nejdříve proběhlo jednání
s panem doc. Schwarzem, potom s panem doc. Pavlíkem.
Senátor Schwarz: Velmi si váží korektního přístupu předsednictva. Vysvětlení proběhlo
vcelku příjemně. Celá situace ale pro něj příjemná není a plyne z toho určité poučení.
V situaci, kdy většina členů akademického senátu NF nerespektuje doporučení AS VŠE, aby
byl pořizován oficiální záznam ze zasedání AS NF a znemožňuje jeho pořizování, je rizikové
pro zastánce odlišného názoru od názoru většiny prezentovat vlastní názor, neboť si nemůže
být jist, jakým způsobem bude zaznamenán.
Senátor Vondra navrhl, aby se v textu nic neškrtalo, ani nezvýrazňovalo, ale pouze by se
přidal odkaz na zápis pracovní komise.
Senátor Svoboda: Odkaz by postrádal logiku. Pan doc. Pavlík měl možnost vyjádřit se
k zápisu prac.skupiny, pan doc. Schwarz tuto možnost neměl.
Proběhla diskuze, zda použít pouze úvodní pasáž z navrženého zápisu, či celý zápis.
Senátor Schwarz: Omluvil se za svá slova senátu, když se domníval, že původní zápis ze
zasedání AS NF byl korektní. Dozvěděl se od studenta Selepa, že slova, která mu byla
zápisem vložena do úst, na zasedání AS NF neřekl.
Selep (host): Nahrávka, se kterou se operuje, je jeho. Disponuje nahrávkou a slova, která měl
říct pan Schwarz, tam nezazněla. Do AS NF kandidoval proto, aby přispěl ke zvýšení
transparentnosti projednávané problematiky. Rozumí tomu, že AS VŠE není soud, ale jak
předložený text pracovní skupinou AS VŠE zabraňuje opakování podobných nepřijatelných
situací (zmanipulovaný zápis), k nimž došlo na NF VŠE v budoucnu?
Senátor Svoboda: Znovu upozornil na to, že senátor Schwarz neměl možnost vyjádřit se k
návrhu textu prac. skupiny. Upozornil také na možnou zaujatost senátorky Burianové, která
je z 5. fakulty.
Senátorka Češková: Neměla pocit, že by senátorka Burianová nějak výrazně zasahovala do
jednání pracovní skupiny.
Senátor Marek: Senátor Svoboda mohl své připomínky ke složení pracovní komise uplatnit
na zasedání, kde byla tato komise schvalována senátem.
Předseda Riedlbauch: V zápise z 9. 12. bude komentář s odkazem, že to projednal senát a
zápis z komise bude k dispozici na stránkách AS VŠE. Zároveň bude zápis z komise přílohou
zápisu z dnešního senátu.

R

„AS VŠE schvaluje vložení komentáře s odkazem na projednání senátem do zápisu AS VŠE
z 9. 12. 2013. Zápis z pracovní komise bude k dispozici na stránkách AS VŠE.“
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 3
Usnesení bylo schváleno.
Senátor Svoboda: Nebylo úplně šťastné, že senátorka Burianová, která je z 5. fakulty, byla
členem komise.
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Účast na zasedáních senátu a na zasedáních pracovních komisí
Senátorka Češková: Někteří senátoři opakovaně nechodí na zasedání senátu a na zasedání
pracovních komisí, ani se z těchto zasedání neomlouvají. V předchozích obdobích byl na
stránkách senátu k dispozici přehled účasti senátorů na jednáních.
Předseda Riedlbauch: Tento akademický rok byl na zasedání velmi bohatý.
Senátorka Radová: Přehled není nutný. Koho to zajímá, může si informace o účasti najít
v zápisech ze senátu.
Plán dalších zasedání senátu
Prorektor Fischer: Aktualizace Dlouhodobého záměru vč. Institucionálního plánu na rok 2015
musí být do 31. 10. na ministerstvu.
Kvestor Svoboda: Na podzim bude předloženo Hodnocení rozpočtu za 3. čtvrtletí.
Prorektor Fischer: Rozběhla se práce společné komise na VJŘ AS VŠE.
Předseda Riedlbauch: Zasedání senátu se bude konat v pondělí 22. září, další pak v pondělí
20. října.
Disciplinární řády fakult
Prorektor Dvořák: Od 1. září nebude platit celoškolský disciplinární řád, tedy je potřeba
schválit fakultní řády, nejpozději na zasedání 22. září.
Předseda Riedlbauch ukončil zasedání.

I

I

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

V Praze 9. června 2014

prof. Václav Riedlbauch
předseda senátu

Tereza Burianová
zapisovatel
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Zápis z jednání pracovní skupiny pro úpravu zápisu
z jednání AS VŠE 9. 12. 2013
konaného dne 20. května 2014 v místnosti NB 388
Přítomni: Burianová, Češková, Riedlbauch, Vondra
Omluveni: Nepřítomni: Hosté: Schwarz (14:00-14:30), Pavlík (14:45-15:15)
Program:
1. Projednání možnosti úpravy zápisu AS VŠE ze dne 9. 12. 2013
Na základě výzvy AS VŠE a ustanovení pracovní skupiny pro úpravu zápisu z jednání AS
VŠE 9. 12. 2013 proběhlo zasedání pracovní skupiny k řešení této věci. Postup zasedání
byl stanoven tak, že v čase 14:00-14:30 byl pozván senátor Schwarz a v čase 14:45-15:15
předseda AS NF Pavlík. Účelem bylo vyslechnout stanoviska obou hostů a po jejich
odchodu zaujmout stanovisko.
Senátor Schwarz komentoval situaci. Jeho cílem není pokračování v rozporech, ale
nechce, aby mu bylo do úst vkládáno něco, co neřekl a je pro jakékoliv řešení, které by
napravilo poškozování jeho osoby. Senátor Schwarz předložil přepis části zvukového
záznamu jednání AS NF 23. 10. 2013 s inkriminovanou pasáží. Proběhla diskuse, jejímž
závěrem bylo stanovení následného postupu vyhovujícího nárokům AS VŠE.
Návrh úpravy zápisu: zápis AS VŠE z jednání dne 9. 12. 2013 bude upraven tak, že
pasáž, o níž je veden spor (bod Různé, strana 10 zápisu) bude odlišena řezem písma a
doplněna komentářem s vyznačeným datem vložení. Na webu bude zápis doplněn
zápisem z dnešního jednání pracovní skupiny.
Komentář pro vložení: „Vzhledem k rozporu mezi ústním svědectvím pěti členů AS NF
a předloženými nepřímými důkazy (audio nahrávka pořízená osobním mobilním
telefonem senátora Jána Selepa a její přepis jež nechal vyhotovit senátor Schwarz) vznikly
pochybnosti o přesnosti zápisu z jednání AS NF dne 23. 10. 2013. Tento zápis byl
interpretován na jednání AS VŠE dne 9. 12. 2013 předsedou AS NF, čímž se obsahem
dostal i do zápisu AS VŠE. Tuto pasáž nelze zpětně doslova ověřit, formulovaný text
nemusel zaznít tak, jak je zapsán.“
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Předseda AS NF Pavlík komentoval situaci a dění týkající se tohoto a podobných
incidentů na NF. Předseda AS NF nesouhlasí s třetí větou návrhu komentáře doplňujícího
zápis AS VŠE ze dne 23. 10. 2013 („Tuto pasáž nelze zpětně doslova ověřit, formulovaný
text nemusel zaznít tak, jak je zapsán.“). Předseda AS NF s ohledem na svědectví pěti
senátorů a dvou hostů trvá na tom, že inkriminované věty zazněly. Předsednictvo AS NF
odstranilo zmíněnou pasáž ze svého zápisu v rámci snahy o nepoškozování dobrého jména
NF a VŠE.

Zapsal: Z. Vondra
Schválil: V. Riedlbauch
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