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Zasedání 24/12-15
22. září 2014
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Radová, Zelenka, Staněk, Polívka
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Češková, Zeman, Švarcová
Fakulta podnikohospodářská (F3): Horová, Mládková
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Řezanková, Kačur
Fakulta národohospodářská (F5): Svoboda, Burianová
Fakulta managementu (F6): Černá, Černý, Krbová, Vilémová
Jiné: Vondra
Riedlbauch (F3), Schwarz, Vostrovská (F5)
Polach (F2), Janda, Lysý (F3), Chlapek, Korecký (F4), Křeček (F5), Malý (F6), Fiala (jiné)
Machková (rektorka), Fischer (prorektor), Dvořák (prorektor), Hnilica (prorektor),
Musílek (prorektor), Svoboda (kvestor)
Češková
13:00 – 15:00

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

Návrh na jmenování ředitele SÚZ
Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015
Informace o novele vysokoškolského zákona
Disciplinární řád Fakulty mezinárodních vztahů VŠE
Disciplinární řád Fakulty managementu VŠE
Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty managementu VŠE
Různé: Informace k ustavení Rady vysokých škol pro funkční období 2015 - 2017
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Předmět jednání
Typ
Místopředsedkyně Češková zahájila zasedání a představila program jednání dle zaslaných
dispozic.
„AS VŠE schvaluje předložený program jednání.“
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Program byl schválen.

R

Předseda Mandátové komise Marek informoval, že senátor Boreš v červnu ukončil studium.
Na základě toho byl k výkonu mandátu povolán Ondřej Polívka, kterému předseda
Mandátové komise Marek předal osvědčení.

1. Návrh na jmenování ředitele SÚZ

Rektorka Machková: Stávající ředitel SÚZ odchází. Bylo vypsáno výběrové řízení, přihlásili se
2 kandidáti, přičemž jeden z nich neměl potřebnou praxi. Komise vybrala Ing. Otu Zimu, CSc.,
MBA. Nastoupit by měl k 1. 10. 2014.
Místopředsedkyně Češková: Doufá, že bude dále pokračovat práce pracovní komise
rektorky, která se zabývá kolejemi a bude spolupracovat s novým ředitelem.

R

„AS VŠE projednal jmenování nového ředitele SÚZ, Ing. Oty Zimy, CSc., MBA.“
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

2. Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015

Prorektor Fischer: Materiál byl připraven v létě letošního roku s využitím námětů z fakult.
Dokument projednalo vedení, byl postoupen AS VŠE a Kolegiu rektorky. Dnes předpokládá
diskuzi k materiálu a schválení až na příštím zasedání. Totéž očekává od členů Kolegia
rektorky. Následně bude připravena další verze, aby ji projednala per rollam vědecká rada a
správní rada a bude následně předložena na další zasedání AS VŠE 20. října. Je předložena
aktualizace na poslední rok Dlouhodobého záměru. Aktualizace obsahuje věci, jejichž řešení
bylo započato v minulých letech (resp. jejich dokončení), některé věci nové, které reflektují
priority nového vedení. V případě schválení novely VŠ zákona, bude potřeba tuto novelu
zavést a přizpůsobit řadu vnitřních předpisů, diskutovat o připravenosti školy na
institucionální akreditace – tomu bychom se věnovali v závěru roku 2015. Aktualizace
obsahuje také plán na získání většího množství hostujících profesorů na delší období,
pokračování prací v oblasti elektronických informačních zdrojů a nakladatelství Oeconomica,
zavedení Office 365. Chystá se stipendijní podpora pro talentované studenty prvních
ročníků. Plánuje se úprava, aby bylo umožněno delší tvůrčí volno 12 lidem na vzdělávání
v zahraničí (souvisí to s mezinárodními akreditacemi). Spolupráce s vnější sférou –
akcelerátor XPORT. Důraz bude kladen také na zlepšení jazykové vybavenosti personálu na
kolejích.

R

Prorektor Dvořák: Bude se dělat úprava, zpřesnění stipendijního řádu (technické poskytování

Ú = úkol

I = informace

R = rozhodnutí

O = ostatní

P = prezentace

Akademický senát
Vysoké školy ekonomické v Praze
Zápis č. 24/12-15

Stránka 3

stipendií, ubytovací stipendia), určité úpravy ohledně poplatků, aby praxe korespondovala
s normami. Plánuje se úprava studijního a zkušebního řádu – problematická místa ohledně
výkladu, otevřít k tomuto diskuzi, aby platil případný upravený řád od 1. 9. 2015. Soulad
s případnou novelou VŠ zákona.
Senátor Zeman: Klíčové indikátory – pravidla pro vnitřní hodnocení kvality. V polovině roku
měl být výchozí návrh, kde je?
Prorektor Hnilica: Návrh bude, ale je potřeba udělat úpravu, aby byl aplikovatelný na celou
školu.
Senátor Zeman: Akcelerátor XPORT – jakou bude mít strukturu, ukotvení?
Prorektor Fischer: Bude to v Aktualizaci na rok 2014, pravděpodobně půjde o celoškolní
pracoviště.
Senátor Zeman: Oddíl 4 – mohou se čerpat prostředky z kapitoly na přednášky s odborníky
atd.?
Rektorka Machková: Prostředky budou zejména na zvaní expertů pro absolventy – např.
odměna RPC za zorganizování.
Senátor Zeman: Oddíl 7, bod 12 – proč extra propagovat FM?
Rektorka Machková: Potřebují podpořit v Jihočeském regionu. Je mnohem efektivnější, když
propagaci zařizují přímo z FM. Vždy dostávali část prostředků na propagaci.
Senátor Zeman: Oddíl 8, bod 6 – jaké náklady mohou vznikat, když jsme jeden právní
subjekt?
Kvestor Svoboda: Realizuje se převod, mohou tam v příštím roce ještě vzniknout náklady, ale
v podstatě by se neměly prostředky čerpat.
Senátor Zeman: Oddíl 9 – rekonstrukce severního křídla SB – klimatizace jenom v části
budovy. Nedalo by se z prostředků koupit nové trafo, aby mohla být klimatizace všude?
Kvestor Svoboda: Trafo není jediný důvod, není tam kde vést trubky a přívody k jednotkám.
Pravděpodobně se bude rekonstrukce dělat až v roce 2016 – nedávat do aktualizace, prověří
možnosti, co by se s tím dalo dělat. Je otázka, zda investovat do klimatizace, která se využije
6 týdnů v roce?
Rektorka Machková: Zvykli jsme si na velmi dobré služby, ale je potřeba šetřit, spíše
investovat do lidí, než do budov. Je potřeba zvážit, zda je to opravdu potřeba.
Senátor Zeman: Souhlasí. Nicméně v červnu byl na přijímacích zkouškách, v místnostech se
nedalo dýchat.
Místopředsedkyně Češková: Roční odklad rekonstrukce bude vhod, může se vše důkladně
zvážit.
„Akademický senát projednal předložený materiál Aktualizace Dlouhodobého záměru
Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015.“
Pro: 22
Proti. 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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3. Informace o novele vysokoškolského zákona

Prorektor Fischer požádal o rozeslání podkladových materiálů senátorům. V jarních měsících
probíhala jednání v pracovní skupině vedené Ministerstvem školství za účasti představitelů
ČKR, VŠ odborového svazu, RVŠ, Akreditační komise. Docházelo ke zkvalitňování jednotlivých
verzí. Z pohledu RVŠ došlo k zadrhnutí na začátku července, kdy v rozporu s prací pracovní
skupiny, ministerstvo zakomponovalo další paragrafy (hlavně ohledně akreditací). RVŠ se
proti tomu ohradila. Ve čtvrtek proběhlo jednání s ministrem, slíbil řešení. Je tam
nepříjemná možnost, jak by se ministerstvo mohlo nabourat do samosprávy VŠ, nicméně
ministr přislíbil odstranění. Nově se navrhuje hierarchie – školy budou povinny přepsat všem
studentům obory na programy (zrušení oborů, pouze studijní programy). Ministr se tváří, že
vše půjde vyřešit. Proč návrh zákona umožňuje odebrat titul všem kromě profesorů, souvisí
se způsobem jmenování – možnost odebírání pouze prezidentem. Tituly udělované
rektorem odebrat lze.

I

Rektorka Machková: Česká konference rektorů považuje materiál za dobrý kompromis, krok
správným směrem. Pro VŠE přináší spíše pozitiva, neměl by být problém s institucionální
akreditací. Podporuje to internacionalizaci. Bude možné vybírat poplatky za nostrifikace.

4. Disciplinární řád Fakulty mezinárodních vztahů VŠE

Senátor Berka (předseda Legislativní komise): LK se sešla před týdnem, nebyla
usnášeníschopná. Všichni přítomní členové se shodli, že materiály je možné schválit.
„AS VŠE schvaluje Disciplinární řád Fakulty mezinárodních vztahů VŠE.“
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

R

5. Disciplinární řád Fakulty managementu VŠE

Senátor Berka (předseda Legislativní komise): LK se sešla před týdnem, nebyla
usnášeníschopná. Všichni přítomní členové se shodli, že materiály je možné schválit.

„AS VŠE schvaluje Disciplinární řád Fakulty managementu VŠE.“
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

R

6. Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty managementu VŠE

Senátor Berka (předseda Legislativní komise): LK se sešla před týdnem, nebyla
usnášeníschopná. Všichni přítomní členové se shodli, že materiály je možné schválit.
„AS VŠE schvaluje Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty managementu
VŠE.“
Pro: 22
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

R
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Informace k ustavení Rady vysokých škol pro funkční období 2015 - 2017
Prorektor Fischer: RVŠ má funkční období tříleté. Rok 2014 je posledním rokem. Je potřeba
ustavit novou RVŠ. Vyzval předsedy Akademických senátu VŠ o delegaci členů na příští
období. RVŠ delegují výlučně AS školy. AS může vyslat jednoho delegáta do předsednictva,
jednoho delegáta do sněmu za školu, 6 delegátů za fakulty, člena a náhradníka do
studentské komory. Upozornil na časovou náročnost členství v RVŠ (nejen schůze sněmu, ale
i pracovní komise).
I

Místopředseda Vondra: Byly osloveny akademické senáty fakult.
Rektorka Machková: Prosí o vyslání maximálního možného počtu kandidátů, RVŠ je velmi
důležitá. Je to na zvážení, ale mohl by znovu kandidovat pan prorektor Fischer.
Proběhla diskuze, jak je to s mandátem v případě přechodu ze studia na pracovní úvazek.
Mandát je vázán na členství v akademické obci, ale byl by asi problém s členstvím ve
studentské komoře.
Zánik mandátů senátorů Schwarze a Svobody
Místopředsedkyně Češková: Senátor Schwarz zaslal všem dopis, že mu zaniká mandát
z důvodu ukončení pracovního poměru k 30. 9. 2014.
Senátor Svoboda: Bude také končit k 30. 9. 2014, budou tedy muset být vyhlášeny
doplňovací volby. Shrnul své působení v senátu, připomněl práci na rozpočtech, předpisech,
ocenil, čeho všeho AS VŠE za posledních osm let dosáhl. Poděkoval senátorům za spolupráci.
Dále zrekapituloval negativní situaci na NF tak, jak se vyvíjela od voleb do AS NF před dvěma
lety až po současnost. Připomněl události a činy děkana NF Ševčíka, kterých byli senátoři
svědky, ale které zůstaly nepotrestány: děkanův nátlakový výslech studentek, které proti
němu protestovaly; to, že děkan následně jednu ze studentek veřejně urážel; to, že děkan
Ševčík loni na březnovém zasedání AS VŠE manipuloval a uváděl nepravdivé informace; to,
že členům AS VŠE ukazoval soukromou facebookovou konverzaci lidí, kteří ani jeden
nepřipouštěli, že by ji s ním sdíleli a že by mu dali souhlas, a odmítl to jakkoli vysvětlit; to, že
studentům, kteří ho kritizovali, hrozil soudem; to, že protizákonně ukončoval studium
doktorandovi, který ho kritizoval, a nerespektoval ani verdikt rektora; to, že připravil
demonstrační dopis pro svoje senátory, aby ho poslali AS VŠE a podepsali vlastním jménem;
to, že senátoru Svobodovi protizákonně zasahoval do studia tak, že hrozilo, že nedostuduje,
a jen díky zásahu rektorky studium skončilo úspěšně. Děkan Ševčík nikdy nebyl potrestán,
nesešla se ani etická komise, a ve své činnosti pokračuje – minulý týden v rozhovoru
v médiích několikrát lhal o počtu a charakteru odcházejících učitelů. Nejde ale o přečiny
jednotlivce, např. doc. Pavlík, předseda AS NF VŠE, odmítá projednat návrhy oponujících
senátorů; odmítá jim udílet slovo; má punc člověka, který falšuje zápisy. To, že tito lidé
setrvávají ve svých funkcích, posiluje špatné vzorce chování, a to i na dalších fakultách. Není
na místě zdrženlivost, děkan Ševčík se dopustil tolika přečinů, že již dávno měl být zbaven
funkce. Nadále se tvářit, že se nás to netýká, to pohřbí celou VŠE.

I

Místopředsedkyně Češková: Spolupracovala se senátorem Svobodou celých 8 let, udělal
toho na půdě akademického senátu velmi mnoho, byl vysílán i do různých funkcí.
Poděkovala mu za práci, kterou v AS dělal, popřála mu hodně štěstí a vyjádřila lítost nad jeho
odchodem.
Ú = úkol

I = informace

R = rozhodnutí

O = ostatní

P = prezentace

Akademický senát
Vysoké školy ekonomické v Praze
Zápis č. 24/12-15

Stránka 6

Rektorka Machková: Popřála senátorovi Svobodovi jen to nejlepší v nové práci, stává se
děkanem na Anglo-American University.
Senátor Svoboda: Poděkoval rektorce za podporu a zároveň ještě pozval senátory na koncert
Ondřeje Havelky a Melody Makers na VŠE 5. 11. 2014.
Místopředseda Vondra: Doplňovací volby vyhlásí předsednictvo po ukončení úvazků obou
senátorů, na začátku října.
Pracovní komise
Místopředsedkyně Češková: Finanční a Pedagogická komise budou muset vybrat nové
předsedy. V některých komisích jsou senátoři, kteří v nich aktivně nepracují, prosí senátora
Svobodu o zprávu, jaká je situace v komisích. Senát případně změní složení.
Senátor Polívka projevil zájem o působení v Pedagogické a studijní komisi.

R

„AS VŠE schvaluje senátora Polívku jako člena Pedagogické a studijní komise.“
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Místopředsedkyně Češková ukončila zasedání.
V případě nejasností je třeba zápis vykládat ve smyslu pořízeného audiozáznamu, který je součástí zápisu.

V Praze 29. 9. 2014

prof. Václav Riedlbauch
předseda senátu

Tereza Burianová
zapisovatel
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