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Zasedání 27/12-15
26. ledna 2015
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Radová
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Češková, Zeman, Švarcová
Fakulta podnikohospodářská (F3): Horová, Mládková, Riedlbauch
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Chlapek, Řezanková
Fakulta národohospodářská (F5): Váňa, Vostrovská, Burianová, Křeček
Fakulta managementu (F6): Černá, Krbová, Malý
Jiné: Fiala, Vondra
Zelenka (F1), Janda, Ctiborová (F3), Berka, Kačur (F4), Vondráček (F5), Černý,
Vilémová (F6)
Polívka, Staněk (F1), Polach (F2), Korecký (F4), Malý (F6)
Machková (rektorka), Fischer (prorektor), Dvořák (prorektor), Hnilica (prorektor),
Musílek (prorektor), Svoboda (kvestor), Krejčí (CKR)
Riedlbauch
13:00 – 14:15

Program
1.
2.
3.
4.
5.

Změna Statutu VŠE
Návrh Volebního a jednacího řádu AS VŠE
Změna Volebního a jednacího řádu AS NF
Návrh na schválení členů Disciplinární komise VŠE
Různé

Ú = úkol

I = informace

R = rozhodnutí

O = ostatní

P = prezentace
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Předmět jednání
Typ
Předseda Riedlbauch zahájil zasedání a představil program jednání dle zaslaných dispozic.
Z programu byl na žádost předsedy AS FPH stažen bod Změna Statutu FPH.
„AS VŠE schvaluje předložený program jednání.“
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Program byl schválen.

R

1. Změna Statutu VŠE

Prorektor Fischer: VJŘ musí navrhnout rektor vysoké školy. Jednání o VJŘ dříve uvázla
na mrtvém bodě, před rokem se práce ujala smíšená pracovní skupina s třemi zástupci
vedení VŠE a třemi zástupci AS VŠE. Pracovní skupina zpracovala zcela nové znění VJŘ.
Zároveň byly zpracovány změny Statutu, ale pouze ty, které se týkaly nového VJŘ a několik
málo dalších změn, kterou nesnesou odkladu. Stále je ve hře novela VŠ zákona, v případě
schválení bude nutné Statut výrazně upravit. Shrnul změny, které materiál obsahuje.
Senátor Zeman (zástupce Legislativní komise): Legislativní komise doporučila drobné
kosmetické změny, které byly zapracovány.

Senátorka Češková z připomínek zaslaných senátorem Černým: Čl. 3 odst. 1 - ani jedna
z transkripcí není doslovným překladem českého názvu.
Rektorka Machková: Doslovný překlad nejde. Takto je to na diplomech, ve všech
organizacích. Název je zažitý.
Senátorka Češková z připomínek zaslaných senátorem Černým: Čl. 24 odst. 9 – navrhuje
označit body a) – d) jako b) – e) a doplnit nový bod a) k studijnímu prospěchu
dosahovanému studentem na VŠE.
Senátor Zeman: Prospěch lze zakomponovat pod písmeno d).
Prorektor Dvořák: Ti, kteří překračují dobu, většinou nemají prospěch, který lze brát
na zřetel. Není to tedy nutné. Pokud by takový případ byl, lze to zohlednit pod bodem d).
Senátorka Černá: Jde o studenty, kteří studovali jinde, mají výborný prospěch a musí platit
školné.
Prorektor Dvořák: Placení školného je ukotveno v zákoně.

R

Senátor Zeman: Ruskojazyčný název – fakulty by měly názvy předělat, aby byly v souladu
s celou školou.
Rektorka Machková: Soulad je velmi důležitý, například v případě nostrifikací.
„AS VŠE schvaluje změnu Statutu VŠE.“
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

2. Návrh Volebního a jednacího řádu AS VŠE

Prorektor Fischer: Smyslem je odstranit co nejvíce nepřesností. Určují se pravidla
oboustranné komunikace, upřesňují se lhůty pro zasílání materiálů, upřesňují se informace
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ohledně voleb. Účinnost je navržena tak, že celý předpis nabývá účinnosti dnem registrace,
články 9 – 20 nabývají účinnosti 13. 6. 2015.
Senátor Křeček: Proč v článku 14 odst. 3. nefiguruje v předsednictvu tajemník?
Prorektor Fischer: V čl. 20 Statutu je stanoveno, že rektorát zajišťuje administrativní chod
senátu. Je to praxe i na jiných VŠ.
Senátor Křeček: Čl. 12 odst. 14 – zápis má být rozeslán do 7 dní od zasedání, přičemž 3 dny
jsou na připomínky. Není lhůta příliš krátká?
Prorektor Fischer: Bude zpřístupněn zvukový záznam, zápis bude výrazně stručnější a bude
jej tedy možné zpracovat ve výrazně kratší lhůtě.
Senátorka Češková: Omezený okruh lidí, kteří se dostanou k záznamu, znamená celou VŠE?
Prorektor Fischer: Záznam bude zpřístupněn akademické obci, tedy celé VŠE, zápis bude
zveřejněn.
Senátorka Češková z připomínek zaslaných senátorem Černým: Čl. 2 odst. 2 – poslední věta –
dává na zvážení variantu, že členství v HVK je nejvýše tříleté a končí zvolením nové hlavní
volební komise.
Prorektor Fischer: HVK by se měla obnovovat, termín rok po senátu se jeví jako vhodný
pro obnovu.
Senátorka Češková z připomínek zaslaných senátorem Černým: Čl. 4 odst. 1 – zda by
u akademického pracovníka se smlouvou na dobu určitou právo stát se kandidátem nemělo
souviset s tím, kdy doba určitá končí.
Prorektor Fischer: K tomu není žádný důvod.
Kvestor Svoboda: Nemohl by kandidovat ani student prvního ročníku magisterského studia.
Senátorka Černá: Smlouva na dobu určitou se dává jen na 3 roky a může se jen jednou
prodloužit.
Kvestor Svoboda: Pracovně-právní vztahy jsou plně v kompetenci fakult, je tedy na nich, jak
si toto vyřeší.
Senátorka Češková z připomínek zaslaných senátorem Černým: Čl. 13 odst. 2 –
pro zajímavost uvádí, že přibližně před 12 lety na jedné vysoké škole zažil tajné hlasování per
rollam, kdy členové senátu obdrželi hlasovací lístky poštou.
Prorektor Fischer: Smyslem je rozhodnout rychle. Není tedy rozumné to dělat touto
metodou.
Předseda Riedlbauch: Poděkoval za práci na materiálu.
„AS VŠE schvaluje Volební a jednací řád AS VŠE.“
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
Prorektor Fischer: Poděkoval kolegům ze skupiny za práci a senátu za přijetí návrhu.
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3. Změna Volebního a jednacího řádu AS NF

Senátorka Vostrovská: Materiál byl projednán na AS NF.
Předseda Riedlbauch: Legislativní komise doporučila materiál schválit.
„AS VŠE schvaluje změnu Volebního a jednacího řádu AS NF.“
Pro: 19
Proti: 0
Zdržel se: 0
Usnesení bylo schváleno.

R

4. Návrh na schválení členů Disciplinární komise VŠE

Prorektor Dvořák: Všechny fakulty mají své disciplinární řády a disciplinární komise,
pro studenty celoškolského programu je vlastní řád a komise. Do této komise jsou navrženi
kandidáti: doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D., doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., Bc. Jakub Král
a Bc. Michaela Zusková.
„AS VŠE schvaluje následující členy Disciplinární komise VŠE - doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
(předseda komise), doc. Ing. Ludmila Štěrbová, CSc., Bc. Jakub Král a Bc. Michaela Zusková
na dvouleté funkční období od 1. 2. 2015.“
Pro: 19
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

R

5. Různé

Akreditace
Rektorka Machková: Informovala senátory, že bylo 31. 10. 2014 odesláno vyjádření k návrhu
AK na omezení akreditace. AK nebyla s původní kontrolní zprávou spokojena a rozhodla se
omezit akreditaci 4 oborům. Byla provedena hloubková kontrola, personální audit,
ve vyjádření bylo zdůvodnění ke 2 oborům (Ekonomická analýza a Hospodářská politika).
V mezidobí NF připravila a odeslala návrh nové akreditace oboru Veřejná správa a regionální
rozvoj, který spojuje obory Regionální studia a Veřejná správa. Celá záležitost má 2 části.
První se týká oborů, které VŠE nechtěla rozporovat. 24. 11. 2014 VŠE obdržela rozhodnutí
MŠMT o návrhu na omezení akreditace a nakonec byl podán rozklad, protože v odůvodnění
byla pouze zkopírována zpráva AK a byly tam zmíněny i obory, které VŠE rozporovat chtěla.
9. 12. 2014 byl prostřednictvím advokáta podán rozklad. Druhá část této záležitosti se týká
oborů Hospodářská politika a Ekonomická analýza. Zasedání AK proběhlo od 1.
do 3. 12. 2014 a VŠE obdržela od MŠMT stanovisko 18. 12. 2014, ve kterém AK trvá na
omezení akreditace oboru Hospodářská politika. VŠE se k tomu mohla ještě jednou vyjádřit.
Další dopis informoval, že u oboru Ekonomická analýza konstatuje AK pozitivní změny, ale
žádá ještě předložení dalších informací. Proběhla schůzka se všemi děkany a bylo
rozhodnuto, že ve všem se vyjde vstříc AK i tam, kde si VŠE myslí, že to není nutné. Byl
nahrazen profesor, který měl úvazky i jinde, byli stáhnuti někteří doktorandi bez Ph.D.
U oboru Ekonomická analýza byl změněn i garant oboru. Pozitivní je, že NF získala 3 granty
GAČR, řešiteli jsou vesměs učitelé, kteří učí. V panelu byla NF nejúspěšnějším žadatelem
ze všech ekonomických fakult v ČR. Bylo ukončeno 1 habilitační řízení, zahájeno
1 profesorské řízení a byla zahájena další 3 habilitační řízení. Mimo to se NF umístila na
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2. místě v hodnocení Hospodářských novin. Paní rektorka zaslala dopis předsedkyni AK
s žádostí o účast na jednání AK na začátku února. Bylo jí odpovězeno, že se jednání zúčastnit
nemůže, protože rektory zve AK pouze v případě hodnocení celé instituce. Před zasedáním
AK proběhnou na NF ještě 2 habilitační přednášky. Pokud by MŠMT potvrdilo negativní
stanoviska k oborům, bude se VŠE soudit. Je to rozhodnutí Kolegia rektora i správní rady.
Některé připomínky AK jsou zvláštní, např. požadavek na publikační činnost k předmětům.
Netýká se to pouze NF. VŠE dostala zamítnutou akreditaci na FFÚ – doktorský obor Teorie
vyučování. Podle toho, co říkají i další rektoři vysokých škol, je AK obecně přísnější. Je to
záležitost nepříjemná, ale tlak může vést ke zlepšení – více plných úvazků, mezifakultní
spolupráce, rozvoj.
Profesor Riedlbauch: Jak to vypadá s přijímacím řízením?
Rektorka Machková: Dokud není rozhodnuto, přijímá se.
Senátorka Češková: Na začátku února o oborech rozhodne AK?
Rektorka Machková: AK dá návrh, MŠMT rozhodne.
Senátorka Češková: Od října už ministerstvo něco potvrdilo?
Rektorka Machková: Vydalo rozhodnutí o dvou oborech, které VŠE nechtěla rozporovat.
Kvestor Svoboda: Rozklad se dává až k rozhodnutí. Ministerstvo ještě nerozhodlo
o Ekonomické analýze a Hospodářské politice. Teprve vůči pravomocnému rozhodnutí se dá
soudit.
Rektorka Machková: Rozklad musí dát právník.
Dekrety pro nové senátory
Prorektor Fischer předal jmenovací dekret novému senátorovi Danielu Váňovi.
Rozpočet
Kvestor Svoboda: Podklady z ministerstva zatím nedorazily. Nominálně by měla být škola
zhruba na stejné úrovní jako v loňském roce, při poklesu počtu studentů. Snad tento nebo
příští týden by měly přijít podklady.
Termíny dalších zasedání
Předseda Riedlbauch: Další zasedání 23. 2. 2015 – vyhlášení voleb, volby by vycházely zhruba
na začátek května.
Kvestor Svoboda: Informace o stavu přípravy rozpočtu na 23. 2. 2015 je schopen připravit.
Předseda Riedlbauch: Schválení rozpočtu by mohlo být 30. 3. 2015.
Otevření XPORT VŠE Business Accelerator
Rektorka Machková: Pozvala všechny senátory na otevření XPORT VŠE Business Accelerator,
které se koná 27. 1. 2015 od 15 hod. na Jarově. Zájem o akcelerátor je velký. Dokonce získal
už prvního dárce fyzickou osobu a 2 partnery – Českou spořitelnu a Microsoft.
Předseda Riedlbauch ukončil zasedání.
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V případě nejasností je třeba zápis vykládat ve smyslu pořízeného audiozáznamu, který je součástí zápisu.

V Praze 29. 1. 2015
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prof. Václav Riedlbauch
předseda senátu

Tereza Burianová
zapisovatel
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