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Předmět Zasedání 12/12-15 
Datum 23. září 2013 
Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 
Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1):  Marek, Radová, Zelenka 

Fakulta mezinárodních vztahů (F2):  Bič, Češková, Zeman 
Fakulta podnikohospodářská (F3):  Mikan, Mládková, Lysý 
Fakulta informatiky a statistiky (F4):  Berka, Chlapek, Řezanková, Kačur, Korecký 
Národohospodářská fakulta (F5):  Svoboda, Vostrovská, Burianová 
Fakulta managementu (F6):  Černá, Černý, Krbová, Malý, Vilémová 
Jiné:  Fiala, Vondra 

Omluvení    Riedlbauch, Janda (F3), Křeček (F5) 
Neomluvení    Boreš, Staněk (F1), Chráska (F2), Schwarz (F5) 
Hosté    Hindls, Fischer, Nenadál, Machková, Mikovcová, Soukup, Svoboda, Hronová, Ševčík, 

Vondráček, Pavlík 
Předsedal Češková 
Doba 13:00 – 17:15   

   
 
 
 

 
Bod jednání 
 

1. Podmínky pro přijetí na magisterský program International Business 

2. Návrh na složení disciplinární komise pro celoškolní studijní obory 

3. Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 

2014 

4. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2012 

5. Statut fakulty managementu 

6. Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty managementu 

7. Jednací řád Vědecké rady Národohospodářské fakulty 

8. Aktualizace Etického kodexu VŠE 

9. Informace o průběhu příprav Volby kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické 

v Praze pro funkční období 2014 – 2018 

10. Různé 
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č. PŘEDMĚT JEDNÁNÍ TYP 

 

 Místopředsedkyně Češková zahájila zasedání.  

 Předseda Mandátové komise Marek předal novému členovi AS VŠE, senátorovi Chlapkovi, 
Povolání k výkonu mandátu. Senátor Chlapek nastoupil jako náhradník za senátora 
Dlouhého, který na své členství v senátu rezignoval. Senátor Marek dále informoval, že na 
své členství v AS VŠE rovněž rezignoval senátor Cmunt. Náhradnicí za senátora Cmunta je 
studentka Švarcová, která se nemůže zúčastnit dnešního zasedání senátu a Povolání 
k výkonu mandátu je připravena převzít na dalším zasedání. 

 

 Hlasování o programu (s předem avizovanou změnou pořadí – Aktualizace Dlouhodobého   
záměru na 3. místo): 

 Pro: 24 

 Proti: 0 

 Zdrželi se: 0 

 Program byl schválen. 

R 

1. Podmínky pro přijetí na magisterský program International Business 

 

 O materiálu jednala pedagogická komise, zápis byl senátorům rozeslán. 

 Prorektorka Machková představila materiál. Podmínky přijetí jsou stejné již od roku 2007.  

 Předseda Pedagogické komise Svoboda přednesl závěr této komise, která materiál   
doporučila ke schválení. 

 K materiálu nebyly žádné připomínky ani dotazy. 

  

 „AS VŠE schvaluje Podmínky pro přijetí na magisterský program International 
Business.“ 

 Pro: 24 

 Proti: 0 

 Zdrželi se: 0 

 Materiál byl schválen.  

R 

2.  Návrh na složení disciplinární komise pro celoškolní studijní obory 

 

 Prorektorka Machková informovala senátory o stažení návrhu. V disciplinárním řádu žádný 
celoškolní obor není, je tedy nutné upravit nejdříve disciplinární řád. 

 Předseda Pedagogické komise Svoboda potvrdil, že Pedagogická komise podporuje úmysl 
materiál stáhnout. 

 Materiál byl stažen z jednání.  

     O 

3.   Projednání Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické 
v Praze na rok 2014 
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č. PŘEDMĚT JEDNÁNÍ TYP 

 

 Prorektor Fischer představil materiál, který je předložen k diskuzi. K definitivnímu schválení 
bude předložen pravděpodobně na zasedání 21. 10. 2013. 

 Proběhla diskuze ohledně připomínkového řízení k projektovému řádu. Materiál bude ještě 
jednou zaslán předsednictvu senátu.  

 Diskuze: 

 Senátor Zeman: 

- Navrhl vynechat vyjmenování prorektorů v celém dokumentu. 

- Str. 1, bod 2, druhá odrážka – dotázal se, zda by měl být systém celoškolsky a co 
v takovém případě dělat, když se fakulty neshodnou. Prorektor Fischer: může být až 6 
systémů. Senátor Zeman navrhl rozšíření o kategorie všech ostatních pracovníků. 
Prorektor Fischer: ambiciózní návrh, zváží možnost rozšíření. 

 Senátor Mikan: 

- Kapitola Personální rozvoj – činnost mateřské školy spíše jako sociální oblast.  

 Senátor Zeman: 

- Str. 2, bod 4, čtvrtá odrážka – cíl mít absolventů 20 (v záměru) – malé číslo. 
Otázal se, zda má smysl činit propagační akce kvůli 20 lidem. Prorektorka Machková: už 
teď je asi 2 000 absolventů v celoživotním vzdělávání. Prorektor Fischer: číslo bude 
upraveno. 

- Str. 3, bod 6, poslední odrážka – dotázal se, co přesně znamená „vč. vybudování 
příslušné infrastruktury“. Kvestor Svoboda: po zkušenostech z minulých let přidáno, 
finance na drobný materiál, vše musí mít oporu v plánu. Prorektor Fischer: možnost 
získat dodatečné prostředky, posuzuje se soulad s plánem. 

 Senátor Svoboda: 

- Reagoval na připomínku senátora Zemana ohledně prorektorů v dokumentu – 
může v dokumentu zůstat, je lépe, když je odpovědnost určena konkrétním funkcím. 
Pokud funkce zaniknou, přejde odpovědnost automaticky na rektora. Senátor Zeman: 
Svazovat s funkcemi, které nemusí existovat, je nesmysl. Prorektor Fischer: nemá 
problém s vynecháním. 

 Senátor Mikan: 

- Bod 7, třetí odrážka – možnost připravit i v ruském jazyce. Prorektorka 
Machková: v ruském jazyce již existuje. 

 Senátor Zeman: 

- Str. 4, bod 8, třetí odrážka od konce – směrnice od 1. 1. 2014. Kvestor Svoboda: 
byl by rád, aby zmínka zůstala. Směrnice nebyla realizována kvůli odporu fakult. Místo 
„připravit“ jinou formulaci, např. „implementovat“. Příprava probíhá. 

- Str. 4, bod 8, druhá odrážka od konce – vlastníkem je VŠE. Kvestor Svoboda: 
majetek je pouze školy, každá část je úředně evidována na nějaký útvar. Anomálií je 
Menza Italská (SÚZ). Připravuje se vnitřní převod v evidenci. Není vyloučeno, že si 
v prvním roce toto vyžádá nějaký náklad. Do materiálu doplnit „vnitřní převod“. 

Senátor Mikan: 

- Bod 8, poslední odrážka – zákon přikazoval realizovat spisovou službu už od 
tohoto roku, špatná formulace (rozšířit, pokračovat).  

 Senátor Zeman: 

- Str. 5, bod 9, třetí odrážka – posílení elektrické sítě na učebnách (více zásuvek) 

I 
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č. PŘEDMĚT JEDNÁNÍ TYP 
v rámci rekonstrukcí. Ředitel VC Nenadál: předpokládá se realizace rozvodů datových 
sítí ve východním křídle NB. Kvestor Svoboda: samozřejmou součástí rekonstrukcí 
učeben. Text neupravovat – pouze vysvětlení.  

Senátor Mikan: 

- Bod 10, druhá odrážka – postrádá monitorování zájmu a potřeb ubytovaných. 
Prorektorka Mikovcová: schováno v první odrážce tohoto bodu. 

 Senátor Zeman: 

- Příloha - plán, první odstavec – pokud peníze z ministerstva nedojdou, aktivity se 
neuskuteční. Prorektor Fischer: aktivity se uskuteční v menší míře. 

- Příloha - plán, první odstavec – proč právě 10%. Prorektor Fischer: ministerstvo 
ukládá nejméně 10%. 

 Senátor Mikan:  

- Příloha – plán, poslední odstavec před tabulkami – interní rozvojová soutěž, 
interní soutěž. Prorektor Fischer: stejné. Bude doplněno „rozvojová“. Na straně 1. ve 
druhé odstavci místo „grantový řád“ „projektový řád“. 

 Senátor Zeman: 

- Příloha – plán, str. 2, bod 3 – revidovat stipendijní řád – na minulém zasedání 
bylo dohodnuto, že proběhne ještě tento rok. Prorektorka Mikovcová: návrh ještě 
letos, otázka je, zda se to stihne do konce roku schválit. Nechat čas na diskuzi.  

 Senátor Mikan:  

- Příloha – plán, str. 2, bod 2 – „skutečnou“ nahradit formulací „studenty 
vnímanou“. 

 Senátor Zeman: 

- Příloha – plán, str. 2, bod 9 – první fakulta má obor, který se věnuje vzdělávání – 
nějaké problémy. Stejní pracovníci? Fischer: předpokládá se rozšíření na další fakulty 
a lepší uspořádání. 

- Příloha – plán, str. 4, tabulka – první sloupec – čísla neodpovídají schválené 
aktualizaci. Senátor Mikan: ve výroční zprávě je uvedeno 190 škol. Prorektor Fischer: 
prověří se a upraví. Senátor Zeman: doplnit sloupec reálný stav k 30. 9., aby bylo 
možné porovnávat (i v dalších tabulkách).  

 Senátor Černý: 

- Příloha – plán, str. 10, bod 4 – jiné hledisko možného využití předmětových 
anket, zmínka o analýze předmětových anket. Odlišení výuky předmětu a zkoušení 
(velmi subjektivní). Prorektorka Mikovcová: 3 složky ankety – pocitová (během 
semestru, uzávěrka před zkouškovým), předmětová (do konce období, hodnocení i 
zkoušek), blesková (vyhodnocování přešoupáváním políček – jednoduchost či 
obtížnost předmětu). Je potřeba udělat ještě souhrnné vyhodnocení. Senátor Černý: 
evidování data připomínky. Prorektorka Mikovcová: tato možnost je, organizační věc – 
žádost na SIFa.  

 Senátor Zeman: 

- Příloha – plán, str. 6, horní tabulka, poslední 3 řádky, první sloupec – na webu 
visí jiná čísla. 

- Příloha – plán, str. 10, tabulka, první sloupec – jiná čísla. 

- Příloha – plán, str. 12, hlavní cíle, bod 2 – možnost zprovoznění další velké 
místnosti pro zkoušky. Prorektorka Mikovcová: 2 požadavky proti sobě – uvolnit 
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č. PŘEDMĚT JEDNÁNÍ TYP 
počítačové místnosti, proti tomu více počítačových místností. Možnost průběžných 
testů i z domova, potom závěrečný test. Potřeba sjednotit požadavky učitelů. Senátor 
Mikan: uvedl příklad předmětu z jejich fakulty. Ředitel VC Nenadál: nevyhýbal by se 
další místnosti, mimo výuku není zájem o studovny. Řešit komplexněji. Senátor Kačur: 
co se stane s centrem na Jarově. Kvestor Svoboda: Je třeba najít kompromis. Existuje 
možnost na získání prostředků z programu pro Vysoké školy v Praze – jeden 
z projektů, který se snaží připravovat – rekonstrukce spodní části SB, obdobná 
místnost by tak vznikla i ve sklepní části. Jarov - neefektivní. Uvažuje se o 
rekonstrukci na něco jiného (bod 4, poslední odrážka v aktualizaci). Svoboda: rychlost 
rezervace učebny, vyžaduje to řešení.  

 Senátor Zeman: 

- Schválení 21. října, Vědecká rada to dostane kdy? Prorektor Fischer: po zítřejším 
vedení rektora. VR to projedná per rollam. Rektor Hindls: bude to ještě i diskutováno 
na zasedání VR 29. října. Prorektor Fischer: i správní rada se vyjádří per rollam.  

 Senátorka Češková: 14. října bude pouze volební zasedání, 21. října normální zasedání. 

 Senátor Mikan: 

- Poslední tabulka, poslední stránka, poslední řádek – počet pracovních míst 
nahradit podílem. Prorektor Fischer: může být. Senátor Marek: počet pracovních míst 
(nejsou to zaměstnání, ale místa pro počítač).  

4.   Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2012 

 

Prorektor Soukup: připomínky byly zapracovány. Senátorka Češková: ani jednou komisí 
nebyl materiál doporučen.  

Diskuze: 

Senátor Zeman: 

- Na první straně dát pryč slovo červen.  

 Senátor Mikan: 

- Statut VŠE – upřesnění ukončení dat mandátů. 

- V celém dokumentu kompletní názvy útvarů. 

- Výroční zpráva by měla být projednávána na všech komisích.  

 

  „AS VŠE schvaluje materiál Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2012 v předloženém 
znění.“ 

 Pro: 23 

 Proti: 0 

 Zdržel se: 0 

 Materiál byl schválen. 

R 

5.   Statut Fakulty managementu 

 

 Senátor Černý: Předseda fakultního senátu ho pověřil stáhnutím materiálu.  

Předseda Legislativní komise Berka: k bodům 6, 7, 8 se komise vyjádřila – nedoporučuje.  
Komise dala k dispozici připomínky.  

Materiál byl stažen z jednání.  

O 
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  6.   Volební a jednací řád Akademického senátu Fakulty managementu 

 
 Viz bod 5.  

 Materiál byl stažen z jednání. 
O 

  7.   Jednací řád Vědecké rady Národohospodářské fakulty 

 

 Předseda Legislativní komise Berka seznámil se závěry komise - preambule je nadbytečná 
(rozpory se zákonem), hlasování per rollam – neodpovězení neznamená souhlas. Pouze 
názor komise, neodporuje zákonu. V preambuli je odkaz na zákon, který už byl novelizován. 
LK nedoporučuje schválit. Hlasování per rollam už jednou proběhlo před schválením.  

Senátorka Vostrovská: materiál byl schválen na fakultním senátu v lednu, kde byl přítomen i 
senátor Schwarz (člen LK). Proč tehdy nevystoupil s připomínkami, když teď má LK výhrady. 

 Senátorka Češková: senátor Schwarz je jen jedním z členů LK,  
 Senátor Berka: Senátor Schwarz má v LK jen jeden hlas, LK se vyjádřila jako celek. 
 Senátor Zeman: fakulta by měla stáhnout materiál.  

 Děkan Ševčík: "Na začátek bych pana senátora Zemana upozornil, že mne překvapují jeho 
právnické vývody. Já mám před sebou platné znění zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů a jak vyplývá ze změn provedených zákonem 
č. 210/2000 Sb. atd., takže nic v té preambuli není neplatného. Pane kolego, kdybyste si 
navštívil některé kurzy právnické, tak byste zjistil, že tady v této preambuli není nic proti 
platnému znění vysokoškolského zákona. Mě Vaše vývody velmi silně překvapují a nevím, 
proč bysme měli vyjmenovávat všechny zákony a všechny novely, které se týkaly úplně 
něčeho jiného, než jednacího řádu vědecké rady Národohospodářské fakulty. To je první 
závěr. Druhý závěr je ten, že Vy můžete se postavit klidně i na hlavu a Vy stejně tu preambuli 
z toho jednacího řádu nedostanete, protože to je platný jednací řád. My jsme tady tuto 
preambuli neměnili. Takže stejně bude platit tak, jak platila doposavad. Takže bych si dovolil 
ještě podotknout jednu věc, kterou nám tam vytýkáte, a to je záležitost, do které si myslím, že 
by neměl vůbec zasahovat velký senát, protože my tam nemáme nic v tom, co nám vytýkáte, 
co by bylo v rozporu s jakýmkoliv zákonem. A o tom, jestli rozhodujeme per rollam tak, nebo 
jinak, tak si myslím, že to by opravdu mohlo být záležitostí fakulty." 

 Senátorka Češková: prosím hosty, aby vypustili invektivy vůči senátorům 
 
 Senátor Zeman ukázal pomocí dokumentů, které v daném okamžiku byly veřejně k dispozici na 
webu Národohospodářské fakulty, že stávající Jednací řád VR NF ze dne 14. 11. 2007 nemohl 
nikdy vstoupit v platnost; ve svém textu má stávající řád uvedeno, že "Jednací řád vědecké 
rady Národohospodářské fakulty nabývá platnosti a účinnosti 14. 11. 2007“. Důvodem 
neplatnosti je skutečnost, že ho AS NF schválil dne 14. 11. 2007 (jak vyplývá ze zápisu ze 
zasedání AS NF z uvedeného dne) a že tedy stávající Jednací řád VR NF nebyl nikdy schválen 
AS VŠE. 

 JUDr. Vondráček: seznámil s připomínkami. LK nedala žádnou připomínku k tomu, že je 
materiál v rozporu se zákonem. Nevyjádří-li se člen v hlasování (per rollam), má to právní 
následek, který je dopředu znám. Uvedl příklady z jiných procedurálních předpisů. Nejde o 
preambuli – není součást normativního textu – oznamovací návětí, které nemá žádný 
normativní ani legislativní dopad. Námitky legislativní komise nejsou věcného charakteru. 
Mělo by se diskutovat věcně. Jednací řád náleží do působnosti fakulty. Předložený návrh není 
v rozporu s žádným právním předpisem. Pokud budou senátoři hlasovat pro předpis, uznají 
samostatná práva fakulty,ať už je jejich názor na předložený materiál jakýkoliv. Pokud budou 
senátoři hlasovat proti, nevyjadřují se k tomu, zda je či není předpis v souladu se zákonem, 

R 
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ale říkají tím, jak to má na fakultě být.  

 Předseda LK Berka: neřekl, že hlasování per rollam je v rozporu se zákonem. Upozorňuje, že 
postup per rollam byl schválen AS NF dne 30. 1. 2013, tedy až po hlasování, které proběhlo 
v prosinci 2012. 

 Senátor Zeman: Je na AS VŠE, zda předpis schválí. Fakulta má neplatný JR od 14. 11. 2007. 
Nejprve třeba zjistit, podle čeho jednala VR od roku 14. 11. 2007. 

 Senátor Marek: vyřadil by preambuli. Velkým problémem je platnost řádu od 2007.  

 Senátor Mikan: mělo by být prověřeno (panem rektorem), zda skutečně došlo k jednání VR 
podle neplatného jednacího řádu. 

 Senátor Zeman: chce vidět platné znění Jednacího řádu VR NF.  

 Senátor Svoboda: Již v květnu se řešilo, že se na NF možná jednalo podle neplatného řádu. 
AS VŠE ale nežádá důsledně odpovědi na své otázky. Viz další - v dubnu žádost ing. 
Kuchaře o vysvětlení, jak to, že děkan Ševčík bez svolení nakládá s jeho soukromou 
konverzací; v červnu obvinění z vyplácení nadstandardních stipendií studentům hlasujícím 
pro děkana Ševčíka, které nebylo vysvětleno. Pro podezření z korupce padlo trestní 
oznámení. Nestačí se na AS usnést, ale je třeba dohlédnout na poskytnutí odpovědí. 

 Místopředsedkyně Češková: Na základě usnesení AS VŠE se mělo prošetřit, zda se něco 
neschvalovalo podle neplatného jednacího řádu. 

 Rektor Hindls: v dané době neproběhlo žádné habilitační ani profesorské jednání. O tom 
podával zprávu. 

 Senátor Svoboda: pan rektor byl požádán o prověření doby od 30. ledna. V tu chvíli se 
neřešilo, že v prosinci bylo jednáno podle něčeho, co vůbec nebylo v jednacím řádu. 

 JUDr. Vondráček připomněl, že se opět jedná o záležitostech, které nejsou na programu 
jednání AS VŠE. 

 

 „AS VŠE schvaluje Jednací řád Vědecké rady Národohospodářské fakulty 
v předloženém znění.“ 

 Pro: 2 

 Proti: 14 

 Zdrželi se: 7 

 Materiál nebyl schválen. 

  8.   Aktualizace Etického kodexu VŠE 

 

 Předseda Legislativní komise Berka shrnul závěry této komise. Chybí specifikace Etické 
komise. 

 Prorektor Soukup: cílem bylo vytvořit Etickou komisi a na dalším jednání Jednací řád komise.  

 Senátor Mikan: změna názvu – ne etická komise rektora, ale etická komise VŠE.  

  

 „AS VŠE schvaluje materiál Aktualizace Etického kodexu VŠE v předloženém znění se 

R 
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zapracovanou změnou názvu etické komise (etická komise VŠE).“ 

 Pro: 20 

 Proti: 0 

 Zdrželi se: 3 

 Materiál byl schválen. 

  9.   Informace o průběhu příprav Volby kandidáta na funkci rektora Vysoké školy 
ekonomické v Praze pro funkční období 2014 – 2018 

 

 Senátorka Češková: byly vyzvednuty návrhy kandidátů a poté bylo zasedání volební komise. 

 Předseda Volební komise Marek: 3 přihlášky, všechny přihlášky plní všechny stanovené 
podmínky. 

 Kandidátní listina: 

- doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 

- doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 

- prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. 

 2 organizační návrhy:  

- návrh rektorovi – volno na prezentaci kandidátů 

- aula v JH, kde měl být přenos je v rekonstrukci – nutné jiné zabezpečení 
přenosu. 

 3. 10. 2013 veřejná prezentace. 

 14. 10.  2013 volba rektora, 2 dotazy na každého uchazeče od každého senátora. 

 Předseda Pedagogické komise Svoboda: Pedagogická komise by byla pro volno v den 
veřejné prezentace.  

 Rektor Hindls: spíše narušení výuky. Rektorské volno je dlouhodobě plánováno.  

 Senátor Černý: Aula JH je v rekonstrukci, ale je možné využít menší místnost. 

 Kvestor Svoboda: navrhl pověřit děkana F6 zajištěním místnosti. 

 Rektor Hindls: navrhl možnost přenosu na internet. Senátor Vondra: zajistí se přes Mediasite. 

 Senátor Zeman: zajistit přenos dotazů posluchačů z JH.  

 Senátor Svoboda: zajistit přenos veřejné prezentace i zasedání (volby) na internet. Ředitel 
VC Nenadál: bude zajištěno. 

I 

  10.   Různé  

 

  Senátorka Češková zopakovala termíny příštích zasedání (14. 10, 21. 10.). 

 Rektor Hindls: příští zasedání – Jednací řád Etické komise, vyřešit problém statutu – problém 
všechny škole (poplatky).  

 

 Senátor Chlapek se přihlásil do Finanční komise a Komise pro informační strategii. Hlasování 

 R 
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o přijetí do komisí: 

 Pro: 23 

 Proti: 0 

 Zdrželi se: 1 

 Senátor Chlapek byl schválen jako nový člen FK a KIS. 

 

 Předseda Pedagogické komise Svoboda prezentoval poslední závěr PK: 

 „Pedagogická komise doporučuje prověřit soulad studijních a zkušebních řádů VŠE s 
posledními úpravami vysokoškolského zákona (např. v otázce přerušení studia kvůli 
mateřství).“ Prorektorka Mikovcová: bude prověřeno. 

 

 Rektor Hindls:  

- Po skončení volby rektora zve senát do Akademického klubu.  

- Zve všechny přítomné na zahájení výstavy o historii VŠE, dnes v 19:30 v RB. 

- Univerzita se poprvé v historii dostala mezi 700 nejprestižnějších škol na světě, 
jako teprve 5. v ČR. Pro univerzitu je to velký úspěch, je to výsledek práce stovek lidí i 
studentů. Pan rektor tímto všem děkuje.  

 

 Senátor Mikan navrhl usnesení o prověření přijatých usnesení/činů na základě Jednacího 
řádu Vědecké rady NF. Rektor Hindls požádá vědecké oddělení, příp. právní o prověření. 

 „AS VŠE žádá pana rektora o prověření usnesení/činů, které byly přijaty na základě 
neplatného Jednacího řádu VR NF.“ 

 Pro: 22 

 Proti: 0 

 Zdrželi se: 1 

 Usnesení bylo schváleno. 

 

 Senátor Mikan přednesl návrh usnesení: 

 „AS VŠE žádá rektora o předložení materiálů, které byly v průběhu minulého roku AS 
VŠE nebo jeho komisi přislíbeny a dosud nedodány: 

- informaci o rozdělení prostředků v rámci Institucionálního rozvojového 
plánu (Zápis z jednání č. 4/12-15 finanční komise AS VŠE 18. 3. 2013) 

- podrobné informace o centralizovaných projektech (Zápis z jednání č. 4/12-
15 finanční komise AS VŠE 18. 3. 2013) 

- analytický materiál rozdělování prostředků mezi rektorát, fakulty a ostatní 
součástí školy (Zápis z jednání č. 6/12-15 finanční komise AS VŠE 22. 4. 2013; 
Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze, Zápis č. 10/12-15) 
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- srovnání režií na jednotlivých vysokých školách (Akademický senát Vysoké 

školy ekonomické v Praze, Zápis č. 8/12-15) 

- rámcová informace, na jaké účely byly použity prostředky, které vyplácel ze 
stipendijního fondu ve své gesci rektor (Akademický senát Vysoké školy 
ekonomické v Praze, Zápis č. 10/12-15).“ 

 Pro: 20 

 Proti: 0 

 Zdrželi se: 3 

 Usnesení bylo schváleno. 

 

 Prorektorka Machková nabídla pomoc při propagaci voleb rektora – na hlavní webových 
stránkách školy. 

  

 Senátorka Burianová informovala senátory o 2 návrzích ohledně změn systému zápisů.  

- Zřízení složky na dokumentovém serveru, kde budou ukládány dokumenty 
k zasedání – podpořeno senátory. 

- Návrh senátora Svobody – připomínkové řízení k zápisu přes Google či jinou 
aplikaci – v současné době nepodporováno senátory. 

  

 Senátor Mikan: rozpor se statutem VŠE – kdyby senátor Cmunt nerezignoval, přešel na jinou 
fakultu, podle statutu mu nezanikl mandát. Nevznikne mezera. Může vzniknout problém. 
Rektor Hindls: mělo by se vyřešit. Senátor Marek: udělat tuto změnu ve statutu. Kvestor 
Svoboda: nevedlo by to ke zpochybnění volby.  

 

 Senátorka Češková ukončila zasedání. 

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

 
 
 
 
V Praze dne 6. 10. 2013 
 
 prof. Václav Riedlbauch Tereza Burianová 
 předseda AS VŠE zapisovatel 
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