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Předmět Zasedání 25/12-15  
Datum  20. října 2014 
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, Švarcová 
  Fakulta podnikohospodářská (F3): Horová 
  Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Řezanková, Kačur, Korecký 
  Fakulta národohospodářská (F5): Vostrovská, Burianová 
  Fakulta managementu (F6): Černá, Krbová, Malý 
  Jiné: Vondra  
Omluvení Polach (F2), Mládková, Riedlbauch, Janda (F3), Křeček (F5), Černý, Vilémová (F6) 
Neomluvení Polívka, Staněk (F1), Fiala (jiné) 
Hosté  Machková (rektorka), Fischer (prorektor), Dvořák (prorektor), Hnilica (prorektor), 

Krejčí (předseda CKR), Bečka (kandidát na delegáta do RVŠ) 
Předsedal Češková 
Doba  13:00 – 15:00 
  

Program 
1. Informace z vedení VŠE 
2. Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 
3. Doplnění HVK 
4. Schválení delegátů VŠE do RVŠ 
5. Různé 
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 Předmět jednání Typ 
 Místopředsedkyně Češková zahájila zasedání a představila program jednání dle zaslaných 

dispozic. Požádala o změnu programu, která by spočívala v přidání bodu věnovanému 
informacím z vedení VŠE na začátek jednání.  
 
„AS VŠE schvaluje předložený program jednání s přidáním bodu č. 1 – Informace z vedení 
VŠE.“ 
Pro: 17 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Program byl schválen.  

R 

1. Informace z vedení VŠE 
 Rektorka Machková: Informovala o návrhu na omezení akreditace magisterských oborů 

Národohospodářské fakulty VŠE. Rozhodla se k této věci podat na zasedání AS VŠE stručnou 
informaci o tom, jak tato záležitost probíhá a jaké kroky vedení VŠE v součinnosti s vedením 
NF VŠE podnikne. V září 2013 požádala Akreditační komise Národohospodářskou fakultu 
o předložení kontrolní zprávy o personálním zabezpečení, vědecké, výzkumné a publikační 
činnosti pro obory Hospodářská politika, Ekonomická analýza, Regionální studia a Veřejná 
správa. Podle zápisu z AK měla být zpráva předložena v září 2014. Podle webových stránek 
AK jde o poměrně běžnou záležitost. AK začíná být přísnější a věnuje se více situaci, která 
dnes v oblasti vysokého školství je. Působí zde celá řada soukromých vysokých škol, které učí 
ekonomii a management. Dále i další školy učí stejné oblasti. Zpracování kontrolních zpráv je 
tedy žádáno poměrně hodně.  
NF VŠE zpracovala kontrolní zprávy za období 2013 až květen 2014, tedy ke konci letního 
semestru. Kontrolní zprávy zpracoval pan proděkan Mirvald a je na nich uvedeno datum 
červenec 2014. 3. září 2014 VŠE odeslala 4 kontrolní zprávy pro 4 obory. V termínu od 15. 
do 17. září 2014 zasedala ve Skalském dvoře Akreditační komise, která tyto 4 zprávy 
projednala a 17. září odpoledne volala předsedkyně AK, která informovala o výsledku 
jednání a o tom, že vyrozumění bude zpracováno a zasláno během 14 dnů. Následující den 
byla informace zveřejněna v médiích s tím, že byla zároveň podána informace také 
o obsahovém zdůvodnění. Tím bylo vedení poměrně zaskočeno, protože nevědělo, co je 
ve zdůvodnění uvedeno.  
Na situaci zareagovala okamžitě a rozhodla o provedení hloubkové kontroly na NF VŠE. 
Začalo se personálním zabezpečením výuky v zimním semestru, protože povinností školy je 
zajištění kvalitní výuky pro studenty. Požádala tedy prorektora Dvořáka a pedagogické 
oddělení o kontrolu výuky. Dále požádala personální oddělení a paní Ing. Laifrovou 
o zpracování analýzy personální situace na NF VŠE a následně ještě interního auditora, aby 
se problematice věnoval. Po obdržení zprávy od AK zjistila, že zpráva obsahuje výhrady 
k publikační činnosti vyučujících, požádala tedy prorektora Musílka, aby vědecké oddělení 
zpracovalo publikační činnost.  
29. září 2014 byla na žádost děkana NF VŠE odeslána Aktualizace kontrolní zprávy, protože 
největší problém spočíval v tom, že kontrolní zpráva zpracovaná NF VŠE končila květnem 
2014 a AK hodnotila situaci ke konci září 2014. Vznikl tedy časový nesoulad a z tohoto 
nesouladu vyplynula celá řada nedorozumění. Tým NF VŠE zpracoval Aktualizaci kontrolní 
zprávy, škola ji odeslala, ale materiál samozřejmě zůstal bez odezvy AK.  
1. října 2014 obdržela škola podrobné zdůvodnění návrhu na omezení akreditace, zároveň 
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byly informace zveřejněny na webových stránkách AK. 15. října 2014 obdržela vyrozumění 
od MŠMT o návrhu AK na omezení akreditace, což v praxi znamená zákaz přijímat studenty 
do těchto studijních oborů. Citovala vyrozumění od MŠMT, konkrétně pasáž o zahájení 
správního řízení a o možnosti vyjádřit se k podkladům pro rozhodnutí nejpozději do 31. října 
2014.  
V současné chvíli probíhají hloubkové kontroly, některé dílčí výsledky již jsou a výsledky 
všech kontrol by měly být do konce týdne. Začínají práce na vyjádření VŠE k návrhu na 
omezení akreditace. Zároveň do konce týdne by mělo mít vedení VŠE k dispozici vyjádření 
NF VŠE k jednotlivým bodům.  
S vedením NF VŠE se vedení VŠE dohodlo na tom, že bude podáno odvolání proti rozhodnutí 
pro obory Ekonomická analýza a Hospodářská politika. NF VŠE připravuje žádost 
o akreditace nového oboru Veřejná správa a regionální rozvoj, který by sloučil 2 menší obory 
Veřejná správa a Regionální studia. Z tohoto důvodu nebude VŠE rozhodnutí týkající se 
těchto 2 oborů rozporovat. V současné chvíli, kdy máme velký demografický pokles 
a přichází méně studentů, je to rozumné. I na jiných fakultách bude docházet ke zmenšování 
počtu nabízených oborů. Bude tedy akceptováno omezení akreditace pro obory Veřejná 
správa a Regionální studia s tím, že současných studentů se toto nijak nedotkne, dostudují 
řádně a budou mít zajištěnou kvalitní výuku.  
Dále VŠE akceptuje omezení akreditace oborů v angličtině Economic Analysis, Economic 
Policy a Regional Studies, protože nebyly nikdy otevřeny a NF VŠE ani neplánovala jejich 
otevření.  
Odpověď na ministerstvo je třeba podložit fakty, je potřeba vyargumentovat, proč si 
myslíme, že NF VŠE je schopna zajistit kvalitní výuku těch dvou magisterských oborů. Sama 
je přesvědčena, že NF VŠE je schopna toto zajistit. VŠE se musí zaměřit na kvalifikační růst 
učitelů. 
Pozitivní zprávou je, že ve středu proběhne na NF VŠE habilitační přednáška pana doktora 
Van Kotena, který je klíčovým učitelem ve zmiňovaných oborech. Viděla všechny podkladové 
materiály, vše by mělo být v pořádku. Zároveň bude zahájeno profesorské jmenovací řízení 
pana docenta Loužka a měla by být zahájena další 2 nebo 3 habilitační řízení. Doufá, že 
MŠMT vezme argumenty v úvahu a že se podaří zvrátit rozhodnutí u těch dvou oborů.  
Chtěla by ještě požádat pana prorektora Dvořáka o zprávy z kontroly zajištění výuky a pana 
prorektora Fischera o seznámení s procesními záležitostmi.  
 
Místopředsedkyně Češková poděkovala paní rektorce za podrobnou zprávu o situaci, vč. 
všech dat.  
 
Prorektor Dvořák: Zaměřil se na 2 oblasti. První z nich byla hodnocení studentů klíčových 
předmětů oborů, o kterých mluvila paní rektorka. Prošel kompletní hodnocení všech 
povinných předmětů a neobjevil žádný problém, tzn., že by kritika studentů nějakým 
způsobem vybočovala, nebo ukazovala, že výuka není kvalitně zabezpečena, nebo že by byl 
jakýkoliv jiný problém z hlediska výuky. Samozřejmě v hodnocení se může objevit, že je ten 
či onen jedinec nespokojen, ale v průměru bylo hodnocení lepší, než je v řadě případů 
obvyklé. Neměl možnost srovnat s průměrem na školu, nicméně hodnocení se pohybovalo 
ve škále výborně, resp. druhý stupeň. Nemyslí si, že by v této oblasti byl jakýkoliv problém.  
V rámci druhé oblasti se zaměřili na pravidelné kontroly výuky v probíhajícím semestru 
a byly zkontrolovány prakticky veškeré předměty vyučované v tomto semestru ve všech 4 
oborech. V rámci výuky 9. a 10. října nebyl objeven žádný případ, kdy by se výuka nějakým 
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způsobem nekonala, nebo by tam byl sebemenší problém. Z tohoto hlediska tedy určitě 
neplatí, že by výukový proces v těchto oborech byl nějak problematický.  
 
Prorektor Fischer: AK na základě projednání kontrolních zpráv zaslala MŠMT návrh 
na omezení akreditace těch 7 studijních oborů. Pro připomenutí, omezení akreditace 
znamená zákaz přijímat nové studenty ke studiu. Netýká se to žádným způsobem studentů 
stávajících. Ministerstvo zahájilo správní řízení a v rámci tohoto řízení vyzvalo školu, aby se 
vyjádřila. To znamená, že ministerstvo zatím nevydalo žádné rozhodnutí, řízení bylo teprve 
zahájeno. Ministerstvo má na rozhodnutí 120 dní a této lhůty tedy využívá. VŠE zpracuje 
v intencích toho, co řekla paní rektorka, stanovisko. Předpokládáme, že ministerstvo 
poskytne vyjádření AK, která se k těmto námitkám vyjádří. Následně ministerstvo vydá 
prvostupňové rozhodnutí. V případě, že bude trvat na stanovisku AK (přikročí k omezení 
akreditace), může vysoká škola podat rozklad. O tom rozhoduje ministr na základě návrhu 
rozkladové komise. V případě potvrzení rozhodnutí, je potom dalším prostředkem případné 
soudní řízení, ale to už jsme hodně daleko.  
Věc je taková, že ministerstvo zatím neomezilo nic, pouze vyzvalo, aby se VŠE ve správním 
řízení vyjádřila. 
 
Místopředsedkyně Češková poděkovala za velmi podrobné informace. 

2. Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2015 
 Prorektor Fischer: Připomínky, které byly vzneseny na minulém zasedání, byly vysvětleny. 

Materiál projednala Vědecká rada a Správní rada. Dostal ještě od Vědecké rady Fakulty 
podnikohospodářské několik vět k úvaze: 

- příloha Institucionální plán, kapitola 3, hlavní cíle, bod 7 - doplnit „a jejich realizaci.“ 
- příloha Institucionální plán, kapitola 4, hlavní cíle, před bod 8 – doplnit bod „Rozvíjet 

poradenskou činnost pracovišť VŠE.“ 
- příloha Institucionální plán, kapitola 4, aktivity, před bod 8 – doplnit bod „Pilotně 

ověřit postup pro rozvoj poradenské činnosti na VŠE.“ 
K doplnění těchto bodů neměl nikdo ze senátorů připomínky.  
 
Senátor Korecký: V bodě 1 ADZ je podpora činnosti studentských organizací, ale 
v Institucionálním plánu to není.  
Prorektor Fischer: Aktualizace Dlouhodobého záměru je širší dokument než Institucionální 
plán. V aktualizaci jsou i činnosti, které se hradí jinak než z prostředků Institucionálního 
plánu. Činnosti školních studentských organizací budou podporovány z grantu. 
 
Senátor Marek: Zmínil některé novinky v ADZ, např. stipendijní podpora pro studenty 1. 
ročníku bakalářského studia, poskytování tvůrčího volna vybraným akademickým 
pracovníkům všech fakult VŠE.  
Prorektor Fischer: Stipendijní systémy jsou nastaveny tak, že jsou studenti podporování až 
po prvním ročníku. Konkurence mezi vysokými školami je velká, přetahují se excelentní 
studenti. Co se týče tvůrčího volna, alokují se prostředky, které se dosud nealokovaly. 
Rektorka Machková: Poskytování tvůrčího volna je v zájmu nás všech. Máme problém 
s akreditacemi, protože máme málo docentů a profesorů. Nikdy jsme nebyli v tak obtížné 
situaci jako dnes. Na základě vlastní zkušenosti ví, že je to dobrá věc.  
 
„AS VŠE schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze 

R 
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na rok 2015 vč. Institucionálního plánu.“ 
Pro: 18 
Proti: 0 
Zdržel se: 0  
Usnesení bylo schváleno.  

3. Doplnění HVK 
 Místopředsedkyně Češková informovala o nutnosti doplnění Hlavní volební komise.  

 
„AS VŠE schvaluje Mgr. Ing. Pavla Krále, Ph.D. do Hlavní volební komise pro volby do AS 
VŠE.“ 
Pro: 18 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  

R 

4. Schválení delegátů VŠE do RVŠ 
 Místopředsedkyně Češková připomněla pravidla delegování do RVŠ. 

 
„AS VŠE schvaluje navržené delegáty fakult do RVŠ. Jedná se o prof. Ing. Petra Marka, CSc. 
za Fakultu financí a účetnictví, Ing. Radka Čajku, Ph.D. za Fakultu mezinárodních vztahů, 
prof. Ing. Jiřího Dvořáčka, CSc. za Fakultu podnikohospodářskou, doc. Ing. Jitku 
Langhamrovou, CSc. za Fakultu informatiky a statistiky, RNDr. Janu Kouřilovou, Ph.D. za 
Fakultu národohospodářskou a doc. Ing. Tomáše Kincla, Ph.D. za Fakultu managementu.“ 
Pro: 18 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
„AS VŠE schvaluje doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D. delegátem VŠE do předsednictva RVŠ.“ 
Pro: 18 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
„AS VŠE schvaluje Ing. Josefa Biče, Ph.D. delegátem VŠE do sněmu RVŠ.“ 
Pro: 19 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Místopředseda Vondra a prorektor Fischer potvrdili, že delegát i náhradník do Studentské 
komory jsou v podstatě rovnocenní, oba chodí na jednání, pracují v komisích. Rozdíl je pouze 
v tom, že delegát má právo hlasovat.  
Místopředsedkyně Češková: Kandidátka navržená Fakultou mezinárodní vztahů, Bc. 
Michaela Listová, může být náhradníkem.  
 
„AS VŠE schvaluje Bc. Dominika Bečku delegátem a Bc. Michaelu Listovou náhradníkem 

R 
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VŠE do Studentské komory RVŠ.“ 
Pro: 19 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.   

5. Různé 
 Zprávy z Centrální kolejní rady 

Předseda CKR Krejčí: Představil se senátorům. Nová CKR by chtěla především řešit problémy, 
které byly opomíjeny – zastaralé vybavení, nedostatečné služby, podprůměrné jazykové 
vybavení personálu.  
Místopředsedkyně Češková: Existuje i komise ustavená paní rektorkou, která se věcí zabývá.  
Prorektor Fischer: V loňském roce proběhlo velké šetření studentů – jedna z baterií otázek 
se věnovala problematice kolejí. Nespokojenost panuje v celé ČR. Vzhledem k nepřítomnosti 
pana kvestora shrnul, že prostředky na obnovu kolejí se získávají hůře, než na obnovu 
školních budov. Ze šetření bude zpráva, kterou bude mít škola k dispozici.  
Předseda CKR Krejčí: Jedním z aktuálně řešených problémů je, že z některých studoven 
na Jarově se vytvořily učebny. Jsou tam stížnosti na hluk. 
Senátor Kačur (předseda Kolejní a stravovací komise): Sám na dané kolejí bydlí 
a nezaznamenal žádný problém.  

I 

 Docházková listina na webových stránkách AS VŠE 
Místopředsedkyně Češková: Na webové stránky AS VŠE bude doplněna docházková listina 
za funkční období 2012 – 2015. Jsou mezi námi senátoři, kteří na zasedání opakovaně 
nechodí.   

I 

 Novela VŠ zákona 
Prorektor Fischer: Ráno mluvil s náměstkem pro legislativu, dnes by mělo MŠMT odeslat 
návrh novely VŠ zákona na projednání vládě.  

I 

 Office 365 
Prorektor Hnilica: Podařilo se zabezpečit převod starých mailů. Všechny fakulty se budou 
postupně přepínat na Office 365, do konce ledna by měla být VŠE alespoň poštou v Officech. 
Nabízí se možnost SharePointu, propojení prvků ISIS a Office – např. výuka, zkoušky, 
konzultační hodiny.  

I 

 Doplňovací volby do AS VŠE 
Senátor Berka: Dokument, kterým jsou vyhlášeny volby na NF VŠE, obsahuje některé 
zavádějící informace. Je tam zkopírován článek o průběhu voleb z VJŘ AS VŠE, ve kterém je 
uvedeno, že volič může označit nejvýše 3 kandidáty. Zítra se volí pouze 2 senátoři. Je 
potřeba, aby HVK dohlédla na dílčí volební komisi, aby byli voliči instruováni, že smí označit 
pouze 2 kandidáty. Pro potřeby doplňovacích voleb se aplikují odstavce VJŘ AS VŠE obdobně 
nebo přiměřeně.  
Prorektor Fischer: V čl. 9, odst. 5 je uvedeno, že pro doplňovací volby platí ustanovení čl. 2 
a čl. 4 – 7 obdobně. Kloní se tedy také ke 2 kandidátům. 
 
Senátor Zeman: Předsednictvo AS VŠE vyhlásilo 30. září 2014. Obává se, že to bylo v rozporu 
s VJŘ AS VŠE. Mandát člena zaniká o půlnoci dne, kdy skončil pracovní poměr. Předsednictvo 
vyhlašuje volby po uvolnění mandátu. I když se věcně nic nestane, jde o formální věc.  
Místopředsedkyně Češková: Předsednictvo o uvolnění mandátu vědělo. V současné chvíli 
s tím stejně nejde nic udělat.  

I 
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 Výročí FM v Jindřichově Hradci 
Místopředsedkyně Češková: Dotázala se, kdo by měl zájem jet na výročí FM v Jindřichově 
Hradci.  
Vzhledem k tomu, že se přihlásili pouze jednotlivci, bude se doprava řešit individuálně.    

I 

 Děkanský den 
Místopředsedkyně Češková: Zaznamenala prosby z řad kateder, aby byl děkanský den 
na příští rok plánován více dopředu. Vyučující by ho tak mohli zohlednit při plánování výuky.  
Prorektor Dvořák: Plánuje, že by se toto projednávalo v rámci harmonogramu.   

I 

 Termíny dalších zasedání 
Prorektor Fischer: Do konce roku bude ještě potřeba projednat Hodnocení rozpočtu a návrh 
na zřízení centra xPORT. 
Místopředsedkyně Češková: Navrhovaný termín je 1. prosince, bude upřesněn spolu se 
zápisem z tohoto zasedání. 
(Na schůzce předsednictva dne 21. října 2014 bylo datum dalšího zasedání s ohledem 
na projednávané materiály stanoveno na 24. listopadu 2014.) 
 
Místopředsedkyně Češková: V dalším roce by zasedání proběhlo 26. ledna 2015 (projednání 
VJŘ AS VŠE) a dále 16. února 2015.  
(Na schůzce předsednictva dne 21. října 2014 bylo potvrzeno datum 26. ledna 2015, další 
zasedání by pak následovalo až 23. února 2015. Bude upřesněno na dalších zasedáních.) 

I 

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

 

V Praze 26. října 2014 

prof. Václav Riedlbauch 
předseda senátu 

Tereza Burianová 
zapisovatel 


