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Předmět Zasedání 28/12-15  
Datum  23. února 2015 
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): Mládková, Riedlbauch, Ctiborová 
  Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Řezanková 
  Fakulta národohospodářská (F5): Váňa, Vondráček, Vostrovská, Burianová, Křeček 
  Fakulta managementu (F6): Černá, Černý, Vilémová 
  Jiné: Vondra 
Omluvení Polívka (F1), Švarcová (F2), Horová (F3), Kačur (F4), Krbová (F6), Fiala (jiné) 
Neomluvení Polach (F2), Korecký (F4), Malý (F5) 
Hosté   
Předsedal Riedlbauch 
Doba  13:00 – 14:30 
  

Program 
1. Informace z vedení VŠE 
2. Vyhlášení voleb do Akademického senátu VŠE pro období 2015 - 2018 
3. Různé 
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 Předmět jednání Typ 
 Předseda Riedlbauch zahájil zasedání a představil program jednání dle zaslaných dispozic.  

 
„AS VŠE schvaluje předložený program jednání.“ 
Pro: 19 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0  
Program byl schválen.  

R 

1. Informace z vedení VŠE 
 Rektorka Machková: V současné chvíli má škola k dispozici návrh rozpočtu z MŠMT. 

Rozpočet VŠE bude vyšší než v loňském roce. Shrnula změny v částkách rozpočtu oproti roku 
2014. Celkově jde o nárůst o 1 %, což umožní nárůst mzdových tarifů od 1. 7. 2015. 
Podrobně rozebrala jednotlivé ukazatele, shrnula silné a slabé stránky VŠE, vývoj počtu 
studentů a vývoj dotace na studenta, prezentovala Svobodův ukazatel kvality – podíl na 
K/podíl na A. Dále shrnula opatření na podporu vědy a kvalifikačního růstu – úprava a 
zprůchodnění pro habilitační a profesorské jmenovací řízení, podpory v rámci „Katalogu 
podpor“, podpora post-doktorandů, vytvoření podmínek pro publikování kvalitních 
vědeckých statí v impaktovaných a recenzovaných časopisech, publikační příležitosti 
v nakladatelství Oeconomica. Pohovořila o zahájení procesu mezinárodní akreditace – 
AACSB International. Mezinárodní institucionální akreditace by mohla usnadnit získání 
akreditace dle nového VŠ zákona. Cílem pro rok 2015 je příprava „Eligibility Application“. 
V minulém týdnu byla VŠE přijata mezi členy AACSB International. K akreditacím na NF 
uvedla, že AK netrvá na omezení akreditace pro obory Ekonomická analýza a Hospodářská 
správa. NF otevře obor Regionalistika a veřejná zpráva. Všechny kontrolní zprávy vzala AK na 
vědomí.  
 
Senátor Černý: Ve které chvíli se uznává publikace (oznámení o přijetí vs. vytištění)? 
Rektorka Machková: Až po vytištění. Pro habilitace stačí předložení potvrzení o přijetí.  
 
AS VŠE vzal na vědomí zprávy z vedení VŠE.  

I 

 Registrace předpisů VŠE 
Kvestor Svoboda: Od prorektora Fischera obdržel informace týkající se registrace Statutu 
VŠE a VJŘ AS VŠE. Prorektor Fischer požádal po schválení předpisů akademickým senátem 
ministerstvo o urychlenou registraci. Ministerstvo předpisy registrovalo k 9. 2. 2015 s tím, že 
dvě ustanovení z předpisů byla neregistrovatelná z důvodu rozporu se zákonem. Jednalo se 
o čl. 10 odst. 14 Statutu, ve kterém je upravena situace v případě nezvolení rektora a čl. 1 
odst. 11 VJŘ AS VŠE, kde se řeší případné konání voleb elektronicky. Prorektor Fischer po 
obdržení zprávy z ministerstva svolal společnou pracovní skupinu, která předpisy 
připravovala a ta navrhuje AS VŠE přijmout následující usnesení: „AS VŠE bere se souhlasem 
na vědomí informace o registraci vnitřních předpisů VŠE (změny Statutu a nový VJŘ AS VŠE) 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.“ 
 
 „AS VŠE bere se souhlasem na vědomí informace o registraci vnitřních předpisů VŠE 
(změny Statutu a nový VJŘ AS VŠE) Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.“ 
Pro: 21 
Proti: 0 

R 
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Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 

 Novela VŠ zákona 
Kvestor Svoboda shrnul informace o novele VŠ zákona od prorektora Fischera. Jednání o 
novele probíhají. Novela byla projednána legislativní radou vlády. Současně se připravují 
podzákonné předpisy související s novelou. Složitější jednání se očekávají u předpisu 
upravujícího akreditační standardy.  

I 

 Rozpočet VŠE  
Kvestor Svoboda: Paní rektorka již základní informace sdělila. Zmínil navíc institucionální 
podporu na dlouhodobý rozvoj, která by měla být o 3 mil. vyšší než v loňském roce. 
Předpokládá, že nejpozději do 2. 3. připraví ucelenou verzi, která bude projednána na 
společném zasedání Finanční komise AS VŠE a pracovní skupiny rektorky pro otázky 
rozpočtu. 10. 3. by byl materiál odeslán na AS VŠE a měl by být projednán na zasedání AS 
VŠE 30. 3. V mezidobí materiál projedná Kolegium rektora, projednají ho pracovní komise 
senátu. Ve stejných termínech by předložil Hodnocení rozpočtu za rok 2014.  
 
Senátorka Češková: V ukazateli B klesá počet přepočtených studentů. Kolik je tedy aktuálně 
normativ?   
Kvestor Svoboda: Paní rektorka uvedla přesné číslo v prezentaci.  
 
Senátor Marek: Proč došlo k poklesu stipendií u doktorandů?  
Kvestor Svoboda: Poklesl počet doktorandů.  

I 

 Harmonogram akademického roku 2015/2016 
Prorektor Dvořák: Harmonogram dává senátu pro informaci. Následující den bude 
projednán na Kolegiu rektora. Předkládá letos harmonogram o něco dříve, aby bylo možné 
zahrnout případné změny. Zároveň s harmonogramem na příští akademický rok předkládá i 
výhled harmonogramu na další roky, což bylo žádáno z více stran. Formulace pravidel by 
byla obtížná, raději tedy udělal výhled. Pokud nedojde k něčemu významnému, tak by 
harmonogramy vypadaly tak, jak je zde předloženo. Děkanské dny jsou na rozhodnutí 
děkanů. Zájem o nahrazování dnů odpadlé výuky (svátky) ze strany fakult nebyl.  
 
Senátorka Češková: Jak to bude s rekonstrukcí SB? Mohla by eventuálně měnit 
harmonogramy? 
Prorektor Dvořák: Rekonstrukce by měla zasáhnout do příštího akademického roku.  
Kvestor Svoboda: Pokud vše poběží, v ZS se rekonstrukce nedotkne počítačových učeben, 
v LS se rekonstrukce dotkne části počítačových učeben – předpokládá se využití provizorních 
učeben a učeben 18 a 19. Nemělo by se to nijak výrazně dotknout harmonogramu. Zvažuje 
se akorát možnost učení o hodinu a půl déle v jednom semestru. 30. 3. bude snad více 
informací.  
Prorektor Dvořák: Až budou bližší informace, bude vyvěšena tabule s těmito podrobnými 
informacemi.  

I 

2. Vyhlášení voleb do Akademického senátu VŠE pro období 2015 – 2018 
 Senátor Vondra: Předsednictvo připravilo ve spolupráci se senátorem Zemanem podklad pro 

vyhlášení voleb. Statut a VJŘ AS VŠE byly registrovány, nicméně písemné potvrzení 
z ministerstva teprve přijde. Předsednictvo vyhlásí volby po obdržení písemného potvrzení 
registrace.  

R 
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Dále je potřeba doplnit hlavní volební komisi, ve které chyběl člen za Fakultu mezinárodních 
vztahů a vzhledem k novému VJŘ je potřeba zvolit dalšího místopředsedu komise. Po 
dohodě s předsednictvem bylo navrženo, aby bylo schváleno složení celé hlavní volební 
komise.  
 
„AS VŠE schvaluje Hlavní volební komisi ve složení Ing. Václav Černý, Ph.D. (FFÚ), Mgr. 
Halka Čapková, Ph.D. (FMV), Ing. Jiří Klečka, Ph.D. (FPH), doc. Ing. Jakub Fischer, Ph.D. 
(FIS), prof. PhDr. Martin Kovář, Ph.D. (NF), Mgr. Ing. Pavel Král, Ph.D. (FM).“ 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
„AS VŠE schvaluje předsedu HVK doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D.“ 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
„AS VŠE schvaluje místopředsedu HVK Ing. Václava Černého, Ph.D.“ 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
„AS VŠE schvaluje místopředsedkyni HVK Mgr. Halku Čapkovou, Ph.D.“ 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
Senátorka Češková: Dále by měla být zvolena komise pro volby na mimofakultních 
pracovištích – CTVS (pracovníci CTVS budou sestavovat svou komisi) a zároveň bude 
vylosován obvod pro studenty celoškolského programu.  
 
Senátor Vondra: Spolu s vyhlášením budou zaslány i závazné vzorové hlasovací lístky, které 
připravil senátor Marek.  
 
Předseda Riedlbauch vylosoval volební obvod pro studenty celoškolského programu. Tito 
studenti budou volit v rámci volebního obvodu Fakulty mezinárodních vztahů.  
 
„AS VŠE projednal návrh předsednictva na vyhlášení voleb a bere tento dokument se 
souhlasem na vědomí.“ 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  
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3. Různé 
 Termín dalšího zasedání AS VŠE 

Předseda Riedlbauch: Další zasedání proběhne 30. 3. 2015.   I 

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

 

V Praze 4. 3. 2015 

prof. Václav Riedlbauch 
předseda senátu 

Tereza Burianová 
zapisovatel 


