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Předmět Pokračování ustavujícího zasedání 1/15-18 (třetí část ze tří)  

Datum  12. října 2015 

Místo  VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 

Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Vančurová, Zelenka, Kropáč 

Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Češková, Trávníčková, Zeman, Domoráková, 

Novák T. (pouze na první volbu předsedy AS VŠE) 

  Fakulta podnikohospodářská (F3): Mikan, Pavelka, Tyll (od 15h), Ondrčka 

  Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Vltavská, Bozděchová, Knettig 

  Fakulta národohospodářská (F5): Ševčíková, Váňa, Vondráček, Kinský, Korejs 

  Fakulta managementu (F6): Dvořák, Novák M., Krbová, Kupka, Prchal 

  Jiné: Fiala  

Omluvení Novák J. (F3), Ročeň (F1) 

Neomluvení - 

Hosté  Machková (rektorka) (zčásti), Dvořák (prorektor) (zčásti), Müller (děkan FMV) (zčásti), 

Bič (FMV) (zčásti), Hnát (FMV), Helman (FIS) 

Předsedal Dvořák, Berka (po zvolení předsedou) 

Doba  13:00 – 18:30 

  

Program 

1. Volba předsednictva AS VŠE 
2. Vytvoření pracovních komisí AS VŠE 
3. Projednání návrhu na změnu Statutu VŠE, předloženo na jednání 21. 9. 2015 
4. Projednání podmínek pro přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního oboru 

v angličtině International Business – Central European Business Realities  
5. Různé 
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 Předmět jednání Typ 

 Předsedající senátor Dvořák zahájil jednání hlasováním o zapisovateli. Senátorka Češková 
navrhla senátorku Vltavskou, která s tím vyslovila souhlas (pro 23, proti 2, zdrželi se 2). 
Zapisovatel pro jednání AS VŠE byl schválen. 

R 

 Senátor Vondráček zpochybnil členství senátorky Češkové v AS VŠE, když uvedl, že senátorka 
Češková nesplňuje požadavky na akademického pracovníka. K tématu proběhla diskuze 
senátorů o podmínkách postavení akademického pracovníka dle Statutu Vysoké školy 
ekonomické v Praze a zákona o vysokých školách. V průběhu diskuze senátorka Češková 
odešla a vrátila se s paní rektorkou a s děkanem FMV. Rektorka VŠE uvedla, že sleduje 
zasedání on-line a je z něho otřesená, děkan FMV uvedl, že nechápe, jak je možné zpochybnit, 
že (senátorka Češková) je členkou akademické obce, z jeho pohledu je to zcela jednoznačné.   
Senátorka Češková vyjádřila velké znechucení nad celou věcí. S názorem senátora Vondráčka 
kategoricky nesouhlasí, a protože celou situaci považuje za tolik nevhodnou, rozhodla se 
v souladu se Statutem VŠE rezignovat na členství v AS VŠE. 

O 

 Předsedající vyzval ke schválení programu. Po diskuzi byl program upraven následovně: 
1. Volba předsednictva AS VŠE. 
2. Vytvoření pracovních komisí AS VŠE. 
3. Projednání návrh na změnu Statutu VŠE, předloženo na jednání 21. 9. 2015. 
4. Různé. 

Upravený program byl schválen (pro 25, proti 0, zdrželi se 0, nepřítomen 1).  

R 

1. Volba předsednictva AS VŠE 

 Předsedající vyzval k návrhům členů volební komise. Senátor Pavelka navrhl, aby volební 
komise byla tříčlenná (včetně předsedy). Návrh byl schválen (pro 14, proti 8, zdrželi se 4). Na 
pozici předsedy volební komise byli navrženi senátoři Váňa a Zeman. Hlasování o předsedovi 
volební komise – Váňa: pro 9, proti 10, zdrželi se 7; Zeman: pro 15, proti 1, zdrželi se 10. 
Předsedou volební komise pro volby předsednictva AS VŠE byl zvolen senátor Zeman. Na členy 
volební komise byli navrženi senátoři Chlapek, Kupka, Kinský a Korejs. Hlasování o členech 
volební komise – Chlapek: pro 18, proti 0, zdrželi se 8; Kupka: pro 16, proti 0, zdrželi se 10. 
Vzhledem k naplnění předem odhlasovaného počtu volební komise hlasování o dalších 
členech volební komise již nebylo možné. 
 
Volba předsedy AS VŠE 
Návrh kandidátů na předsedu: Senátor Marek navrhuje senátora Berku, senátor Váňa 
navrhuje senátorku Ševčíkovou. Oba navržení kandidaturu přijímají. V prvním kole volby 
předsedy získal senátor Berka 15 hlasů, senátorka Ševčíková 11 hlasů, dva hlasy byly neplatné, 
předseda tedy nebyl zvolen. Ve druhém kole volby předsedy získal senátor Berka 15 hlasů, 
senátorka Ševčíková 12 hlasů, jeden hlas byl neplatný, předseda tedy nebyl zvolen. Ve třetím 
kole volby předsedy získal senátor Berka 15 hlasů, 13 hlasů bylo neplatných. V první volbě 
předsedy tedy nebyl předseda AS VŠE zvolen. Po krátké přestávce navrhuje senátor Pavelka 
pokračovat druhou volbou předsedy, senátor Vondráček navrhl odložení volby předsednictva 
na příští zasedání.  
 
Usnesení: 
 AS VŠE hlasováním rozhodl, že volba předsednictva bude pokračovat na dnešním 
zasedání.  
Návrh byl přijat (pro 16, proti 4. zdrželi se 7). 

R 
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Pro druhou volbu předsedy AS VŠE navrhuje senátor Marek senátora Berku, senátor 
Vondráček navrhuje senátorku Ševčíkovou. Oba navržení kandidaturu přijímají. V prvním kole 
druhé volby předsedy AS VŠE bylo pro senátora Berku odevzdáno 16 hlasů, pro senátorku 
Ševčíkovou 10 hlasů, 2 hlasy byly neplatné. Předsedou AS VŠE byl zvolen senátor Berka. 
K volbě předsedy proběhla diskuze, ve které senátor Váňa prohlásil, že byl jako volič uveden 
v omyl, volby by se nezúčastnil, kdyby byl věděl, že se jí zúčastnila senátorka Češková.  
 
Volba místopředsedů 
Návrh kandidátů na místopředsedu z řad studentů: senátor Novák M. navrhuje senátora 
Prchala, senátor Korejs navrhuje senátora Ondrčku. Oba navržení kandidaturu přijímají. 
V prvním kole první volby získal senátor Prchal 17 hlasů, senátor Ondrčka 9 hlasů, žádný hlas 
nebyl neplatný, místopředsedou z řad studentů byl zvolen senátor Prchal.  
Návrh kandidátů na místopředsedu z řad akademických pracovníků: senátor Berka navrhuje 
senátora Marka, který kandidaturu přijímá. V prvním kole první volby byl senátor Marek 
zvolen místopředsedou (19 hlasů pro, 2 neplatné hlasy). 
 
Nově zvolené předsednictvo poděkovalo za zvolení. Senátor Vondráček označil volbu za 
nelegitimní a vyzval předsednictvo, aby zvážilo, zda chce být v těchto pozicích s ohledem na 
způsob volby. Senátor Váňa označil volbu z etického hlediska za nepřijatelnou a skandální, 
proto se jí dále nezúčastnil. Senátoři Korejs a Ondrčka se k senátoru Váňovi přidávají. Senátoři 
Trávníčková a Berka poděkovali senátorce Češkové za její dlouholetou práci jak pro AS, tak i 
pro VŠE. Senátor Kinský vznesl protest proti volbě předsednictva.  

2. Vytvoření pracovních komisí 
 Vzhledem k pokročilé hodině navrhl předseda AS VŠE přesunutí bodu 2 na další jednání AS 

VŠE. Návrh byl přijat (pro 22, proti 1, zdrželi se 2). 
R 

3. Projednání návrh na změnu Statutu VŠE 

 Prorektor Dvořák z pověření paní rektorky představil hlavní změny ve Statutu VŠE s návrhem 
usnesení: 
 
Akademický senát VŠE schvaluje změnu článku 24 odst. 6 Statutu VŠE dle návrhu. 

Pro: 23, proti: 0, zdrželi se: 1. 
Usnesení bylo schváleno. 

R 

4. Různé 
 Senátor Zelenka vzpomněl na nedávno zesnulého dlouholetého předsedu AS VŠE Ing. 

Antonína Rosického, CSc. Senátor Váňa navrhl usnesení: 
 
AS VŠE na dnešním zasedání vzpomenul památky nedávno zesnulého dlouholetého 

předsedy AS VŠE Ing. Antonína Rosického, CSc. 

Pro: 24, proti: 0, zdrželi se: 0.  
Usnesení bylo schváleno. 

R 

 Předseda AS ukončil zasedání. Další zasedání AS VŠE se uskuteční 26. 10. 2015 od 13h.  I 
V případě nejasností je třeba zápis vykládat ve smyslu pořízeného audiozáznamu, který je součástí zápisu. 
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V Praze dne 2. listopadu 2015 

prof. Ing. Petr Berka, CSc. 

předseda senátu 

Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. 

zapisovatel 


