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Předmět Zasedání 2/2015-2018  

Datum  26. 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): Bič, Trávníčková, Zeman 

  Fakulta podnikohospodářská (F3): Mikan, Pavelka,  

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

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

  Fakulta managementu (F6): Kupka, Prchal 

  Jiné: Fiala  

Omluvení Berka (F4), Domoráková (F2), Dvořák (F6), Knettig (F4), Novák M. (F6), Novák T. (F2), 

Krbová (F6), Ročeň (F1), Tyll (F3) 

Neomluvení Novák J. (F3), Ondrčka (F3), 

Hosté  prof. Machková (rektorka), doc. Dvořák (prorektor), doc. Fischer (prorektor), 

doc. Hnilica (prorektor), prof. Musílek (prorektor), Ing. Svoboda (kvestor) 

Předsedal Marek 

Doba  13:00 – 14:45 

  

Program 

1. Podmínky pro přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního oboru v angličtině 
International Business – Central European Business Realities. 

2. Určení zástupce AS VŠE do komise pro výběrové řízení na ředitele CIKS. 

3. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 
tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020. 

4. Aktualizace dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2016. 

5. Institucionální plán Vysoké školy ekonomické v Praze na roky 2016-2020. 

6. Vytvoření pracovních komisí AS VŠE včetně jmenování předsedy a dalších členů komise. 

7. Různé. 
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 Předmět jednání Typ 

 Předsedající senátor Marek zahájil zasedání a vyzval k diskusi ohledně programu druhého 
zasedání AS VŠE. Senátor Korejs se otázal, proč je na prezenční listině uveden Jaroslav 
Novák, a nikoliv Jiří Trumpeš. Senátor Marek vysvětlil, že senátor Novák byl pozván na 
základě toho, že většina členů AS VŠE včetně všech tří členů předsednictva AS VŠE se 
ztotožnila s právními stanovisky, podle nichž je členem AS VŠE právě senátor Novák.  
 
Hlasování č. 2-1 o programu schůze 
AS VŠE schvaluje program 2. zasedání dne 26. října v těchto bodech 
1. Podmínky pro přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního oboru 

v angličtině International Business – Central European Business Realities. 
2. Určení zástupce AS VŠE do komise pro výběrové řízení na ředitele CIKS. 
3. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a 

další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020. 
4. Aktualizace dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2016. 
5. Institucionální plán Vysoké školy ekonomické v Praze na roky 2016-2020. 
6. Vytvoření pracovních komisí AS VŠE včetně jmenování předsedy a dalších členů komise. 
7. Různé. 
PRO: 18  
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Program byl schválen. 

R 

1. Podmínky pro přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního oboru v angličtině 
International Business – Central European Business Realities 

 Rektorka VŠE prof. Machková představila předkládaný materiál, jehož úprava spočívá 
v podmínkách přijetí, náležitosti přihlášky a také termínu podávání přihlášek. Další změnou 
je platnost navrhované úpravy, která je stanovena od akademického roku 2016/2017 a bude 
stejná, dokud nebude schválena další změna. 
 
Hlasování č. 2-2 o usnesení AS VŠE dle § 9 odst. 1 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb.: 
AS VŠE schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu do navazujícího magisterského studijního 
oboru v angličtině International Business – Central European Business Realities. 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení bylo schváleno.  

R 

2. Určení zástupce AS VŠE do komise pro výběrové řízení na ředitele CIKS 

 Rektorka VŠE prof. Machková uvedla důvody, proč je nutné provést výběrové řízení na pozici 
ředitele CIKS. Do komise pro výběrové řízení byli navrženi senátor Mikan a senátor Kinský. 
Paní rektorka svolila možnost dvou zástupců z řad senátorů AS VŠE. 
 
Hlasování č. 2-3a o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE nominuje do komise pro výběrové řízení na místo ředitelky či ředitele Centra 
informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (CIKS) senátora Ing. 
Pavla Mikana. 
PRO: 18 

R 
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PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Hlasování č. 2-3b o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE nominuje do komise pro výběrové řízení na místo ředitelky či ředitele Centra 
informačních a knihovnických služeb Vysoké školy ekonomické v Praze (CIKS) senátora Bc. 
Jiřího Kinského. 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 1 
Usnesení bylo schváleno. 

3. Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další 
tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016-2020 

 Prorektor VŠE doc. Fischer požádal o možnost souhrnného promluvení k předkládaným 
bodům 3 až 5.  
Doc. Fischer uvedl všechny předkládané dokumenty, které byly již projednány jak Vědeckou 
radou, tak Správní radou. Sdělil, že všechny připomínky senátorů, členů Vědecké rady a 
členů Správní rady byly vypořádány. Dlouhodobý záměr (DZ) je dle doc. Fischera vhodným 
mixem strategických priorit VŠE a jejích součástí, požadavků MŠMT, požadavků kladených na 
DZ v souvislosti se zapojením do programu OP VVV a požadavků plynoucích z mezinárodních 
akreditací. Následně dojde k překladu Dlouhodobého záměru do angličtiny a k jeho vyvěšení 
na anglickou mutaci webových stránek VŠE. Institucionální plán je nově předkládán jako 
tříletý v souladu s vyhlášením MŠMT. Na závěr doc. Fischer senátorům prezentoval návrhy 
úprav a doplnění materiálů předložených pro jednání AS VŠE 26. 10. 2015 na základě 
připomínek členů Vědecké rady a Správní rady VŠE. Po schválení materiálů Akademickým 
senátem VŠE budou postoupeny MŠMT k projednání. 
 
Před hlasováním dorazil senátor Zelenka. 
 
Hlasování č. 2-4 o usnesení AS VŠE dle § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.: 
AS VŠE schvaluje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2016–2020. 
PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení bylo schváleno. 

R 

4. Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2016 
 Hlasování č. 2-5 o usnesení AS VŠE dle § 9 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.: 

Usnesení AS VŠE: 
AS VŠE schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, 
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 
2016. 
PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 

R 
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Usnesení bylo schváleno. 

5. Institucionální plán Vysoké školy ekonomické v Praze na roky 2016-2018 
 V rámci diskuze došlo k opravě období uvedeného ve schváleném programu zasedání, na 

kterém je schvalován Institucionální plán VŠE. 
 
Hlasování č. 2-6 o usnesení AS VŠE: 
Usnesení AS VŠE: 
AS VŠE schvaluje Institucionální plán Vysoké školy ekonomické v Praze na roky 2016–2018. 
PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení bylo schváleno. 

R 

6. Vytvoření pracovních komisí AS VŠE včetně jmenování předsedy a dalších členů komise 
 Senátor Marek informoval přítomné senátory, že může být zřízena žádná, nebo neomezeně 

komisí. Dále uvedl, že každý člen AS VŠE může být ve všech, či v žádné komisi. Senátor 
Marek žádal senátory, kteří se nechají do komisí schválit, aby chodili na její zasedání, aby 
byly komise usnášeníschopné a jejich činnost tak nebyla blokována. 
  
Prorektor VŠE doc. Fischer informoval senátory o stěžejních materiálech, které budou 
v jednotlivých komisích projednávány. Jedná se o návrh hospodaření VŠE (rozpočet), zprávy 
o činnosti a zprávy o hospodaření, aktualizaci Dlouhodobého záměru VŠE, změny vnitřních 
předpisů, které souvisí zejména s očekávanou novelou zákona o vysokých školách, 
dokumenty k ubytování a stravování. Kvestor VŠE Ing. Svoboda doplnil vyjmenované 
materiály o hodnocení plnění rozpočtu za 1. až 3. čtvrtletí 2015 a drobné změny rozpočtu, 
které připraví pro první jednání finanční komise a předloží na nejbližší zasedání AS VŠE. 
Prorektor VŠE doc. Dvořák informoval o dokumentech, které souvisí s inovací studijního a 
zkušebního řádu. Opět se jedná o dokumenty, které souvisí s očekávanou novelou zákona o 
vysokých školách. 
 
Hlasování č. 2-7 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE zřizuje pro zajištění své činnosti tyto pracovní komise: finanční, legislativní, studijní a 
pedagogickou, ubytovací a stravovací. 
PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Následně se předsedající senátor Marek dotázal přítomných senátorů, do které komise 
chtějí být schváleni. Část senátorů svoji vůli býti členem příslušné komise zaslalo 
předsednictvu AS VŠE e-mailem. V době projednávání přišel taktéž e-mailem souhlas 
nepřítomného senátora Ondrčky s nominací do všech komisí.  
 
Nejprve bylo zahájeno hlasování o jmenování předsedů příslušných komisí.  
Hlasování se nezúčastnil senátor Prchal, který se ze zbytku zasedání omluvil. Hlasování 
o předsedovi finanční komise nebyl přítomen senátor Kupka. 
 

R 
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Na místa předsedů jednotlivých pracovních komisí obdržel předsedající následující návrhy: 
na předsedu finanční komise jeden návrh, a to na senátorku Vančurovou, na předsedu 
legislativní komise dva návrhy, a to na senátora Zemana a senátora Vondráčka, na předsedu 
ubytovací a stravovací komise jeden návrh, a to na senátorku Bozděchovou, a na předsedu 
studijní a pedagogické komise jeden návrh, a to na senátora Mikana.  
 
Hlasování č. 2-8 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE jmenuje prof. Ing. Alenu Vančurovou, Ph.D. předsedkyní finanční komise AS VŠE. 
PRO: 16 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 1 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Jelikož jako první návrh na předsedu legislativní komise byl podán návrh na senátora 
Zemana, bylo nejprve hlasováno o tomto návrhu. Předsedající předem upozornil, že přijme-li 
senát usnesení o jmenování senátora Zemana předsedou legislativní komise, nebude již 
možné hlasovat o usnesení o jmenování senátora Vondráčka téže funkce, neboť nejdříve by 
muselo dojít k odvolání již jmenovaného předsedy legislativní komise. Jinak by měla tato 
komise hned dva předsedy. 
 
Hlasování č. 2-9 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE jmenuje Ing. Jiřího Zemana, Ph.D. předsedou legislativní komise AS VŠE. 
PRO: 10 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 8 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Hlasování č. 2-10 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE jmenuje Slávku Bozděchovou předsedkyní ubytovací a stravovací komise AS VŠE. 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 1 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Hlasování č. 2-11 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE jmenuje Ing. Pavla Mikana předsedou studijní a pedagogické komise AS VŠE. 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 1 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Hlasování č. 2-12 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE jmenuje za další členy finanční komise AS VŠE následující senátory: Bič, Chlapek, 
Kinský, Korejs, Marek, Ondrčka, Pavelka, Ševčíková, Vltavská, Zelenka, Zeman. 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
Hlasování č. 2-13 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE jmenuje za další členy legislativní komise AS VŠE následující senátory: Berka, Korejs, 
Marek, Ondrčka, Trávníčková, Váňa, Vondráček. 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Hlasování č. 2-14 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE jmenuje za další členy ubytovací a stravovací komise AS VŠE následující senátory: 
Fiala, Ondrčka, Prchal. 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Hlasování č. 2-15 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE jmenuje za další členy studijní a pedagogické komise AS VŠE následující senátory: Bič, 
Knettig, Kropáč, Marek, Ondrčka, Trávníčková, Vančurová, Váňa, Zeman. 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení bylo schváleno. 

7. Různé 
 V průběhu bodu Různé se z důvodu výuky z jednání omluvili senátoři Vančurová, Zelenka a 

Kropáč. Na zasedání dorazil senátor Mikan. 
 
Rektorka VŠE prof. Machková informovala AS VŠE o změně člena etické komise, kdy byl za F1 
nově jmenován doc. Brůna.  
 
Senátor Kinský podal protest proti tomu, že do pracovních komisí, nebyl jmenován Bc. 
Trumpeš.  
 
Senátor Kinský upozornil na odstranění popelníků před vstupem do Nové budovy, kde 
v současné době kuřáci odhazují nedopalky na zem a znečišťují tak dané prostory. Kvestor 
VŠE Ing. Svoboda vysvětlil, že podle směrnice SR 14/2007 „Kouření na pracovišti, zákaz 
požívání alkoholu a jiných návykových látek“ je v areálu školy na Žižkově povoleno kouřit 
pouze na manipulačním dvoře IB a na dvoře SB.  Ohledně kouření před vchodem do nové 
budovy uvedl, že v této věci bude do konce roku 2015 zavádět vysvětlovací kampaň, která 
bude v souladu s platnou směrnicí. Od roku 2016 bude následovat kampaň vymáhací. 
 
Před odchodem senátorky Vančurové byl stanoven termín prvního zasedání finanční komise 
na 9. 11. 2015 od 13h v místnosti NB 169. 
 
Senátor Marek se kvestora VŠE Ing. Svobody dotázal na průběh rekonstrukce Staré budovy. 

I 
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Dle Ing. Svobody jsou stěžejní kontrolní termíny splněny. 
 
Senátor Marek se vedení VŠE zeptal, kdy budou AS VŠE dodány další dokumenty na 
projednání či schválení. Ing. Svoboda vyjmenoval dokumenty, které nejprve dostane 
k projednání finanční komise. Doc. Fischer informoval o dokumentech, které úzce souvisí 
s novelou zákona o vysokých školách a budou předloženy v roce 2016. 
 
Rektorka VŠE prof. Machková senátory pozvala na slavnostní zasedání Vědecké rady VŠE dne 
10. 12. 2015 k příležitosti udělení čestné vědecké hodnosti doctor honoris causa panu 
Richardu H. Thalerovi. 
 
Senátor Marek informoval, že místopředseda AS FMV VŠE požádal předsednictvo AS VŠE 
o přečtení jejich usnesení z 22. října 2015.  
„AS FMV se důrazně ohrazuje proti nařčení z úst JUDr. Jana Vondráčka vůči předsedkyni AS 
FMV, Mgr. Aleně Češkové, na zasedání AS VŠE v pondělí 12. 10. 2015, které se týkalo toho, 
zda Mgr. Češková byla v době zvolení do AS VŠE členkou akademické obce. Mgr. Češková, jak 
potvrdil také děkan FMV, doc. Ing. Štěpán Müller, CSc., byla členkou akademické obce FMV, 
a podílí se na rozvoji FMV nejen po akademické stránce.  
AS FMV vyjadřuje též nespokojenost s výroky senátora Mgr. Ing. Daniela Váni a výroky 
studentského senátora Bc. Davida Kropáče vůči Mgr. Češkové na témže zasedání.  
AS FMV žádá členy AS VŠE, aby diskuze vedli konstruktivně bez zbytečných osobních 
napadání a slovní rétoriky, která na akademickou půdu v žádném případě nepatří.“  
 
V diskuzi se k usnesení vyjádřil senátor Vondráček, který ke schválenému usnesení AS FMV 
VŠE konstatoval, že na zasedání AS FMV VŠE, kde bylo toto usnesení přijato, nebyl přizván a 
bylo formulováno bez znalosti stanoviska druhé strany. Dále uvedl, že na zasedání AS VŠE 
dne 12. 10. 2015 nebyly tvrzeny skutečnosti, podle nichž senátorka Češková byla členkou AS 
VŠE, veškerá tvrzení vznesená z jeho strany směrem k Mgr. Češkové byla konstruktivní a byla 
prosta osobního napadání. 
 
Senátor Korejs se předsedajícího dotázal, zda byl na předchozí zasedání zván také Bc. 
Trumpeš. Předsedající slíbil, že se dotáže osob, které rozesílali pozvánky na předchozí 
zasedání, zda na ně byl pozván Bc. Trumpeš, na 2. zasedání rozesílal pozvánku předseda AS 
VŠE a Bc. Trumpeš na toto zasedání pozván nebyl. Předsednictvo na základě dostupných 
právních posudků a taktéž na základě vyjádření 17 členů AS VŠE učinilo rozhodnutí, za které 
bere zodpovědnost. 
 
Senátor Zeman požádal o sestavení rozesílacích seznamů pro jednotlivé komise. Taktéž 
požádal, aby se komise scházely v době, která je stanovena na zasedání AS VŠE, čili v pondělí 
odpoledne. Senátor Zeman dále požádal o zavedení přehledu docházky senátorů na jednání 
na webu AS VŠE. Předsedající senátor Marek slíbil zajištění obou požadavků. 
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Ú = úkol I = informace R = rozhodnutí  O = ostatní P = prezentace 

 Předsedající AS VŠE ukončil zasedání. Předběžný termín dalšího zasedání AS VŠE byl 
stanoven na 23. 11. 2015 od 13h.  

I 

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

V Praze dne 27. října 2015 

 

 

 

prof. Ing. Petr Marek, CSc. 

místopředseda AS VŠE 

Ing. Kristýna Vltavská, Ph.D. 

zapisovatelka 


