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Předmět Zasedání 3/2015-2018  

Datum  23. listopadu 2015 

Místo  VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 

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

Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Trávníčková, Zeman, Domoráková, Novák T. 

  Fakulta podnikohospodářská (F3): Mikan, Pavelka, Ondrčka,  

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

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

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

  Jiné: Fiala  

Omluvení Tyll (F3) 

Neomluvení Novák J. (F3) 

Hosté doc. Fischer (prorektor), doc. Dvořák (prorektor), doc. Hnilica (prorektor), 

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

Předsedal Berka 

Doba  13:00 – 14:55 

  

Program 

1. Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2015 a výhled do konce roku 2015. 

2. Návrh na jmenování člena vědecké rady VŠE. 

3. Různé. 
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 Předmět jednání Typ 

 Předseda senátu Berka zahájil zasedání, vyzval k předložení návrhů k doplnění programu a 
následně předložil program třetího zasedání AS VŠE ke schválení.  
 
Hlasování č. 3-1 o programu schůze: 
AS VŠE schvaluje program 3. zasedání dne 23. listopadu v těchto bodech 
1. Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2015 a výhled do konce roku 2015. 
2. Návrh na jmenování člena vědecké rady VŠE. 
3. Různé. 
PRO: 28  
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Program byl schválen. 

R 

1. Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2015 a výhled do konce roku 2015 
 Kvestor VŠE Ing. Svoboda představil předložený materiál a zdůraznil, že materiál byl projednán 

postupně ve vedení školy, na kolegiu rektorky, ve správní radě a ve finanční komisi AS VŠE. 
Všechny připomínky se snažil do výsledné podoby materiálu zapracovat. Senátorka Vančurová 
seznámila členy senátu se závěry finanční komise a s doporučením této komise navržené 
usnesení přijmout po zapracování připomínek vzešlých z diskuse na jejím zasedání. Podle jejího 
názoru byly jednotlivé body, které se objevily v diskusi, do předložené verze zapracovány.  
 
Hlasování č. 3-2 o usnesení AS VŠE dle § 9 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.: 
AS VŠE projednal a schvaluje materiál Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2015 a výhled 
do konce roku 2015 včetně návrhu úprav rozpočtu v materiálu obsažených. 
PRO: 28 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení bylo schváleno.  

R 

2. Návrh na jmenování člena vědecké rady VŠE 

 Prorektor VŠE doc. Fischer předložil v zastoupení rektorky návrh na jmenování prof. Berky 
členem vědecké rady VŠE a zdůraznil, že na VŠE se stalo již tradicí, aby předseda AS VŠE byl 
současně i členem této rady. Senátor Vondráček uvedl v diskusi, že ačkoliv se s prof. Berkou 
často názorově rozchází a má výhrady proti způsobu, jakým byl zvolen předsedou AS VŠE, na 
druhou stranu považuje tento návrh za dostatečnou záruku z hlediska odborného a rozhodl 
se proto tento návrh akceptovat a žádá senát, aby rovněž s tímto návrhem souhlasil. 
 
Hlasování č. 3-3 o usnesení AS VŠE dle § 9 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb.: 
AS VŠE schvaluje návrh na jmenování prof. Ing. Petra Berky, CSc. členem vědecké rady VŠE. 
PRO: 25 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 3 
Usnesení bylo schváleno. 

R 
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3. Různé 

 V průběhu bodu Různé se z důvodu výuky z jednání omluvili senátoři Vančurová, Zelenka a 
Kropáč. Na zasedání dorazil senátor Mikan. 
 
Prorektor VŠE doc. Fischer sdělil, že Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, 
vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠE na období 2016-2020 byl 20. listopadu 
2015 projednán na MŠMT ČR zcela bez připomínek a poděkoval všem, kdo se na přípravě a 
projednávání tohoto záměru podíleli. 
 
Kvestor VŠE Ing. Svoboda informoval o tom, že ředitelem Správy účelových zařízení VŠE byl po 
projednání s Centrální kolejní radou vydán nový kolejní řád, a požádal, aby senát vzal tuto 
informaci svým usnesením na vědomí. 
 
Hlasování č. 3-4 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE bere na vědomí informaci, že nový kolejní řád vydaný v souladu se schváleným 
statutem SÚZ vstoupí v účinnost dne 1. 12. 2015 a nahradí tak starý kolejní řád. 
PRO: 27 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Hlasování č. 3-4 nebyl přítomen senátor Kropáč. 
 
Místopředseda senátu Marek se otázal přítomných členů senátu, zda někdo z nich má zájem 
o dodatečně jmenování do některých pracovních komisí senátů. Nikdo z členů senátu zájem 
neprojevil. 
 
Senátor Korejs vznesl protest proti tomu, že nebyl na zasedání senátu pozván Jiří Trumpeš. 
 
Senátor Ondrčka si připravil prezentaci o třech bodech. V prvním bodu by chtěl členy senátu 
seznámit s tím, že společně s dalšími studenty se snaží o to, aby se do školy zavedlo několik 
počítačů Mac fungujících na platformě Apple. Důvodem je oblíbenost těchto počítačů ve světě 
a proto by bylo vhodné, aby studenti měli možnost naučit se pracovat s operačním systémem 
na těchto počítačích i ve škole. Ve spolupráci s iKnow Clubem, studentskou organizací na VŠE, 
připravil možnost aktivního školení zatím na dobrovolnické bázi. Senátor Knettig podpořil 
přednesený požadavek na pořízení počítačů Mac, neboť realizace tohoto požadavku by přinesla 
studentům, kteří přicházejí do různých zaměstnání, konkurenční výhodu. Senátor Prchal vznesl 
dotaz na možnost pořízení počítačů Mac na fakultu v Jindřichově Hradci. Kvestor VŠE upozornil, 
že vybavení počítačů na šesté fakultě je plně v režii této fakulty.  

I 

 Druhý bod své prezentace věnoval senátor Ondrčka otázce možnosti přímého přístupu z VŠE 
na Hlavní nádraží, po diskusi byly předloženy dva návrhy usnesení k tomuto bodu. 
 
Hlasování č. 3-5 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE souhlasí s tím, že je třeba zlepšit přístup z Hlavního nádraží na Prahu 3 a Vysokou školu 
ekonomickou. 
PRO: 25 
PROTI: 0 

R 
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ZDRŽELI SE: 3 
Usnesení bylo schváleno. 
 
Hlasování č. 3-6 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE žádá vedení VŠE o předložení informace ohledně jednání ve směru zlepšení přístupu 
z Hlavního nádraží na Prahu 3 a Vysokou školu ekonomickou. 
PRO: 26 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 2 
Usnesení bylo schváleno. 

 V rámci třetího bodu své prezentace informoval senátor Ondrčka členy senátu o tom, že 
pražští studentští senátoři podají žalobu u správního soudu ohledně členství Jiřího Trumpeše 
v AS VŠE. Předběžné opatření navrhováno nebylo. O tomto postupu bylo informováno vedení 
VŠE v mírném předstihu. 
 
Na dotaz senátora Zemana uvedl kvestor VŠE, že do konce listopadu bude vydána informace 
o tom, jak bude vypadat provoz na VŠE během vánočních svátků.  
 
Senátor Vondráček se věnoval zápisům ze zasedání AS VŠE. Nejprve konstatoval, že v zápisu 1c 
z 12. 10. 2015, který již byl zveřejněn, nebyly bohužel zapracovány jeho připomínky, což jinak 
respektuje. Zápis 1b z 21. 9. 2015 zpracovával sám, nicméně tento zápis ještě nebyl zveřejněn, 
osobně nesouhlasí s požadavkem na zkrácení zápisu a jako zapisovatel proto odmítá připojit 
svůj podpis pod podobu zápisu zkrácenou ze strany předsednictva AS VŠE. Jedná-li zasedání 
od 13:00 do 18:30 a má-li zápis věrně zobrazovat to, co se na zasedání událo, pak zápis musí 
být rovněž dlouhý, neboť audiovizuální zápis není k dispozici všem těm, kteří mají možnost 
číst písemný zápis. Bude-li zveřejněn zápis 1b ve zkrácené podobě, pak požaduje, aby k němu 
byl připojen dodatek o tom, že on jako zapisovatel s tímto zápisem nesouhlasí. 
 
Předseda AS VŠE uvedl, že při přípravě nového Volebního a jednacího řádu AS VŠE se vycházelo  
z toho, že zápis by měl obsahovat pouze usnesení, neboť současně pořizovaný audiovizuální 
záznam má přednost z hlediska vypovídací schopnosti nad písemným zápisem. Ohrazuje se 
proto proti tomu, že by zápisy ze zasedání AS VŠE nebyly pravdivé.  
 
Senátor Váňa vyjádřil pochybnost o smyslu zasílání připomínek k zápisu. Podle svých slov 
neobdržel ze strany předsednictva žádnou reakci na své připomínky k zápisu 1c a 
připomínkování tedy považuje za zbytečné.  K tomu předseda AS VŠE uvedl, že vypořádání 
připomínek k zápisu 1c bylo rozesláno připomínkujícím členům senátu.  
 
Podle senátora Korejse není kvalita záznamu ze zasedání AS VŠE vždy dostatečně kvalitní. 
Senátorka Vltavská, která několik zápisů zpracovávala, kvalitu záznamu naopak považuje za 
bezproblémovou. 
 
Kvestor VŠE upozorňuji na potřebu zveřejňovat zápisy včas. 
 
Předseda senátu Berka uvedl, že se předsednictvo domluvilo na tom, že zápisy bude od příštího 
zasedání pořizovat Ing. Skočdopolová z rektorátu VŠE. Vzhledem k tomu, že připomínky 
k zápisu vypořádává předsednictvo, není role zapisovatele rozhodující. Senátor Vondráček 

I 



Akademický senát 
Vysoké školy ekonomické v Praze 

Zápis č. 3/2015-2018 
         Stránka 5 

 

 
Ú = úkol I = informace R = rozhodnutí  O = ostatní P = prezentace 

zásadně nesouhlasí s tím, aby zápisy ze senátu pořizovala osoba mimo senát. Podle senátora 
Mikana námitky proti tomu, aby zapisovatelem byla osoba mimo senát, měly být podány již 
při schvalování Volebního a jednacího řádu AS VŠE. Podle kvestora VŠE situace, kdy pořizuje 
zápis určitého osoba mimo tento orgán, je poměrně standardní. Členové orgánu pak obvykle 
vystupují jako ověřovatelé zápisu.  
 
Předseda senátu Berka uvedl, že předsednictvo se snaží o inovaci webových stránek senátu, a 
podle požadavku senátora Zemana již je zveřejněna přehled účastí členů senátu na zasedání.   
 
Senátor Mikan se optal senátora Vondráčka, proč vyčítal bývalé senátorce Češkové, že není 
vedena jako učitelka v ISIS, když on sám tam také není uveden. Senátor Vondráček uvedl, že 
senátorku Češkovou k rezignaci nevyzval, jen zpochybnil její mandát a postačilo by mu, kdyby 
uvedla svoji pedagogickou a vědeckou činnost. Na obhajobu svého členství v akademické obci 
může on sám uvést konkrétní předměty a konkrétní publikace. 
 
Prorektor VŠE prof. Musílek pozval všechny členy senátu na slavnostní zasedání vědecké rady 
VŠE, na kterém se uskuteční slavnostní udělení titulu Doctor oeconomica honoris causa prof. 
Richardu H. Thalerovi.  
 
Senátor Kinský se optal na termín jednání komise pro výběrové řízení na ředitele CIKS, kvestor 
VŠE odpověděl, že termín bude stanoven v týdnu začínajícím 7. prosince. Senátor Knettig se 
zeptal, kdy bude dodatečné focení pro potřeby webu senátu, předseda senátu slíbil zajištění 
individuálního focení. Senátor Kinský se optal, jak to funguje s kabinetem pro studentské 
senátory, předseda senátu slíbil, že ověří dostupnost místností pro AS VŠE. Senátor Mikan 
požádal senátory, aby si zajistili svůj rozvrh tak, aby neměli výuku v době zasedání senátu, 
prorektor VŠE doc. Dvořák k tomu uvedl, že potřebuje podnět ze senátu, aby vyhrazení 
pondělního odpoledne jako doby, kdy nemají učit členové senátu, mohl zapracovat do 
studijního systému. Senátor Marek navrhl vedení VŠE, aby zvážilo změnu názvu studijního 
systému na VŠE, jehož zkrácené označení ISIS není dnes příliš ideální, podle prorektora VŠE 
doc. Dvořáka by změna názvu nemusela být tak velkým technickým problémem. 

 Předseda AS VŠE ukončil zasedání. Předběžný termín dalšího zasedání AS VŠE byl stanoven 
na 22. 2. 2015 od 13 hodin. 

I 

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

V Praze dne 28. prosince 2015 

 

 

prof. Ing. Petr Berka, CSc. 

předseda AS VŠE 

prof. Ing. Petr Marek, CSc. 

zapisovatel a místopředseda AS VŠE 


