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Předmět Zasedání 7/2015–2018  

Datum  3. října 2016 

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, Vokálek 

  Fakulta podnikohospodářská (F3): Mládková, Novák J., Ondrčka  

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

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

  Fakulta managementu (F6): Dvořák, Krbová, Prchal 

  Jiné:   

Omluvení  Šubrtová (F1), Mikan, Tyll, (F3), Ševčíková (F5), Kupka, Novák M. (F6), Fiala (Jiné) 

Neomluvení   Novák T. (F2)  

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

Musílek (prorektor), Ing. Svoboda (kvestor) 

Předsedal Berka 

Doba  13:00 – 15:30 

  

Program 

1. Příprava nových vnitřních předpisů VŠE 

2. Určení člena a náhradníka za VŠE do studentské komory Rady vysokých škol 

3. Informace o institucionální akreditaci AACSB 

4. Smlouva o nabytí pozemku 

5. Smlouva o zřízení věcného břemene 

6. Plán investičního rozvoje kolejí VŠE a možnosti jeho financování 

7. Umístění špuntomatů v areálu VŠE 

8. Různé 
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 Předmět jednání Typ 

 Předseda senátu Berka zahájil zasedání, představil novou senátorku za FPH doc. Ludmilu 
Mládkovou a novou studentskou senátorku za FFÚ Bc. Lenku Šubrtovou. Předseda Berka dále 
vyzval senátory k předložení návrhů k doplnění programu a následně předložil program 
sedmého zasedání AS VŠE ke schválení.  

Hlasování č. 7-1 o programu schůze: 
AS VŠE schvaluje program 7. zasedání dne 3. října 2016 v těchto bodech: 
1. Příprava nových vnitřních předpisů VŠE 
2. Určení člena a náhradníka za VŠE do studentské komory Rady vysokých škol 
3. Informace o institucionální akreditaci AACSB 
4. Smlouva o nabytí pozemku 
5. Smlouva o zřízení věcného břemene 
6. Plán investičního rozvoje kolejí VŠE a možnosti jeho financování 
7. Umístění špuntomatů v areálu VŠE 
8. Různé 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Program byl schválen. 

R 

1. Příprava nových vnitřních předpisů VŠE 
 Prorektor Fischer seznámil senátory s průběhem prací Pracovní skupiny pro vnitřní předpisy. 

Byl stanoven plán prací na nových předpisech, které mají být platné k 1. 9. 2017. Jako první je 
připravován nový Statut VŠE. Dále bude následovat úprava Volební řádu akademického 
senátu VŠE a Jednacího řádu akademického senátu VŠE a poté další předpisy. 
V průběhu projednávání bodu 1 se dostavil senátor Bič. 

I 

2. Určení člena a náhradníka za VŠE do studentské komory Rady vysokých škol 
 Předseda senátu Berka informoval, že současní studentští zástupci VŠE v Radě vysokých škol 

(dále též RVŠ) rezignovali na svoji funkci. Z toho důvodu je třeba stanovit nové studentské 
zástupce do konce stávajícího funkčního období RVŠ. Prorektor Fischer seznámil senátory 
s dosavadním složením zástupců VŠE v RVŠ a také s činnostmi RVŠ, na kterých se zástupci školy 
podílejí. Zároveň poděkoval stávajícím studentským zástupcům za jejich práci v RVŠ. 
Předseda Berka uvedl, že předsednictvo AS VŠE obdrželo 1 návrh na člena studentské komory 
(Bc. Lukáš Hulínský – návrh podal senátor Vokálek) a 1 návrh na náhradníka (Mgr. Miloslav 
Machoň – návrh podala senátorka Trávníčková). Senátor Ondrčka navrhl na člena studentské 
komory senátora Kinského a na náhradníka senátora Korejse. Jednotliví kandidáti se stručně 
představili. 
Předseda senátu upozornil, že podle Volebního a jednacího řádu AS VŠE se o návrzích hlasuje 
v pořadí, v jakém byly předloženy.  
V průběhu projednávání bodu 2 se dostavili senátoři Váňa a Kropáč. 

Hlasování č. 7-2 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE navrhuje na člena studentské komory RVŠ Bc. Lukáše Hulínského.   
PRO: 14  
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 8  
Usnesení bylo schváleno.   

R 
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Vzhledem k tomu, že byl první předložený návrh na člena studentské komory RVŠ schválen,  
AS VŠE již nehlasoval o druhém navrženém. 
Dále se hlasovalo o návrzích na náhradníka ve studentské komoře RVŠ v pořadí, v jakém byly 
tyto návrhy předloženy.  

Hlasování č. 7-3 o usnesení AS VŠE:   
AS VŠE navrhuje na náhradníka studentské komory RVŠ Mgr. Miloslava Machoně.   
PRO: 9  
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 13  
Usnesení nebylo schváleno.   

Hlasování č. 7-4 o usnesení AS VŠE:   
AS VŠE navrhuje na náhradníka studentské komory RVŠ Bc. Marka Korejse.   
PRO: 11  
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 11  
Usnesení nebylo schváleno. 
 
Poté, co nebyl přijat ani jeden z předložených návrhů na náhradníka studentské komory RVŠ, 
přijal kandidaturu na tuto pozici přítomný senátor Kinský.    

Hlasování č. 7-5 o usnesení AS VŠE:   
AS VŠE navrhuje na náhradníka studentské komory RVŠ Ing. Jiřího Kinského   
PRO: 16  
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 6  
Usnesení bylo schváleno. 

3. Informace o institucionální akreditaci AACSB 

 Rektorka Machková seznámila senátory s dosavadním i budoucím postupem ohledně 

akreditace AACSB. V srpnu 2016 byla schválena žádost VŠE o zahájení procesu akreditace 

a škole byla přidělena mentorka Stephanie Morgan. Do dvou let by VŠE měla vypracovat 

sebehodnotící zprávu, cílem je zpracovat ji do září 2017. 

Zahájení akreditačního procesu AACSB by mělo významně pomoci při žádosti o Institucionální 

akreditaci u Národního akreditačního úřadu. 

Rektorka Machková reagovala na dotazy senátorů. 

I 

4. Smlouva o nabytí pozemku 
5. Smlouva o zřízení věcného břemene 
 Kvestor Svoboda informoval senátory o smlouvě o nabytí pozemku a o smlouvě o zřízení 

věcného břemene. 
Senátorka Vančurová informovala, že Finanční komise s návrhem smluv souhlasila. 

Hlasování č. 7-6 o usnesení AS VŠE:   
AS VŠE souhlasí s úplatným nabytím ideální ½ pozemku parc. č. 2344/31, k. ú. Kunratice.   
PRO: 22  
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0  

R 
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Usnesení bylo schváleno.   

Hlasování č. 7-7 o usnesení AS VŠE:   
AS VŠE souhlasí se zřízením věcného břemene k pozemku parc. č. 3626/2, k. ú. Žižkov  
PRO: 22  
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0  
Usnesení bylo schváleno.   

 

6. Plán investičního rozvoje kolejí VŠE a možnosti jeho financování 
 Kvestor Svoboda informoval senátory o chystané změně v možnosti financování kolejí, 

o plánovaném prodeji koleje Rooseveltova a o řešení ubytování studentů FM v Jindřichově 
Hradci. 
K informacím pana kvestora proběhla diskuse, ve které senátoři požadovali podrobnější 
informace o dopadu navrhovaných změn na možnosti ubytování studentů VŠE. Senátor Marek 
navrhl, aby se otázkami nadnesenými v diskusi zabývala Ubytovací a stravovací komise (USK). 
Kvestor Svoboda požádal o svolání jednání USK v druhé polovině října přímo na kolejích 
s možností návštěvy ostatních budov kolejí. 
V průběhu projednávání bodu 6 opustili jednání senátoři Vančurová, Bozděchová, Zelenka a 
Bič. 

Hlasování č. 7-8 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE bere na vědomí Plán investičního rozvoje kolejí VŠE a možnosti jeho financování. 
PRO: 13 
PROTI: 5 
ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení bylo schváleno.  

Hlasování č. 7-9 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE bere na vědomí informaci o jednáních vedení VŠE s vedením města Jindřichův Hradec 
o řešení situace v ubytování studentů po roce 2018. 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení bylo schváleno.   

Hlasování č. 7-10 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE bere na vědomí záměr prodeje objektu koleje Rooseveltova s cílem využít takto 
získaných prostředků ke kofinancování investičních akcí na objektech dalších kolejí, a to 
s výhradou, že podkladové materiály budou předloženy kvestorem Ubytovací a stravovací 
komisi, a to pokud jde o oblast využitelnosti kolejí, a dále Finanční komisi, pokud jde o oblast 
finanční, zejména navrhovanou prodejní cenu. 
PRO: 18 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
 

R 
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7. Umístění špuntomatů v areálu VŠE 
 Senátor Ondrčka informoval senátory o možnosti umístit v areálu VŠE další špuntomaty. 

Dosud je jeden umístěn ve studovně, další jsou v areálu kolejí. K návrhu proběhla diskuse, 
ve které se někteří senátoři pozastavili nad zařazením tohoto bodu na jednání AS VŠE.  Zazněly 
i kritické hlasy k  tomuto záměru. 

Hlasování č. 7-11 o usnesení AS VŠE:  
AS VŠE bere na vědomí návrh umístění dalších špuntomatů v areálu VŠE a pověřuje senátora 
Ondrčku projednat materiál s kvestorem a informovat AS VŠE o výsledku tohoto jednání.  
PRO: 15  
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 1  
Usnesení bylo schváleno.   

R 

 

8. Různé 
 Senátor Knettig informoval senátory o akci VŠEFEST, který proběhl 28. 9. 2016 na kolejích 

Jarov a poděkoval VŠE za podporu. 
V průběhu projednávání bodu 8 se dostavila senátorka Krbová. 

Hlasování č. 7-12 o usnesení AS VŠE:  
AS VŠE děkuje pořadatelům studentského festivalu VŠEFEST konaného dne 28. 9. 2016 za jeho 
úspěšnou organizaci.  
PRO: 17  
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0  
Usnesení bylo schváleno.   

P 

Senátor Ondrčka se dotázal na možnost přístupu na parkoviště v ulici Italská. Kvestor Svoboda 
uvedl, že přístup na parkoviště je umožněn pouze studentům VŠE prostřednictvím studentské 
ID karty.  

O 

Senátor Ondrčka navrhl senátorce Mládkové možnost zapojit se do některé z komisí AS VŠE. 
Senátorka Mládková odpověděla, že se rozhodla prozatím do práce žádné komise nezapojit.  

O 

Senátor Ondrčka upozornil na nepořádek v blízkosti školy v místech, kam chodí studenti 
kouřit. Kvestor Svoboda přislíbil, že bude nalezeno vhodné řešení. 
Jednání opustil senátor Dvořák. 

Ú 

Předseda AS VŠE ukončil zasedání. Termín dalšího zasedání AS VŠE byl předběžně stanoven 
na 24. 10. 2016 od 13 hodin. 

I 

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

V Praze dne 13. října 2016 

prof. Ing. Petr Berka, CSc. 

předseda AS VŠE 

Ing. Veronika Skočdopolová, Ph.D. 

zapisovatelka 


