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Předmět Zasedání 13/2015–2018  

Datum  5. června 2017 

Místo  VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 

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

Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Zeman 

 Fakulta podnikohospodářská (F3): Mikan, Ondrčka 

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

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

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

  Jiné: Fiala 

Omluvení  Trávníčková (F2), Vokálek, Mládková, Tyll (F3), Chlapek, Knettig (F4), Prchal (F6) 

Neomluvení  Petrouš, Šubrtová (F1), Novák T., (F2), Trumpeš (F3), Kupka (F6) 

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

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

Předsedal Berka 

Doba  13:00 – 15:00 

 

Program 

1. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠE 

2. Disciplinární řád pro studenty VŠE 

3. Různé 
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 Předmět jednání Typ 

 Předseda senátu Berka zahájil zasedání a vyzval senátory k předložení návrhů k doplnění 
programu. Následně předložil program třináctého zasedání AS VŠE ke schválení.   

Hlasování č. 13-1 o programu schůze: 
AS VŠE schvaluje program 13. zasedání dne 5. června 2017 v těchto bodech: 

1. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠE 
2. Disciplinární řád pro studenty VŠE 
3. Různé 

PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Program byl schválen. 

R 

1. Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠE 
 Prorektor Musílek představil senátorům předkládaný materiál. 

Předseda Legislativní komise Zeman seznámil senátory s doporučujícím stanoviskem 
Legislativní komise. 

Hlasování č. 13-2 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE schvaluje Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na VŠE. 
PRO: 17 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
Usnesení bylo schváleno.  

R 

2. Disciplinární řád pro studenty VŠE 
 Prorektor Dvořák představil senátorům předkládaný materiál. Dále uvedl, že tento 

Disciplinární řád by měl být návodem pro přípravu fakultních disciplinárních řádů. 
Předseda Studijní a pedagogické komise Mikan seznámil senátory se stanoviskem Studijní 
a pedagogické komise, která neschválila usnesení o doporučení schválení materiálu. 
Předseda Legislativní komise Zeman seznámil senátory se stanoviskem Legislativní komise, 
která neschválila usnesení o doporučení schválení materiálu. 
K bodu proběhla diskuse. 
Během projednávání bodu se na jednání dostavili senátoři Ševčíková a Zelenka. 

Hlasování č. 13-3 o usnesení AS VŠE: 
AS VŠE schvaluje Disciplinární řád pro studenty VŠE. 
PRO: 14 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 5 
Usnesení nebylo schváleno.  
Senátor Ondrčka napadl hlasování z důvodu zmatečnosti a požádal o opakování hlasování, 
nevysvětlil však, v čem tato zmatečnost měla spočívat. Předsednictvo proto neshledalo 
jednání zmatečným a nedalo znovu hlasovat o usnesení. 
Po hlasování proběhla další diskuse k materiálu. 

R 

3. Různé 
 Senátor Ondrčka požádal o vyřešení problému s vyzvánějícím telefonem v jednací místnosti. O 
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 Prorektor Dvořák upozornil, že na příštím jednání AS VŠE bude projednáván Studijní a 
zkušební řád, který byl průběžně projednáván s děkany a proděkany. Požádal senátory, aby 
předpis před jednáním projednali se svými děkany. 

O 

 Senátor Ondrčka navrhl usnesení: „AS VŠE nesouhlasí se zavedením povinné docházky na FPH 
od akademického roku 2017/2018.“ 
Předseda Berka uvedl, že takovýmto usnesením by Akademický senát hrubě zasáhl do 
kompetencí fakult, a proto se o tomto usnesení nehlasovalo. 
Senátor Ondrčka tedy požádal o vyjádření vedení. Rektorka Machková rozhodnutí vedení FPH 
podpořila.  

O 

 Senátor Zeman požádal o prodiskutování postupu jednání senátu 19. 6. 2017. Předseda Berka 
shrnul, které materiály by měly být projednávány na příštím zasedání. Prorektor Fischer 
seznámil senátory s novou strukturou Výroční zprávy o činnosti a požádal o zaslání připomínek 
do 11. 6. do 10:00. 
Senátor Zeman požádal členy Legislativní komise, aby si vyhradili na jednání Legislativní 
komise nejen pondělí 12. 6., ale také středu 14. 6. a pátek 16. 6. 

O 

 Kvestor Svoboda seznámil senátory se zprávou ministryně Valachové, že bude navýšen 
rozpočet vysokých škol o 250 mil. Kč. Rozpočet VŠE tak bude navýšen o cca 9 mil. Kč. 

O 

 Senátor Mikan požádal, aby 12. 6. projednala Legislativní komise materiály uložené pouze jí a 
aby následovalo společné jednání Legislativní komise a Studijní a pedagogická komise k 
materiálům určeným oběma komisím. 

O 

 Senátorka Vančurová požádala členy Finanční komise, aby si prostudovali předložené 
materiály na příští jednání. Hlasování o nich by mělo proběhnout per rollam. 

O 

 Senátorka Krbová požádala o stanovení termínů jednání AS VŠE. Proběhla diskuse. Senátorům 
bude zaslána anketa o možném prodloužení jednání 19. 6. 2017. 

O 

 Předsedající AS VŠE ukončil zasedání. Termín dalšího zasedání AS VŠE byl předběžně stanoven 
na 19. 6. 2017 od 13 hodin. 

I 

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

V Praze dne 5. června 2017 

prof. Ing. Petr Berka, CSc. 

předseda AS VŠE 

Ing. Veronika Skočdopolová, Ph.D. 

zapisovatelka 


