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Z á p i s  č . 4  

( f u n k č n í  o b d o b í  2 0 1 8 - 2 0 2 1 )  

z řádného zasedání AS NF VŠE konaného dne 22. listopadu 2018  

 

1. Usnášeníschopnost 
 
      Přítomni: Frömmel, Kovář, Macháček, Mašek, Pavlík, Šedivá (roz. Nešporová), Vostrovská, Zeman   
      Omluveni:  Vondráček 
      Hosté: prof. Ing. Zdeněk Chytil, CSc., děkan NF VŠE,  
          doc. Ing. Miroslav Ševčík, CSc., proděkan NF VŠE, 
                        PhDr. Ing. Daniel Váňa, Ph.D., tiskový tajemník NF VŠE,  
                        Ing. Jeannette Franková, tajemnice NF VŠE  
       
       
      Předseda AS NF VŠE konstatoval, že AS NF VŠE je usnášeníschopný. 
       

2. Projednání a schválení programu jednání AS NF VŠE v Praze 
 
      2.1 Předseda AS NF VŠE navrhl schválení následujících bodů jednání: 
 

      3. Vyjádření AS NF VŠE k návrhu na akreditaci navazujícího magisterského studijního programu                  
          N-EPP Economics and Public Policy a k návrhu na akreditaci doktorského studijního programu             
          RE Regionální rozvoj.  
      4. Návrh děkana NF VŠE na úpravu Rozpočtu NF VŠE na rok 2018.   
      5. Různé.  
     
Usnesení: 
 
V souladu s článkem 4, odst. 3 JŘ AS NF VŠE Akademický senát NF VŠE schvaluje navržené body   
programu jednání.  
 
Pro:      8 hlasů         
Proti:     0       
Zdržel/a se:   0   
 

     
 

 

      3.  Vyjádření AS NF VŠE k návrhu na akreditaci navazujícího magisterského              
          studijního programu N-EPP Economics and Public Policy a k návrhu na akreditaci  
          doktorského studijního programu RE Regionální rozvoj.  
 
            Děkan NF VŠE v Praze předložil v souladu se Statutem NF VŠE návrh na akreditaci navazujícího  
            magisterského studijního programu N-EPP Economics and Public Policy a návrh na akreditaci  
            doktorského studijního programu RE Regionální rozvoj. 
  
            Senátor Frömmel vznesl dotaz, proč se v rámci programu N-EPP Economics and Public Policy  
            neplánuje vyučování více předmětů zaměřených na kvantitativní metody a výuka přístupů nové  
            keynesovské ekonomie a dalších témat v předmětu Advanced Macroconomics. 
 
            Děkan NF VŠE v odpovědi uvedl, že skladba a náplň předmětů ve zmíněném studijním programu je  
            přizpůsobena úrovni potenciálních posluchačů a zmínil i ekonomické aspekty výuky předmětů a témat,  
            o nichž mluvil senátor Frömmel; dodal, že po získání dostatečného množství zkušeností s výukou  
            programu bude v rámci stávající akreditace možné změnit až 30% obsahu programu. 
 
            Senátorka Šedivá pak ve svém vystoupení kladně hodnotila zavedení doktorského studijního  
            programu RE Regionální rozvoj. 
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Usnesení: 
 

      AS NF VŠE projednal podle § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  
      a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,  
      návrhy studijních programů uskutečňovaných na NF VŠE: 
 
      A) navazující magisterský studijní program N-EPP Economics and Public Policy   
      B) doktorský studijní program RE Regionální rozvoj,  
       
      a doporučuje předložit je ke schválení Vědecké radě Národohospodářské fakulty VŠE v Praze.   

 
      Pro:     8 hlasů (hlasovalo se o obou programech zvlášť; obě příslušná usnesení byla přijata  
                            jednohlasně)         

   Proti:     0     
      Zdržel/a se:   0 
 

 
     4. Návrh děkana NF VŠE na úpravu Rozpočtu NF VŠE na rok 2018.  

 
    Děkan NF VŠE v Praze předložil v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění   

          pozdějších předpisů [§27 odst. 1, písm. c)] AS NF VŠE návrh úpravy Rozpočtu NF VŠE na rok 2018, a sice  
          v souladu s dokumentem VŠE pod názvem „Návrh na rozdělení dodatečně přiděleného příspěvku“. 
 
          Současně seznámil senátory s obsahem dokumentu VŠE pod názvem „Návrh na rozdělení dodatečně  
          přiděleného příspěvku II“ a navrhl, aby byly úpravy Rozpočtu NF VŠE vyplývající z tohoto dokumentu  
          projednány a schváleny zároveň s úpravami zmíněnými výše; poté, co předseda AS NF požádal senátory  
          o přijetí návrhu děkana NF VŠE, byl v souladu s článkem 3, odst. 1 JŘ AS NF VŠE 4. bod programu  
          jednání AS NF VŠE všemi senátory jednohlasně rozšířen o projednání a schválení úprav Rozpočtu NF VŠE  
          plynoucích z „Návrhu na rozdělení dodatečně přiděleného příspěvku II“. 
 

Usnesení: 
 
V souladu se se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů [§27 
odst. 1, písm. c)] AS NF VŠE schvaluje úpravy Rozpočtu NF VŠE na rok 2018, plynoucích z „Návrhu na 
rozdělení dodatečně přiděleného příspěvku“ a „Návrhu na rozdělení dodatečně přiděleného 
příspěvku II“. 

  
      Pro:     8 hlasů         

   Proti:     0     
      Zdržel/a se:   0 

 
 
     Jelikož v rámci bodu 5. Různé nebyl vznesen žádný podnět, bylo jednání AS NF ukončeno.    
 
 
      Příští zasedání AS NF VŠE bude svoláno v souladu s JŘ AS NF VŠE.    
 
 
 
       
 
      doc. PhDr. Ján Pavlík, v. r.       Ing. Zdenka Vostrovská, CSc., v. r.                                                            
      předseda AS NF VŠE v Praze                  zapisovatelka  


