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Předmět Zasedání 10/09-12 
Datum 24. května 2010 

Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora 169 NB 
Přítomni Fakulta financí a ú četnictví (F1):   Radová, Marek 

Fakulta mezinárodních vztah ů (F2):  Češková, Taušer, Švarc 
Fakulta podnikohospodá řská (F3):   Neumaierová, Bobek 
Fakulta informatiky a statistiky (F4):   Berka, Chlapek, Mazouch Vondra 
Národohospodá řská fakulta (F5):   Svoboda, Vostrovská 
Fakulta managementu (F6):   Černý, Novotná, Nový, Vlnas, Novák 

Jiné:   Fiala 

Omluvení Bayer (F1), Gráf (jiné), Plášková (F3), Ondejčíková (F2), Regéczy (F5), Soběhart (F5), 
Vašíčková (F5), Vránová (F2), Fischer (prorektor pro strategii) 

Neomluvení Budínský (F4), Sieber (F3), Vančura (F3), Vorlová (F1), Zelenka (F1) 
Hosté Hindls (rektor), Krčál (zástupce VŠE v SK RVŠ), Soukup (prorektor pro sociální záležitosti a 

finance), Svoboda (kvestor), Šteflová (předsedkyně Centrální kolejní rady), Zerzáň (ředitel SÚZ) 
Předsedal Radová 

Doba 13:00 – 14:15   

Zapsal Bobek  
 
 
 

   Program jednání  
1. Výroční zpráva VŠE 

2. Zpráva o hospodaření VŠE 

3. Kolejní řád 

4. VJŘ AS FMV VŠE 
5. Různé 

a) Informace z komise pro reformu terciárního vzdělávání 
b) Informace z kolejní a stravovací komise 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Akademický senát 
Vysoké školy ekonomické v Praze 

Zápis č. 10/09-12 
Strana 2 

 

Ú – Úkol I – Informace R- rozhodnutí O -Ostatní P – Prezentace 

č. PŘEDMĚT TYP 

 

Paní předsedkyně Radová přivítala senátory a hosty a zahájila zasedání AS VŠE. Zároveň informovala 
senátory, že z jednání AS VŠE byl stažen bod „Statut Centrální kolejní rady“. Bod stáhnul rektor Hindls 
po konzultaci se zástupci Centrální kolejní rady. Zároveň paní předsedkyně pochválila vysokou účast 
senátorů z Jindřichova Hradce, kteří na jednání přijíždějí pravidelně ve vysokém počtu. 

 

1. Výroční zpráva VŠE 

 

Rektor Hindls přítomné senátory informoval o Výroční zprávě VŠE za rok 2009. Rektor Hindls Výroční 
zprávu stručně uvedl, informoval, že její vypracování se řídí podle požadavků ministerstva a že na 
úrovni VŠE se o ní stará prorektor Soukup. Výroční zpráva má být na ministerstvu do konce května, 
v současné chvíli probíhá zpracování a dokončování výročních zpráv jednotlivých součástí VŠE. 

Diskuse:  

Senátor Marek upozornil, že ve Výroční zprávě je mylně uvedeno složení AS VŠE, konkrétně jde o 
chybějící údaj o jednom senátorovi z FM v Jindřichově Hradci. Prorektor Soukup oznámil, že tuto chybu 
opraví. Senátorka Neumaierová oceňuje, že výroční zprávy VŠ jsou sestavovány podle jednotné 
metodiky ministerstva, zároveň by se přimlouvala o zpracovávání zprávy podle standardů CAF 
(Common Assessment Framework). Senátor Marek se ještě dotázal, do kdy je možné posílat 
připomínky k Výroční zprávě. Prorektor Soukup reagoval, že Výroční zpráva musí být odeslána na 
ministerstvo do konce května, před tím musí být ještě vytištěna a svázána. Proto je nutné podat 
připomínky do středy 26. 5. 2010 do 12:00. Další příspěvky již v diskuzi nezazněly. 

Následně se vedla krátká diskuze nad zněním závěrečného usnesení, které by měl AS VŠE přijmout. 
Bylo řešeno, jestli mohou být připomínky zapracovány i po schválení Výroční zprávy. Na popud 
kvestora Svobody se dospělo k závěru, že technické připomínky mohou být do Výroční zprávy 
zapracovány i po jejím schválení. 

I 

 

Usnesení AS VŠE:  
 
„AS VŠE souhlasí s Výro ční zprávou VŠE za rok 2009 v p ředloženém zn ění, do které 
budou zapracovány technické p řipomínky, které musí být zaslány prorektoru 
Soukupovi do st ředy 26. 5. 2010 do 12:00.“ 
 
PRO: 18 
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0 
 

Usnesení bylo jednomysln ě schváleno. 

R 

2. Zpráva o hospoda ření VŠE 

 

Kvestor Svoboda představil Zprávu o hospodaření VŠE za rok 2009. Zdůraznil, že Zpráva o 
hospodaření je de facto dvojčetem hodnocení čerpání rozpočtu, které bylo senátem projednáváno 
29. 3. 2010. Hodnocení čerpání rozpočtu je určeno pro vnitřní účely VŠE, naopak Zpráva o 
hospodaření je určená pro externí uživatele. Součástí zprávy je také auditorská zpráva o ověření 
věrného účetního zobrazení. Kvestor zároveň upozornil na to, že ve Zprávě je v kolonce „Ostatní 
pokuty a penále“ (strana 7, řádek č. 18) vyšší částka, která je způsobena tím, že Rajská budova byla 
špatně zařazena v inventárním seznamu. Zde se jedná s ministerstvem. 

Předsedkyně Radová poděkovala kvestoru Svobodovi a otevřela k bodu diskuzi. V té nikdo nevystoupil, 
proto se přistoupilo k hlasování. 

I 
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Usnesení AS VŠE:  
 
„AS VŠE schvaluje Zprávu o hospoda ření za rok 2009 v p ředloženém zn ění.“ 

PRO: 18 
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0 
 

Usnesení bylo jednomysln ě schváleno. 

R 

3. Kolejní řád 

 

Předsedkyně Radová předala slovo předsedovi legislativní komise docentu Švarcovi. Předseda Švarc 
informoval o materiálech týkajících se kolejí. Materiály byly postoupeny legislativní komisi ze strany 
předsednictva AS VŠE. Při důkladné kontrole materiálů byly zjištěny některé nesoulady jak mezi 
předpisy navzájem, tak v některých případech mezi předpisy a zákony. O této skutečnosti informoval 
předseda Švarc předsedkyní Centrální kolejní rady Ivu Šteflovou, zároveň se předseda Švarc se 
zástupci Centrální kolejní rady sešel. Po vzájemném jednání došli k závěru, že předpisy budou 
v konkrétních bodech upraveny tak, aby splňovaly všechny potřebné požadavky. V případě Statutu 
Centrální kolejní rady došlo k jeho stažení, v případě Kolejního řádu bylo dohodnuto, že předkládaná 
verze Kolejního řádu nebude stažena, jelikož je upravována jen v jediném termínu (a v následném 
přečíslování) a tato změna je potřebná pro vzájemnou shodu Kolejního řádu a Harmonogramu 
ubytování pro akademický rok 2010/2011. Zároveň však předseda Švarc zdůraznil, že u Kolejního řádu 
je nutná změna a že tuto změnu je nutno provést v blízké době. Na tomto se také domluvil 
s předsedkyní Šteflovou. Předsedkyně Radová se dotázala Ivy Šteflové, zdali by chtěla ještě 
k informacím od předsedy Švarce něco dodat. Iva Šteflová sdělila, že předseda Švarc přesně popsal 
situaci a že Centrální kolejní rada a SÚZ podle těchto připomínek připraví novelizaci předpisů, které 
předloží na jednání AS VŠE v blízké budoucnosti. Závěr legislativní komise je, aby byl Kolejní řád 
schválen. Ze strany kolejní a stravovací komise nebyl v dokumentech shledán žádný obsahový 
problém (komise nezkoumala formální stránku) a byly doporučeny k schválení. 

Předsedkyně Radová otevřela diskuzi, ve které nikdo nevystoupil, a proto se přešlo k hlasování. 

I 

 

Usnesení AS VŠE:  
 
„AS VŠE schvaluje p ředložený Kolejní řád.“ 

PRO: 19 
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0 
 

Usnesení bylo jednomysln ě schváleno.  

R 

4. VJŘ AS FMV VŠE 

 

Předsedkyně Radová opět poprosila předsedu Legislativní komise docenta Švarce, aby Volební a 
jednací řád uvedl. Předseda Švarc informoval, že změna, která byla ve VJŘ provedena vychází 
z novely zákona o vysokých školách, konkrétně jde o aplikaci ustanovení, jež upravuje možnost 
zachování mandátu studentských senátorů při přechodu z jednoho stupně studia do druhého. 

Jelikož úprava reaguje na zákon, doporučuje Legislativní komise změnu Volebního a jednacího řádu 
FMV schválit. 

Předsedkyně Radová otevřela diskuzi, ve které nikdo nevystoupil, a proto se přešlo k hlasování. 

I 
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Usnesení AS VŠE:  
 
„AS VŠE schvaluje Volební a jednací řád AS FMV VŠE.“ 

PRO: 19 
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0 
 
Usnesení bylo jednomysln ě schváleno.  

R 

5. Různé 
a) Jednání AS VŠE v Jind řichov ě Hradci  

Předsedkyně Radová na úvod informovala senátory o nadcházejícím výjezdním zasedání AS VŠE 
v Jindřichově Hradci. Jednání je vyhlášeno jako dvoudenní, ale je problém v tom, že při zjišťování 
informací o účasti na jednání se mnoho senátorů omluvilo a je možné, že AS VŠE v Jindřichově Hradci 
nebude usnášení schopný. V této věci požádala místopředsedu Bobka o přesné informace. Podle 
místopředsedy Bobka jsou počty následující: 9 senátorů preferovalo dvoudenní variantu, 5 senátorů 
jednodenní. Spolu s třemi zástupci z Jindřichova Hradce by se mělo jednání zúčastnit 17 senátorů. 
Z ostatních senátorů 4 nemohou vůbec, 6 senátorů nemůže v Jindřichově Hradci a 5 senátorů na výzvu 
neodpovědělo. Problém je také v tom, že oba studentští senátoři z Jindřichova Hradce budou v této 
době již po státních zkouškách a jejich mandát tedy zanikne. Náhradník je sice jeden, ale taktéž již 
bude končit studium. Paní předsedkyně se dotázala pana rektora, jestli nebude překážkou, že AS VŠE 
nebude usnášeníschopný. Rektor Hindls v této věci reagoval, že na toto jednání bude předkládat 
pouze Dlouhodobý záměr, nikoliv však pro schválení, ale pouze pro diskuzi. V této věci by byl rád, 
kdyby jednání senátu bylo uvolněné a doufá, že změna prostředí v Jindřichově Hradci by tomu 
pomohla. Paní předsedkyně se zeptala senátorů z Jindřichova Hradce, jaký by pro výjezdní zasedání 
byl připraven program. Senátor Nový zde informoval, že jednak je připravena prohlídka nově 
vystavěného knihovnického centra fakulty a taktéž by zde byla prohlídka města. Podle domluvy by se 
pak dal zařídit i další program, například návštěva záměčku v Jindřichově Hradci, či Červené Lhoty, 
která je kousek od Jindřichova Hradce. Senátor Mazouch řekl, že jednoznačně podporuje jednání 
v Jindřichově Hradci a mělo by to být ze strany AS VŠE téměř povinností, aby senát zavítal i na FM, 
když jejich senátoři pravidelně do Prahy jezdí. V této věci také upozornil, že usnášeníschopnost senátu 
se v důsledku zániku mandátu studentských zástupců z FM sníží na 16. Zároveň řekl, že z pozice 
předsedy kolejní a stravovací komise by rád viděl např. menzu v Jindřichově Hradci. 

Místopředsedkyně Češková v této věci doporučila, aby se výjezdní zasedání zkrátilo na jednodenní. 
Tento návrh byl všeobecně přijat a bude ze strany předsednictva AS VŠE a senátorů z Jindřichova 
Hradce připraven pro toto jednodenní výjezdní zasedání program. Pro dopravu do Jindřichova Hradce 
bude připravena společná hromadná doprava. Senátor Chlapek se dotázal na přibližný odjezd z Prahy. 
Předsedkyně Radová odpověděla, že odjezd bude mezi 8 – 9 hodinou. Senátor Chlapek se dotázal, 
zda by nemohl být odjezd později. Místopředseda Bobek v této věci informoval, že kvůli dlouhé cestě 
(přibližně 2 hodiny jedním směrem) je nutné jet velmi brzo, aby se v Jindřichově Hradci kromě jednání 
AS VŠE stihl i doprovodný program. Zároveň lze očekávat, že příjezd do Prahy bude večer, přibližně 
mezi 19 – 21 hodinou. 

Předsedkyně Radová sdělila, že na programu jednání budou pravděpodobně tyto body: Dlouhodobý 
záměr VŠE pro roky 2011 – 2015, Reforma terciárního vzdělávání a Etický kodex VŠE. Všechny body 
budou určeny primárně k prodiskutování, nebude se je schvalovat. 

I 

b) Informace z komise pro reformu terciárního vzd ělávání  

Předseda Komise profesor Marek sdělil, že v pondělí 17. 5. 2010 proběhlo jednání komise, na kterém 
se projednával Dlouhodobý záměr VŠE pro roky 2011 – 2015. Na jednání komise byl přítomen i 
prorektor Fischer. Na předcházejícím jednání komise bylo na programu financování vzdělávání, o 

I 
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kterém pohovořili i zástupci pracovní skupiny, kteří podklady připravovali. 

V této souvislosti rektor Hindls zúčastněné senátory informoval, že přišel z ministerstva školství první 
návrh rozpočtu pro rok 2011, ve kterém opět došlo k snížení prostředků. VŠE není tímto poklesem tolik 
zasažena, jako jiné vysoké školy, přesto je pokles nepříjemný. Pokles u VŠE je způsoben především 
nedostatečnými výstupy vědy. V této věci se připravuje jednání Poradní skupiny rektora pro finance a 
rozpočet, které proběhne 9. 6. 2010 od 15:00 v zasedací místnosti rektora. Na toto jednání jsou zváni i 
členové finanční komise AS VŠE. 

c) Informace z kolejní a stravovací komise  

Předseda komise Petr Mazouch informoval senátory o jednání komise. Komise projednávala 
především nový systém cen jídel v menze Italská, Harmonogram ubytovávání na kolejích pro rok 
2010/2011, Investice do kolejí pro roky 2011 – 2015, Kolejní řád a Statut Centrální kolejní rady. 
Předseda Mazouch se zastavil především u cen jídla v menze Italská, jelikož na jednání komise byl 
přítomen i nový vedoucí menzy, pan Trmal. Ceny jídla by nově měly být diferencované, tj. měly by být 
celkem 4 kategorie jídla, u nichž by se ceny pohybovaly od 67 do 52 Kč (ceny uvedeny bez dotace). 
Cena jídla bude záviset na jeho zařazení do kategorie, příklady jídel v jednotlivých kategoriích byly 
představeny a jsou součásti matriálu, kteří senátoři dostali v materiálech. Cena jídla bude zároveň 
rozlišena podle toho, zdali bude či nebude obsahovat polévku. V případě jídla bez polévky bude cena 
snížena o 6,6 Kč. Jelikož velikost dotace je přibližně 19 Kč bude nejlevnější jídlo bez polévky stát okolo 
27 Kč. 

Rektor Hindls senátory informoval, že návrh cenové diferenciace byl uvažován již v minulosti, například 
provozovatelem Eurest. Zároveň rektor doufá, že tato diferenciace zvýší kvalitu jídla, jelikož si 
provozovatel již nebude moct vymlouvat, že musí vařit za průměrnou cenu, tedy dražší jídla musí 
kompenzovat levnějšími 

I 

d) Otevírací doba knihovny  

Senátorka Vostrovská informovala o iniciativě senátu Národohospodářské fakulty, který přes svého 
bývalého předsedu Ševčíka oslovil rektora Hindlse s možností prodloužení otevírací doby knihovny. 
Konkrétně šlo o prodloužení otevírací doby v pracovních dnech do 21:00 a otevření knihovny i 
v sobotu. Rektor Hindls v této věci reagoval, že ředitelka CIKS na tento dopis odpověděla a že by 
v tomto důsledku musely být navýšeny počty zaměstnanců o přibližně 3 osoby, což by zvýšilo náklady 
knihovny. Senátor Nový informoval, že v Jindřichově Hradci tuto roli mnohdy vykonávají sami studenti, 
jestli by se tento systém nedal zavést i v Praze. Předsedkyně Radová oslovila studenty, jak se k této 
věci staví a jestli by prodloužení otevírací doby v knihovně uvítali. Za studenty si vzal slovo senátor 
Bobek a řekl, že rozšíření otevírací doby knihovny by studenti určitě ocenili, jelikož mnohé knihy nejdou 
absenčně vypůjčit, nebo naopak pro absenční výpůjčky jich není dostatek. Potom krátká otevírací doba 
knihovny pro návštěvu studovny nemusí stačit. Zároveň zdůraznil, že knihovna je nejintenzivněji 
využívána pár týdnů před začátkem zkouškového období a ve zkouškovém období. Rektor Hindls 
v této věci navrhl, že by se mohl realizovat zkušební provoz knihovny, který by mohl nastat od zimního 
semestru. Rektor Hindls navrhnul, aby na příští jednání AS VŠE byla pozvána i ředitelka CIKS paní 
Hartmanová, která k této věci podá přesné informace. 

I 

 Paní předsedkyně Radová ukončila jednání, poděkovala senátorům a hostům za aktivní účast.  

 

 

Přílohy  (pouze u originálu): 
• č. 1 – prezenční listina 10/09-12 
• č. 2 – Výroční zpráva VŠE za rok 2009 
• č. 3 – Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2009 
• č. 4 – Kolejní řád – konečná podoba 
• č. 5 – Kolejní řád s vyznačenými změnami 
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• č. 6 – Zápis z jednání legislativní komise AS VŠE (24. 5. 2010) 
• č. 7 – Volební a jednací řád AS FMV VŠE 
• č. 8 – Zápis z jednání kolejní a stravovací komise AS VŠE (11. 5. 2010) 
• č. 9 – Harmonogram ubytování na kolejích VŠE v akademickém roce 2010/2011 
• č. 10 – Tabulka s časovým vymezením pro podávání žádostí o koleje v akademickém roce 2010/2011 
• č. 11 – Návrh cenové diferenciace jídel v menze Italská 
• č. 12 – Příklady jídel v jednotlivých cenových kategoriích 
• č. 13 – Předpokládané investice do kolejí v letech 2010 – 2015 
• č. 14 – Komentář k předpokládaným investicím pro roky 2010 – 2015 

 
 

V Praze 24. května 2010 
 
 doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Bc. Michal Bobek 
 předsedkyně AS VŠE autor zápisu 


