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Předmět

Zasedání 11/06-09

Datum

8. října. 2007

Místo

VŠE v Praze (místnost 335 RB)

Přítomni

Černý, Fiala, Hudrlíková, Chaloupka, Chlapek, Mazouch, Novák, Pažitka, Pecuchová, Petkovová, Plášková,
Radová, Rauš, Reschová, Rojko, Rosický, Schüller, Sieber, Spirit, Stejkoza, Štrach, Vaňko, Zelenka

Omluvení

Potluka, Růžička, Soběhart, Svoboda,

Neomluvení

Hesková, Kašparová

Hosté

Hindls, Svoboda, Pádivý, Eislerová

Předsedal

Radová

Doba

15:00 – 16:55

Tel.

Zapsal

Štrach

Strany

Program jednání
1. Kontrola úkolů
2. Aktualizace dlouhodobého záměru
3. Řád pro udělování medailí
4. Nákup pozemků - Dobronice
5. Různé

č.

PŘEDMĚT

TYP

O. Změna programu jednání
Bod byl na jednání zařazen dodatečně.

I

Předsedající zahájila jednání AS VŠE a z organizačních důvodů navrhla přesun bodu 1. Kontrola úkolů
na závěr zasedání.

I

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje změnu pořadu programu jednání.“
Hlasování:
Pro: 21
Proti: 0
Zdržel se: 0
Návrh byl schválen.

R

Předsedkyně Radová se dotázala člena mandátové komise Ing. Mazoucha na stav v počtu mandátů
senátorů AS VŠE. Ing. Mazouch informoval, že studentští senátoři Klimeš (F2) a Dušková (F3) pozbyli
mandátu. Náhradní budou povoláni na příští zasedání. Podle písemného vyjádření doručeného
předsedkyni AS VŠE se mandátu vzdal dr. Lukáš ke dni 8. října 2007. Neprodleně budou vypsány
doplňovací volby do komory akademických pracovníků na Fakultě mezinárodních vztahů, neboť není
náhradník.

I

2. Aktualizace dlouhodobého záměru
Pan rektor představil materiál a informoval, že škola získala rozvojové programy v úhrnné hodnotě 41
mil. Kč.
Diskuse:
Senátor Stejkoza diskutoval o postavení studia CEMS. Ing. Rosický vznesl dotaz ohledně SWOT
analýzy školy a zda se uvažuje o jejím využití pro strategii školy. Zároveň se dotázal, zda je pro
realizaci předloženého záměru dostatek zdrojů, např. pro rozvoj knihovního fondu VŠE. Pan rektor
Ú – Úkol

I – Informace

R- rozhodnutí
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I
I
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č.

PŘEDMĚT
odpověděl, že SWOT analýza je využita např. v rozvoji moderních metod výuky (e-learningu). Knihovna
VŠE má v současnosti cca 500.000 svazků a dodatečné zdroje pro rozvoj fondu jsou řešeny
v jednáních s MŠMT. Ing. Chlapek diskutoval k části 5 aktualizace záměru, kde není uvedeno řešení
problematiky změny studijního informačního systému. Pan rektor informoval, že je uzavřena rámcová
dohoda s MZLU a již po Novém roce by mohl být spuštěn testovací provoz tak, aby nový systém mohl
být plně implementován od ak. roku 2008/2009. Ing. Mazouch vznesl dotaz na „relativně nižší počet
doktorandů“ zmíněný v aktualizaci záměru. Pan rektor reagoval, že vedení VŠE činí kroky k tomu, aby
docházelo k úspěšnějšímu zvládání doktorského studia na VŠE. V současnosti je úspěšnost studentů
jen asi 1 ku 10.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje Aktualizaci dlouhodobého záměru VŠE na rok 2008.“
Hlasování:
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2
Usnesení bylo schváleno.

TYP

R

3. Řád pro udělování medailí
Mgr. Eislerová představila materiál. VŠE uděluje Pamětní medaili a Medaili Aloise Rašína. Řád shrnuje
pravidla pro udělování těchto medailí do jednoho dokumentu a nahrazuje současně platný pokyn
rektorky, týkající se jen Pamětní medaile.

I

Diskuse:
Dr. Štrach vznesl dotaz na počet udělovaných medailí. Pan rektor informoval, že po dobu výkonu své
funkce udělil dvě medaile Aloise Rašína a podobný počet Pamětních medailí.

I

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje Řád pro udělování medailí. “
Hlasování:
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Materiál byl schválen.

R

4. Nákup pozemků – Dobronice
Materiál představil kvestor Svoboda a dr. Pádivý. Na nákup pozemků byly vyčleněny prostředky ve
schváleném rozpočtu. Nákup pozemků se týká části rekreačního střediska VŠE v Dobronicích a je
prvním krokem k úpravě postavení staveb v areálu. Odkup je výsledkem desetiletého jednání
s majitelem pozemků Panstvím Bechyně, a. s.

I

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE doporučuje uskutečnit nákup pozemků v Dobronicích.
Hlasování:
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Doporučení bylo schváleno.

R

1. Kontrola úkolů
1a

Změna alokačního mechanismu pro rozdělení prostředků na fakulty
Pan rektor informoval o postupu prací na tomto úkolu. Na dané otázce pracovala komise tak, aby
v systému byly zohledněny kapitační platby, kvalifikační struktura pracovníků fakulty a výkonový
systém. Komise pod vedením prof. Krále přišla s konkrétním návrhem, nad nímž ovšem nepanuje
shoda děkanů fakult VŠE. Rektor výsledek činnosti komise předloží k projednání AS VŠE na jeho příští
zasedání.

1b
Ú – Úkol

I, Ú

Možnosti externího posouzení tvorby a čerpání rozpočtu VŠE
I – Informace
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č.

PŘEDMĚT

TYP

Ing. Kafka, interní auditor VŠE, zpracoval návrh zadávacích podmínek a předběžně oslovil některé
auditorské firmy pro získání představy o cenové nabídce.
Diskuse:
Ing. Mazouch se vyslovil pro realizaci auditu. Mgr. Schüller se vyjádřil k nutnosti precizace zadání
auditu. Dr. Štrach diskutoval nutnost zkoumání účelnosti vynakládání prostředků, které by mělo být
patrno z návrhu rozpočtu VŠE.
AS VŠE se bude problematikou dále zabývat na svém příštím řádném zasedání na základě
písemných podkladů od ing. Kafky.

R

5. Různé
5a

Spisový řád VŠE
Mgr. Eislerová představila materiál senátorům a požádala senátory o vyjádření ohledně případného
doplnění dokumentů, které se mají z činnosti AS VŠE archivovat. Vysvětlila také význam jednotlivých
zkratek ve Spisovém řádu.

I

Diskuse:
Senátor Novák navrhl doplnit seznam archivovaných dokumentů o Zprávu o činnosti AS VŠE, která
vyplývá z VJŘ AS VŠE. Mgr. Schüller navrhl vyjmenovat ve spisovém řádu jen omezený počet
jednotlivých dokumentů. Ing. Rosický diskutoval k elektronické archivaci dokumentů, která dle Mgr.
Eislerové probíhá.
Bod 1.2 Spisového řádu má znít „Volební a jednací řád“. Materiál se doporučuje doplnit o
Zprávu o činnosti AS VŠE. Nejpozději týden před následujícím řádným zasedáním AS VŠE
senátoři písemně zašlou další připomínky k předloženému Spisovému řádu předsedkyni AS
VŠE.
5b

5c

R

Stravování na VŠE
Dle informací Ing. Mazoucha proběhly kontrolní návštěvy vedené dr. Hejdůčkovou v menzách VŠE.
Výsledky a zprávy z těchto návštěv budou dle informací rektora zpřístupněny členům senátu. Kvestor
Svoboda informoval o dalších krocích ve stravování na VŠE, kterými by mohlo být např. kontrahování
několika provozovatelů menz a stravování. Je to ovšem otázka technická, vč. úpravy technického
zázemí menz a zpřístupnění platebního systému jiným provozovatelům.

I

Diskuse:
Senátor Pažitka informoval o diskusi ohledně stravování, která probíhá v rámci RVŠ a navrhl, aby se
VŠE inspirovala stravovacími systémy jiných českých VŠ.

I

Termíny dalších zasedání AS VŠE
12. listopadu 2007 od 13 hodin
10. prosince 2007 od 13 hodin

I, Ú

25. února 2007 (čas bude upřesněn)
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Přílohy (pouze u originálu):
Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE v Praze na rok 2008
Řád pro udělování medailí
Kupní smlouva na nákup pozemků v Dobronicích
Materiál od ing. Kafky získaný v průběhu zasedání
V Praze 9.10.2007

Schválil:

Ú – Úkol

I – Informace

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace

