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Předmět Zasedání 15/09-12 
Datum 4. dubna 2011 

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

Fakulta mezinárodních vztah ů (F2):  Češková, Taušer, Švarc; Ondejčíková 
Fakulta podnikohospodá řská (F3):   Plášková, Neumaierová, Sieber, Bobek, Vančura 
Fakulta informatiky a statistiky (F4):   Berka, Chlapek, Mazouch; Vondra 
Národohospodá řská fakulta (F5):   Soběhart, Svoboda, Vostrovská; ,Vašíčková 
Fakulta managementu (F6):   Černý, Novotná; Šíma, Gottwald 
Jiné:   Fiala, Gráf 

Omluvení Budínský(F4), Nový (F6), Regéczy (F5), Vorlová (F1), Vránová (F2) 
Neomluvení - - - 
Hosté Fischer (prorektor pro strategii), Hindls (rektor), Soukup (prorektor pro sociální záležitosti a 

finance), Svoboda (kvestor), Zerzáň (ředitel SÚZ VŠE) 
Předsedal Radová 

Doba 13:00 – 15:00   

Zapsal Vašíčková  
 
 
 

   Program jednání  
1. Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE v roce 2010 

2. Návrh rozpočtu VŠE na rok 2011 

3. Stipendijní vyhláška 

4. Harmonogram akademického roku 2011 

5. Statut a organigram FIS VŠE 
6. Různé 

a) Vyjádření k zřízení věcného břemene (smlouva o smlouvě budoucí) 
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č. PŘEDMĚT TYP 

 Paní předsedkyně Radová přivítala senátory a hosty a zahájila zasedání AS VŠE.   

1. Hodnocení čerpání rozpo čtu VŠE v roce 2010 

 

Předsedkyně Radová předala slovo kvestoru Svobodovi, který komentoval hodnocení čerpání rozpočtu 
VŠE v roce 2010. Materiál byl projednán na kolegiu rektora a finanční komisí AS VŠE. Nezazněly k 
němu žádné zásadní připomínky. Přílohou materiálu je hospodaření SÚZ, které je obdobné jako v 
minulých letech, ovšem oproti plánu skončil SÚZ v „červené nule“, tj. v mírné ztrátě. 

Předseda finanční komise senátor Zelenka uvedl, že z finanční komise nevzešly žádné zásadní 
připomínky. 

I 

 

Usnesení AS VŠE: 
 
„AS VŠE projednal a bere na v ědomí hodnocení čerpání rozpo čtu VŠE v roce 2010“ 
 
PRO: 27 
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0 
 
Usnesení bylo jednomysln ě schváleno. 

R 

2. Návrh rozpo čtu VŠE na rok 2011 

 

Kvestor Svoboda uvedl návrh rozpočtu VŠE na rok 2011. Objem rozpočtu veřejných vysokých škol je 
snížen oproti roku 2010. Dopad snížení na rozpočet VŠE je o něco nižší než u celkového průměru 
veřejných vysokých škol, a to z důvodu vyššího procenta „proplacených“ studentů v normativní části 
rozpočtu. 

Kvestor Svoboda se také vyjádřil k ukazateli počtu studentů – ministerstvo loni poprvé použilo 
stanovování kvót. Kvóty stanovené pro VŠE se škola dozvěděla po ukončeném přijímacím řízení, proto 
nebylo možné reagovat zcela pružně. Případné překročení těchto kvót je v rozpočtu promítnuto stejnou 
měrou pro všechny fakulty. 

Předmětem diskuse na kolegiu rektora a také na finanční komisi se stala proporce výkonového a 
náhradového systému rozdělení zdrojů mezi fakulty. Návrh je 60 % výkonového a 40 % kapitačně 
náhradového systému s tím, že pokud nedojde k žádným neočekávaným změnám v rozpisu rozpočtu 
na 2012, bude u magisterského studia použit pouze náhradový systém a u bakalářského studia by byly 
použity proporce 50:50. Rok 2013 by pak byl posledním rokem, kdy se bude v rozpočtu uvádět 
výkonová část. Podle kvestora tento plán znamená, že VŠE přejde z výkonové na kapitačně 
náhradovou metodiku během 5 let (poprvé použito pro rozpočet VŠE v roce 2009), což je standardní 
doba studia. To umožňuje fakultám přizpůsobit se novému systému financování. 

V souvislosti s letošní změnou poměru mezi výkonovou a náhradovou metodikou došlo k propadu 
rozpočtu pro Fakulty managementu o více než 5 %. Jelikož bylo domluveno, že pokud fakultám klesne 
rozpočet o více než 5 % oproti rozpočtu předchozího roku, budou dofinancovány, připadne pro Fakultu 
managementu přibližně 1,5 milionu Kč. Tyto zdroje půjdou z mimofakultních rozpočtů. Tímto se také 
liší rozpočet oproti jiným rokům, v minulosti nedošlo k dofinancování některé z fakult. Další částí 
překládaného materiálu je rozpočet investic. Ten je pro letošní rok střídmější, předpokládají se pouze 2 
větší investiční akce. 

Přílohou rozpočtu je také rozpočet Správy účelových zařízení, který je vyrovnaný. Do budoucna je 
otázka udržitelnosti rozpočtu SÚZ VŠE. Bude nutné řešit otázky vysokých cen energií (podobnou 
problematiku bude muset řešit i škola) a taktéž je možné, že dojde k restrukturalizaci ubytovacích 
stipendií. 

Předseda finanční komise senátor Zelenka uvedl, že komise diskutovala nad materiálem a diskutovalo 
se též o výše uvedené proporci. Většina členů finanční komise doporučila návrh rozpočtu VŠE schválit 
tak, jak je předložen. Finanční komise vítá a bere na vědomí předběžný harmonogram přechodu od 

I 
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č. PŘEDMĚT TYP 
výkonového k plně náhradovému systému. 

Na finanční komisi zazněly také náměty týkající se problematiky SÚZu – materiál od Kolejní a 
stravovací komise. Finanční komise bere tento materiál na vědomí, a vítá iniciativu pana kvestora, 
který přislíbil, že se jimi bude škola zabývat. 

Kvestor Svoboda seznámil přítomné senátory konkrétněji s body z materiálu z kolejní a stravovací 
komise. Konkrétně jde o 4 zásadní body. (1) Vyjmutí menzy Italská z rozpočtu SÚZ a převedení na 
školu. Menza Italská je formálně ve správě SÚZ, ovšem reálně SÚZ má k dispozici pouze výnosy od 
provozovatele Sodexo. Zbytek nájemců má smlouvy se školou a taktéž škole platí nájemné. Zbytek 
budovy je využíván například pro kanceláře nebo tělocvičny. Z tohoto hlediska je správnější převést 
menzu na školu, která zde realizuje většinu nájmů a taktéž budovu využívá. (2) Personální redukce 
počtu zaměstnanců, zejména pracujících důchodců. Redukce by umožnila snížit náklady, přitom tato 
redukce by byla provedena zejména u pozic obsazených lidmi, kteří jsou již v důchodovém věku. (3) 
Vypracování podrobné analýzy nákladovostí jednotlivých kolejí (4) Navržení centralizovaných nákupů, 
které by ušetřily peníze. Kvestor Svoboda uvedl, že centralizované nákupy by byly cestou, která by 
ušetřila VŠE peníze a o jejich zavedení se diskutuje nejen v souvislosti se SÚZ, ale s celou školou. 

Kvestor Svoboda v souvislosti s těmito návrhy přislíbil, že připraví návrhy na jejich řešení a představí je 
senátu na jednom z příštích jednání.  

 

Usnesení AS VŠE: 
 
„AS VŠE schvaluje rozpo čet VŠE na rok 2011 v p ředloženém zn ění.“ 

PRO: 27 
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0 
 
Usnesení bylo jednomysln ě schváleno. 

R 

 

Senátor Chlapek navrhl senátu hlasování o harmonogramu přechodu na kapitační metodiky jako o 
separátním bodu, stejně tak o materiálu předloženém kolejní a stravovací komisí. Kvestor Svoboda pak 
také doporučil, aby se AS VŠE vyjádřil separátně k harmonogramu přechodu z výkonového na 
náhradový systém. 

I 

 

Usnesení AS VŠE: 
 
„AS VŠE souhlasí s návrhem harmonogramu p řechodu od výkonového k náhradov ě-
kapita čnímu systému, který je p ředložen v rozpo čtu pod bodem 8.“ 

PRO: 27 
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0 
 
Usnesení bylo jednomysln ě schváleno.  

R 

 

Usnesení AS VŠE: 
 
„AS VŠE žádá pana kvestora o vyjád ření k pln ění nám ětů kolejní a stravovací komise.“ 

PRO: 27 
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0 
 
Usnesení bylo jednomysln ě schváleno.  

R 
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3. Stipendijní vyhláška 

 

Rektor Hindls uvedl Stipendijní vyhlášku. Prorektor Soukup sdělil, že jde o rozdělení přírůstků 
stipendijních fondů. Pravidla rozdělení jsou stejná jako v předchozím roce.  

Diskuse: 

Senátor Svoboda se dotázal, zda existuje nějaký zvláštní důvod, proč se peníze nerozdělují všem 
fakultám stejně, jelikož v současné době Fakulta managementu má peníze rozdělovány jinak. Z jakého 
důvodu se prostředky nerozdělují podle počtu studujících studentů, jako je tomu na ostatních 
fakultách? Kvestor Svoboda uvedl, že jedním z důvodů je ten, že Fakulta managementu má víceméně 
oddělené financování od zbytku školy. Dále kvestor uvedl, že pokud to bude přáním AS VŠE, může se 
tento systém financování změnit. V předchozích letech se o způsobu rozdělování vedla rozsáhlá 
diskuse, senátor Svoboda navrhl její znovuotevření a současně navrhl usnesení, aby se od příštího 
roku rozdělení prostředků fakultám zharmonizovalo. 

Senátor Sieber se dotázal na oba zvažované systémy rozdělování prostředků a také na to, jaký byl 
původní důvod rozdílného výpočtu. Kvestor Svoboda uvedl, že pokud student překročí standartní dobu 
studia na Fakultě managementu, potýká se s tím fakulta sama. Jinak je tomu na pražských fakultách, 
které se potýkají se studenty překračujícími standartní dobu studia napříč fakultami (studentovi na F3 
např. chybí zkouška z F1). Senátorka Češková se dotázala, kdy se stipendijní fond bude moci používat 
i na jiné věci než na ty současné. Rektor Hindls uvedl, že na toto neumí přesně odpovědět, jelikož v 
této věci nemá žádné nové informace. 

I 

 

Usnesení AS VŠE: 
 
„AS VŠE schvaluje rozd ělení finan čních prost ředků ze stipendijního fondu pro 2011.“ 

PRO: 24 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
 
Usnesení bylo jednomysln ě schváleno.  

R 

 

Usnesení AS VŠE: 
 
„AS VŠE doporu čuje vedení školy zvážit rozd ělení prost ředků ze stipendijního fondu 
pro všechny fakulty stejným zp ůsobem v rozpo čtu roku 2012.“ 

PRO: 22 
PROTI: 1 
ZDRŽELI SE: 1 
 
Usnesení bylo schváleno.  

R 

4. Harmonogram akademického roku 2011 

 

Rektor Hindls stručně uvedl přeložený harmonogram akademického roku 2011/2012. Pravděpodobně 
nejdůležitější informací z harmonogramu akademického roku je zkrácení změn v zápisech z dvou 
týdnů pouze na jeden týden. 

Pedagogická komise AS VŠE zmínila pouze 2 připomínky. Za prvé, že harmonogram byl zveřejněn 
dříve, než byl projednán na zasedání AS VŠE. Za druhé, že je nutné na toto zkrácení studenty 
důrazně upozornit, aby později nedošlo k problémům.  

Senátor Mazouch upozornil na to, že některé fakulty ruší zářijové termíny zkoušek. Senátorka Češková 
zmínila, že datum 23. 12. v předloženém harmonogramu jako standartní den semestru není úplně 
šťastná volba, jelikož jde o pátek a v tomto semestru již dva pátky odpadnou. Podle senátora Svobody 

I 
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je problémem interval od 1. 9. do 26. 9. Potvrzuje, že na některých fakultách zářijové termíny zkoušek 
zrušili a argumentují harmonogramem. Senátor Chlapek uvedl, že tento problém jejich fakulta řeší tak, 
že se vypisují termíny např. poslední dny v srpnu. Prorektor Soukup uvedl příklad z katedry 
mikroekonomie, sdělil, že podle studijního a zkouškového řádu se státní zkouška z ekonomie může 
skládat v průběhu celého roku. 

Senátor Švarc upozornil na to, že je to spíše otázka přesáhnutí z bakalářského do magisterského 
studia a týká se to také plynulého přestupu z bakalářského na magisterský stupeň studia. Rektor 
Hindls vítá návrhy, doporučuje harmonogram zařadit do řádného interního připomínkového řízení. 
Kvestor Svoboda vyjádřil myšlenku, že není vyloučeno, aby se do budoucna škola posunula 
k trimestrům, jelikož v současné době je zhruba 1/3 roku nevyužívána. Dále uvedl, že jsou zde také 
omezení daná zákonem, který např. říká, kdy akademický rok končí. Senátor Bayer upozornil na to, že 
výuka začíná lichý týden, který má být týdnem sudým, což považuje za matoucí a nelogické. Číslování 
týdnů ovšem vychází z kalendáře (který týden je od začátku roku), z toho důvodu se může objevit 
skutečnost, že první týden výuky je sudy. Senátor Chlapek zmínil, že by bylo vhodné do 
harmonogramu explicitně vymezit období na přijímací zkoušky. Senátor Bobek upozornil, že snížení 
doby pro úpravy rozvrhů ze dvou týdnů na jeden se může dotknout studentů, jejich předmět není každý 
týden. V takovém případě mohou být studenti začínající výuku druhý týden ochuzeni o možnost 
odhlášení a případné přihlášení na jiný předmět. 

 

Usnesení AS VŠE: 
 
„AS VŠE vzal na v ědomí harmonogram akademického roku 2011/2012 a žádá  pana 
rektora, aby byl harmonogram pro p říští rok postoupen do interního p řipomínkového 
řízení.“ 

PRO: 22 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
 
Usnesení bylo jednomysln ě schváleno. 

R 

5. Statut a organigram FIS VŠE 

 Senátor Chlapek představil senátorům návrh statutu a organigramu FIS VŠE. Změna, která proběhla, 
reprezentuje zřízení nového pracoviště fakulty. 

I 

 

Usnesení AS VŠE: 
 
„AS VŠE schvaluje p ředložený statut FIS VŠE.“ 

PRO: 21 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
 
Usnesení bylo jednomysln ě schváleno.  

R 

6. Různé 
a) Zřízení věcného b řemene (smlouva o smlouv ě budoucí) 

Kvestor Svoboda uvedl, že jedná se o proceduru, kdy se síťový dodavatel obrátil na VŠE na zřízení 
věcného břemene na část pozemku. 

I 

 Usnesení AS VŠE: 
 
„AS VŠE projednal řízení věcného b řemene ve prosp ěch spole čnosti Pražská 

R 
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plynárenská.“ 

PRO: 21 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
 
Usnesení bylo jednomysln ě schváleno.  

b) Historie VŠE 

Pan rektor sdělil, že VŠE chybí paměti – nelze například dohledat informace o studijních plánech, 
starých zasedáních statutárních orgánů atd. Proto byl zřízen tým, který by měl na přípravě pamětí 
školy pracovat. Rektor Hindls zároveň také požádal přítomné senátory a jejich kolegy o poskytnutí 
vhodných materiálů, které by bylo možné do pamětí zařadit. 

I 

c) Výpov ěď provozovatele menzy Italská 

Kvestor Svoboda informoval přítomné senátory, že 29. 3. 2011 doručil generální ředitel Sodexo 
výpověď smlouvy o zajištění stravování. Hlavním důvodem je, že po 5 letech fungování každý rok byli 
nuceni provoz menzy dotovat. Je zde tedy prostor pro diskuzi o konceptu stravování na VŠE. Zároveň 
kvestor Svoboda požádal o součinnost  kolejní a stravovací komisí při řešení této záležitosti. 

I 

d) Vybavení u čeben VT 

Senátor Mazouch by rád inicioval setkání s vedoucím výpočetního centra, jelikož podmínky pro výuku 
v malých učebnách ve staré budově nejsou adekvátní – mnohde není monitor, proto se učitel musí 
dívat pouze na plátno, což mu způsobuje problémy. Senátorka Češková uvedla, že v jazykových 
učebnách je to podobné, ale katedry to vyřešily tak, že sem dodali vlastní monitory z katedry. 
Přimlouvá se proto společně s předsedkyní Radovou pro řešení tohoto problému. 

Rektor Hindls doporučuje pozvat ředitele VC Nenadála na některé z příštích jednání AS VŠE. 

Kvestor Svoboda doplnil, že v nástavbě nad Novou budovou VŠE, která bude dokončena cca za rok a 
půl, jsou projektovány studovny, díky kterým půjde některé současné malé učebny spojit dohromady. 

I 

e) Dopln ění komisí 

Studentští senátoři z Fakulty managementu Matěj Gottwald a Daniel Šíma ze studentské kurie 
požádali o členství ve finanční komisi AS VŠE a kolejní a stravovací komisi AS VŠE. 

I 

f) Informace z rady vysokých škol 

Prorektor Fischer informoval přítomné o novinkách z Rady vysokých škol. Tvorba zásad rozdělování 
rozpočtu na 2012 je rozdělená do dvou částí: 1. Stanovení limitů přijímaných studentů do studia, 2. 
Samotné rozdělení rozpočtu. 

Stanovení limitů počtu přijímaných studentů bude známo v polovině dubna. 

I 

g) Termín p říštího zasedání 

Další jednání AS VŠE proběhne dne 2. 5. 2011. 
O 

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

 

 

Přílohy  (pouze u originálu): 
• č. 1 – prezenční listina 15/09-12 
• č. 2 – Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE v roce 2010 
• č. 3 – Návrh rozpočtu VŠE v roce 2011 
• č. 4 – Doplněk návrhu rozpočtu - tabulky 
• č. 5 – Úprava rozdělení rozpočtu 
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• č. 6 – Rozdělení finančních prostředků ze stipendijního fondu 
• č. 7 – Harmonogram akademického roku 2011/2012 
• č. 8 – Organizační struktura FIS VŠE 
• č. 9 – Statut FIS VŠE 
• č. 10 – Zdůvodnění změny statutu FIS VŠE 
• č. 11 – Věcné břemeno na pozemku VŠE 
• č. 12 – Doporučení Kolejní a stravovací komise AS VŠE 
• č. 13 – Zápis z jednání finanční komise AS VŠE a poradní skupiny rektora pro rozpočet a finance 
• č. 14 – Zápis z kolejní a stravovací komise 
• č. 15 – Zápis z pedagogické komise 

 
 

V Praze 4. dubna 2011 
 
 doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Pavla Vašíčková 
 předsedkyně AS VŠE autor zápisu 


