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Předmět Zasedání 16/09-12 
Datum 16. května 2011 

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

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

Omluvení Bobek (F3), Budínský (F4), Černý (F6), Gráf (jiné), Novotná (F6), Ondejčíková (F2), Radová (F1), 
Regéczy (F5), Taušer (F2) Vašíčková (F5), Vorlová (F1), Vránová (F2) Zelenka (F1) 

Neomluvení - - - 
Hosté Fischer (prorektor pro strategii), Hindls (rektor), Soukup (prorektor pro sociální záležitosti a 

finance), Svoboda (kvestor) 
Předsedal Češková 

Doba 13:00 – 15:00   

Zapsal Svoboda  
 
 
 

   Program jednání  
1. Výroční zpráva VŠE za rok 2010 

2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2010 

3. Doplnění vědecké rady VŠE 

4. Etický kodex VŠE 

5. Volební a jednací řád AS FIS VŠE 
6. Různé 

a) Doplnění zástupce RVŠ 
b) Podlimitní zakázka veřejná zakázka – rekonstrukce elektroinstalace 1 – 3 patro Nové 

budovy – jmenování zástupců AS VŠE 
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č. PŘEDMĚT TYP 

 Paní místopředsedkyně Češková přivítala senátory a hosty a zahájila zasedání AS VŠE.   

1. Výroční zpráva VŠE za rok 2010 

 

Výroční zprávu představil rektor Hindls a prorektor Soukup. Materiál byl projednán na kolegiu rektora.  

Senátor Marek se dotázal na možnost uplatnění drobných formálních (např. jazykových) připomínek. 
Dle prorektora Soukupa je třeba dodat tyto připomínky do pátku. 

I 

 

Usnesení AS VŠE: 
 
„AS VŠE schvaluje p ředloženou výro ční zprávu VŠE za rok 2010.“ 
 
PRO: 20 
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0 
 
Usnesení bylo jednomysln ě schváleno. 

R 

2. Výroční zpráva o hospoda ření VŠE za rok 2010 

 
Výroční zprávu představil rektor Hindls a kvestor Svoboda. Kvestor Svoboda připomenul, že součástí 
výroční zprávy je roční účetní uzávěrka, výrok auditora a také návrh na použití hospodářského 
výsledku. V diskuzi nikdo nevystoupil.  

I 

 

Usnesení AS VŠE: 
 
„AS VŠE schvaluje výro ční zprávu o hospoda ření VŠE za rok 2010 v p ředloženém 
znění.“ 

PRO: 20 
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0 
 
Usnesení bylo jednomysln ě schváleno. 

R 

3. Dopln ění vědecké rady VŠE 

 
Rektor Hindls předložil návrh na rozšíření Vědecké rady VŠE o Ing. Bohdana Wojnara. Ing. Wojnar je 
členem představenstva Škoda Auto a. s. a má aktivní zkušenosti z akademické sféry. I 

 

Usnesení AS VŠE: 
 
„AS VŠE schvaluje dopln ění vědecké rady VŠE o Ing. Bohdana Wojnara s ú činností od 
1. 6. 2011.“ 

PRO: 20 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 0 
 
Usnesení bylo jednomysln ě schváleno.  

R 
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č. PŘEDMĚT TYP 

4. Etický kodex VŠE 

 

Předseda legislativní komise senátor Švarc představil navržený Etický kodex a stav jeho projednání: 
Stále zůstává otevřenou otázka míry závaznosti tohoto dokumentu pro studenty a zaměstnance VŠE. 
Dále se dosud nevyjádřily akademické senáty těch fakult, které již etický kodex mají. V legislativní 
komisi se objevil návrh na to, aby některá jednání zmíněná v Etickém kodexu byla přímo definována 
jako porušení pracovní kázně, resp. disciplinárního řádu. Předseda legislativní komise senátor Švarc 
proto dává na zvážení, zda ještě nepokračovat v diskusi nad obsahem a statusem Etického kodexu. 

Diskuze 

V diskusi jako první vystoupil senátor Soběhart, který navrhl, zvláště v souvislosti s nízkou účastí na 
tomto jednání, posunutí projednání Etického kodexu na příští jednání AS VŠE a s opětovným 
vyzváním fakultních senátů ke komentování tohoto návrhu. Senátorka Plášková se k tomuto návrhu 
připojila. 

Předseda komise senátor Švarc podporuje to, aby se Etický kodex schvaloval až poté, co se k němu 
fakultní senáty vyjádří. K tomu senátor Marek upozornil na obměňování složení fakultních 
akademických senátů v nadcházejícím období.  

Senátorka Vostrovská se dotázala, zda případné definování porušení pracovní kázně Etickým 
kodexem nevyvolá nutnost sepisovat dodatky k pracovním smlouvám. Předseda Švarc uvedl, že z 
tohoto důvodu je v závěru Etického kodexu popsán jeho vztah k pracovním předpisům sepsán jen 
obecně. 

Senátor Nový se optal na řešení souběhu celoškolního Etického kodexu s případnými kodexy 
fakultními. Senátor Marek uvedl, že akademický senát Fakulty financí a účetnictví vzal prostě 
celoškolní etický kodex na vědomí. Souběžná existence kodexu fakultního a celoškolního 
nepředstavuje žádný problém. Senátor Švarc poukázal na to, že v současném návrhu Etického kodexu 
jsou navrhována variantní řešení, je tedy otevřený pro různá řešení. Závěry se budou činit až po 
proběhnutí plánované diskuse. K tomu senátor Marek poznamenal, že problém může sice vzniknout 
teoreticky (kdyby šla ustanovení dvou kodexů proti sobě), avšak prakticky k němu nedochází, a proto 
souběžnou existenci dvou kodexů není nutné složitě řešit. 

Místopředsedkyně Češková uzavřela diskusi závěrem, že předsednictvo AS VŠE bude distribuovat 
návrh Etického kodexu fakultním akademickým senátům a vyžádá si od nich stanovisko k jeho obsahu, 
platnosti a účinnosti. 

I 

5. Volební a jednací řád AS FIS VŠE 

 

Senátor Chlapek představil úpravu volebního a jednacího řádu AS FIS VŠE, která pouze vyplývá ze 
změny statutu FIS VŠE. 

Předseda legislativní komise senátor Švarc se podivil délce období, po níž nemusí za chybějícího člena 
senátu proběhnout doplňovací volby. Senátor Chlapek uvedl, že jde o změnu, která kopíruje praxi na 
jiných fakultách. Senátor Marek se domnívá, že takto dlouhé období ohrožuje usnášeníschopnost 
senátu. 

I 

 

Usnesení AS VŠE: 
 
„AS VŠE schvaluje volební a jednací řád AS FIS VŠE v p ředloženém zn ění.“ 

PRO: 19 
PROTI: 0 
ZDRŽELI SE: 1 
 
Usnesení bylo schváleno.  

R 
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č. PŘEDMĚT TYP 

6. Různé 
a) Dopln ění zástupce RVŠ 

V souvislosti se zvolením rektorem Univerzity Jana Evangelisty Purkyněho v Ústí nad Labem profesoru 
R. Wokounovi zaniká mandát zástupce v Radě vysokých škol. Předseda AS NF VŠE zatím nereagoval 
na výzvu nominovat nového fakultního zástupce do Rady vysokých škol. 

I 

b) Podlimitní zakázka ve řejná zakázka – rekonstrukce elektroinstalace 1 – 3 patro Nové 
budovy – jmenování zástupc ů AS VŠE 

Kvestor Svoboda požádal o nominaci senátního zástupce do hodnotící komise. Do komise se přihlásila 
senátorka Češková. 

I 

 Usnesení AS VŠE: 
 
„AS VŠE v hodnotící komisi ve řejné zakázky bude zastoupen senátorkou Češkovou, 
jejím náhradníkem bude senátor Bobek.“ 

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

R 

c) Problematika menz a kolejí 

Kvestor Svoboda uvedl, že v případě menzy Italské, kde bude vyměněn provozovatel, bylo provedeno 
technické zhodnocení, dále schůzka se zástupci fakult. V průběhu tohoto týdne bude vypsáno 
výběrové řízení na nového provozovatele. 

Kvestor Svoboda se dále vyjádřil k úkolům z minulého zasedání AS VŠE: pokud jde o nové účtování 
majetku menzy Italská, bude připraveno do rozpočtu příštího roku. Pokud jde o řešení počtu 
zaměstnanců SÚZ, bude řešeno do září 2011. Pokud jde o analýzu nákladovosti kolejí, bude 
zpracována do 30. 6, výsledky se objeví v zářijové zprávě SÚZ. Posílení role centrálního nákupu bude 
řešeno v průběhu léta a výsledky zveřejněny obdobně. 

Na dotaz senátorky Pláškové k řešení stravování během prázdnin kvestor Svoboda uvedl, že v době 
prázdnin bude stravování zajištěno provozovatelem pizzerie a p. Špinkou. 

I 

d) Ostatní 

Kvestor Svoboda dále seznámil senátory s aktuálním stavem ohledně stanovování ministerského limitu 
pro přijímání uchazečů na vysoké školy. 

V pondělí 30. 5. bude v atriu Rajské budovy zahájena výstava ve spolupráci s MZV, a to u příležitosti 
50 let od založení OECD. Kvestor Svoboda všechny senátory srdečně zve. 

Senátor Marek požádal studentské senátory, aby ho v případě ukončení studia okamžitě o této 
radostné události zpravili. 

I 

 Paní místopředsedkyně Češková ukončila jednání, poděkovala senátorům a hostům za aktivní účast 
během jednání i celého semestru.  
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Přílohy  (pouze u originálu): 
• č. 1 – prezenční listina 16/09-12 
• č. 2 – Výroční zpráva VŠE za rok 2010 
• č. 3 – Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2010 
• č. 4 – Životopis Bohdana Wojnara (strukturovaný) 
• č. 5 – Životopis Bohdana Wojnara (text) 
• č. 6 – Etický kodex VŠE 
• č. 7 – Volební a jednací řád AS FIS VŠE 
• č. 8 – Organizační struktura FIS VŠE 
• č. 9 – Statut FIS VŠE 
• č. 10 – Jmenování hodnotící komise 

 
 

V Praze 16. května 2011 
 
 doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D. Ing. Miroslav Svoboda 
 předsedkyně AS VŠE autor zápisu 


