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Předmět
Datum
Místo
Přítomni

Zasedání 18/09-12

Omluvení
Hosté
Předsedal
Doba

24. října 2011
VŠE v Praze, zasedací místnost FFÚ 20NB
Fakulta financí a účetnictví (F1): Kozejová, Marek, Radová, Zelenka
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Češková, Švarc, Taušer, Vránová,
Fakulta podnikohospodářská (F3): Neumaierová, Plášková, Sieber, Vančura,
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Langhamrová,
Národohospodářská fakulta (F5): Soběhart, Svoboda, Vašíčková, Vostrovská,
Fakulta managementu (F6): Gottwald, Nový,
Jiné: Fiala
Černý, Gráf, Novotná, Sládková, Šíma
Hindls, Fischer, Mikovcová, Svoboda, Vondra
Radová
13:00 – 15.15

Zapsal

Vašíčková

Program jednání
1.
2.
3.
4.
5.

Ú – Úkol

Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE pro rok 2012
Úvodní verze návrhu úpravy rozpočtu
SZŘ programu Economics of Globalisation
Statut Fakulty mezinárodních vztahů
Různé
a) Ustavení RVŠ pro funkční období 2012-2014

I – Informace

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace
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PŘEDMĚT

TYP

Paní předsedkyně Radová zahájila první zasedání AS VŠE v novém semestru. Předseda mandátové
komise senátor Marek předal před zahájením jednání nové mandáty: za F1 slečně Petře Kozinové a za
F4 slečně Janě Langhamrové.

1. Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE pro rok 2012
Prorektor Fischer uvedl materiál přítomným senátorům. Uvedl, že Aktualizace DZ VŠE vychází z materiálů
MŠMT. Letos je součástí Aktualizace také institucionální rozvojový plán (novinka) – místo
decentralizovaných projektů, které byly součástí loňské verze. Výše uvedený materiál byl zaslán mimo jiné
k projednání VR VŠE a Správní radě VŠE.
Diskuze
Senátor Soběhart se dotázal, jaký je další postup institucionálního rozvojového plánu (IRP). Jakým
způsobem se došlo k částkám v tomto materiálu uvedeným a jakou mají váhu (jak obsahovou, tak
finanční). Prorektor Fischer uvedl, že v rámci jednání o rozpočtu vysokých škol na rok 2012 bude celková
částka na rozpočet VŠE rozdělena mezi jednotlivé ukazatele. Po schválení celého rozpočtu ČR se
rozděluje částka na rozvojové programy (IRP). K druhé otázce uvedl, že částka vychází z orientačního
limitu, který byl VŠE dán (cca 35 mil.). Rozdělení vzniklo na jednáních vedení VŠE.
Senátor Svoboda vznesl dotaz, jak byly stanoveny proporce jednotlivých kapitol. Prorektor Fischer sdělil,
že tyto proporce byly stanoveny na jednání vedení VŠE. Pan kvestor dodal, že řada projektů pokračuje
z minulých let (byť byly předtím součástí decentralizovaných projektů a nyní IRP). Senátor Svoboda
navrhuje, aby do materiálu byla dána poznámka, že u částek se jedná pouze o projekce. Pan rektor
doplnil, že pro VŠE by bylo lepší dát signál ministerstvu, že takto ty projekty předkládáme a teprve poté
reagovat na případnou změnu ze strany ministerstva. Senátorka Neumaierová se dotázala, zda-li známe
IRP dalších vysokých škol. Hlavně co se týče jejich objemu a pak také celkové částky, kterou ministerstvo
bude rozdělovat. Kvestor Svoboda přítomným sdělil, že v době schvalování rozpočtu VŠE už bychom měli
znát i finální odsouhlasenou částku, kterou ministerstvo VŠE poskytne. Pan rektor uvedl, že strukturálně a
myšlenkově vypadaly materiály podobně, ale je těžké srovnávat vysoké školy mezi sebou. Prorektor
Fischer dodal, že všechny vysoké školy jsou povinny materiály zveřejnit, a tedy budou známy i jejich IRP.
Senátor Svoboda se dotázal na klíčový indikátor „Počet přihlášek do bakalářských/magisterských
navazujících programů“. Prorektor Fischer uvedl, že údaje kopírují demografický vývoj a také bere v potaz
trend, že bakalářské studium budou studenti studovat ve svých regionech.

I

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje předložený podklady „Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE včetně
přiložených materiálů.“
R

PRO: 22
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

2. Návrh úpravy rozpočtu
Kvestor Svoboda přítomným senátorům sdělil, že bude k dispozici (pravděpodobně v listopadu)
materiál hospodaření školy za 3 čtvrtletí 2011. Letos ve dvou případech došlo k dodatečnému přidělení
prostředků pro VŠE. Tyto prostředky by měly být utraceny v tomto roce, a proto se dnes předkládá
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návrh na rozdělení těchto prostředků. První částka - návrh podpořit předkladatele mezinárodních
vědeckých projektů. Druhá částka – návrh na nákup vědeckých knih do CIKS a předplatné
ekonomických knihoven. Část prostředků je navržena jako podpora doktorandů, která bude rozdělená
mezi fakulty.

TYP

Diskuze
Senátor Taušer se otázal, zdali nebudou předkladatelé mezinárodních vědeckých projektů odměněni
2x (fakulty + škola). Prorektor Fischer uvedl, že v překryvu s fakultami nevidí takový problém vzhledem
k náročnosti projektů apod. Kvestor Svoboda dodal, že neočekává mnoho překryvů s fakultami.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje předloženou Úpravu rozpočtu.“
R

PRO: 22
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

3. SZŘ PROGRAMU ECONOMICS OF GLOBALISATION
Prorektorka Mikovcová sdělila přítomným senátorům, že nový SZŘ je převzat ze stávajícího, pouze
došlo ke změně partnerských univerzit a názvu. Senátor Švarc uvedl, že legislativní komise návrh
projednala per rollam a sdělil, že komise doporučuje návrh schválit. Za pedagogickou komisi senátor
Svoboda uvedl, že vzniklo několik připomínek a komise doporučuje předpis schválit, ale zároveň jeho
budoucí novelizaci a zapracování připomínek, které z jednání komise vznikly.

I

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje SZŘ pro studium v navazujícím magisterském programu Economics of
Globalisation.“
R

PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 1
Usnesení bylo schváleno.

4. STÁTUT FAKULTY MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ
Senátor Švarc uvedl, že předkládané změny vychází ze změn, které v rámci vnitřní organizace fakulta
provedla a v souvislosti s tímto také doplňuje statut.

I

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje statut FMV v předloženém znění.“
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
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5. RŮZNÉ
a)

Ustavení RVŠ pro funkční období 2012-2014
VŠE má v RVŠ nárok na 10 zástupců, které deleguje AS VŠE. Do příštího jednání bude mít AS
návrhy na zástupce od fakultních senátů. 6 zástupců delegují senáty fakult a 4 přímo AS VŠE.
Prorektor Fischer jako studentského zástupce by rád navrhl senátora Ing. Zdeňka Vondru
(z F4). Prorektor Fischer působí v předsednictvu RVŠ už 3 roky a dostal návrh na
předsednickou funkci, tu může přijmout za předpokladu, že ho AS VŠE deleguje jako zástupce
za VŠE. Další dva zástupci se projednají na listopadovém jednání. Předsedkyně Radová
uvedla, že jako dalšího studentského zástupce navrhla Ing. Michala Bobka, který se zatím ale
nevyjádřil.

I

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE deleguje pana doc. Fischera do předsednictva a pana Ing. Vondru do studentské
komory RVŠ.“
PRO: 22
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0

R

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

Ú – Úkol

b)

Etický kodex – senátor Švarc předložil návrh, aby AS VŠE zavázal fakultní senáty
k projednání etického kodexu VŠE do konce listopadu 2011, aby dokument mohl být od
začátku roku aktivní.

c)

Statut F3 – bude projednáván na příštím jednání.

d)

senátor Zelenka uvedl, že je nefunkční výtah ve Staré budově, resp. jezdí hodně málokdy –
AS VŠE podá dotaz, proč tomu tak je,

e)

paní senátorka Češková navrhuje, aby zástupci kolejní a stravovací komise nebo pan kvestor
se pokusili zorganizovat anketu, jak je veřejnost spokojená s kvalitou nového vybraného
provozovatele hlavního stravovacího zařízení; AS VŠE doporučuje tuto anketu zřídit

f)

senátorka Radová upozornila na problémy s poštou na VŠE (pošta ISIS, pošta LOTUS Notes,
kotelna) – nejsou úplně kompatibilní – námět na ředitele VC na vyjádření o řešení e-mailové
komunikace v příštích letech (např. aktualizace informační strategie apod.); dále také o
navýšení kapacity isisovské schránky pro studenty
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g)

TYP

Nový člen mandátové komise:

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE zařazuje slečnu Langhamrovou do mandátové komise.“
PRO: 21
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 1
Usnesení bylo schváleno.

Přílohy (pouze u originálu):
č. 1 – prezenční listina 18/09-12
č. 2 – aktualizace dlouhodobého záměru
č. 3 – návrh úpravy rozpočtu
č. 4 – SZŘ programu Economics of Globalization
č.5 – Statut fakulty mezinárodních vztahů

V Praze 24. října 2011
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
předsedkyně AS VŠE

Ú – Úkol

I – Informace

Pavla Vašíčková
autor zápisu

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace

