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Předmět

Zasedání 21/06-09

Datum

09. 03. 2009

Místo

VŠE v Praze (zasedací místnost rektora 169 NB)

Přítomni

Bartošová-Vrbová , Černá, Černý, Češková, Fiala, Hudrlíková, Chlapek, Jiráková, Kašparová, Mazouch,
Petkovová, Plášková , Pospišová, Potluka, Radová, Rauš, Reschová, Rosický, Sieber, Soběhart, Spirit,
Svoboda,Šanda, Vašíčková, Vlnas, Vostatek, Vostrovská, Zelenka

Omluvení

Gabriel, Krčál, Pecuchová,

Neomluvení
Hosté

Hindls, Svoboda, Zerzáň, Čermák

Předsedal

Radová

Doba

13:00 – 16.00

Tel.

Zapsal

Šanda

Strany

Bod jednání
1. Kontrola úkolů
2. Volby do AS VŠE
3. Rozpočet VŠE
4. Různé

č.

PŘEDMĚT

TYP

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

I

1. Kontrola úkolů
Senátor Rosický přečetl návrh stanoviska AS VŠE k Bílé knize terciárního vzdělávání. Pan rektor
Hindls v této souvislosti seznámil přítomné senátory s novými informacemi v této záležitosti získané na
České konference rektorů. Paní předsedkyně ukázala přítomným stanoviska ostatních akademických
senátů. Jako nejčastější výtka BK je oslabení autonomie vysokých škol.

I

Předsedkyně požádala ing. Rosického o zaslání stanoviska všem senátorům k vyjádření.

2. Volby do AS VŠE
Jmenování členů volební komise:
Navržení členové hlavní volební komise:
Černý Václav
Poláková Jana
Hykš Ondřej
Fischer Jakub
Kovář Martin
Jaegerová Václava
I
Navržení členové dílčí volební komise:
Jablonský Petr
Linková Jarmila
Musilová Jindra
Popovová Maruška
Jeřábková Zdeňka
Senátor Rosický navrhuje doplnění hlavní volební komise o 1 člena. Následovala krátká diskuze o
Ú – Úkol
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č.

PŘEDMĚT
možnosti doplnění komise. Navržen senátor Potluka, který nebude v příštím období kandidovat, členství
v této komisi přijal.

TYP

Senátor Svoboda si myslí, že senátor Fischer není vhodný kandidát na předsedu volební komise, kvůli
pochybnostem zmíněným ve školním časopise Ekonomix. Senátor Mazouch poukazuje na to, že tyto
pochybnosti nejsou ničím podložené. Podle senátora Svobody nejde v jeho návrhu o důvěryhodnost
oněch spekulací, ale o krytí senátu před zbytečným napadáním voleb.
Předsedkyně tedy oslovila senátora Potluku, zda by se neujal funkce předsedy. Kolega Potluka souhlasil.
Dle VJŘ se nejprve hlasovalo o návrhu, tedy o doc. Fischerovi jako předsedovi volební komise
Hlasování o doc. Fischerovi jako předsedovi volební komise
PRO: 19
PROTI: 4
ZDRŽEL SE: 1
Doc. Fischer byl zvolen předsedou hlavní volební komise.
Místopředsedou byl jednomyslně zvolen ing. Černý.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje hlavní volební komisi ve složení Černý Václav, Poláková Jana, Hykš Ondřej,
Fischer Jakub, Kovář Martin, Jaegerová Václava, Potluka Oto“
Hlasování:
PRO: 24
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0

R

Usnesení bylo schváleno.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje dílčí volební komisi ve složení Jablonský Petr, Jeřábková Zdeňka, Linková Jarmila,
Musilová Jindra, Popovová Maruška, Jeřábková Zdeňka,“
Hlasování:
PRO: 24
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

3. Rozpočet VŠE
Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE za rok 2008:
Pan kvestor seznámil přítomné senátory s hodnocením čerpáním rozpočtu VŠE za rok 2008.
Předložený materiál je souhrnem za celou školu. Čerpání rozpočtu probíhalo dle schváleného
rozpočtu. Odchylky od schváleného rozpočtu byly způsobeny navýšením, či snížením rozpočtu.
Výsledek hospodaření byl ovlivněn zejména prodejem CDMS Krystal Univerzitě Karlově.
Senátor Zelenka sdělil přítomným senátorům informace o zasedání finanční komise.
Ředitel VŠE SÚZ Zerzáň představil členům AS VŠE zprávu o Hodnocení čerpání rozpočtu za rok
2008. Výsledek hospodaření VŠE SÚZ byl v roce 2008 ovlivněn především rekonstrukcí bloku koleje
Jarov I. D. Rekonstrukce započala v květnu roku 2008 a dokončena byla v listopadu roku 2008.
Dosažený hospodářský výsledek poukazuje na to, že celkové dosažené výnosy nemohou pokrýt
případné opravy většího rozsahu a rozsáhlejší výměnu vnitřního zařízení kolejí. V oblasti menz nebylo
dosaženo pozitivního hospodářského výsledku, jelikož náklady na provoz menz převyšují výnosy z
menz vyplývajících, a to i přes značné dotace ze státního rozpočtu.

I

Senátor Rosický se podivuje nad faktem, že jsou menzy ztrátové a doporučuje tomuto příště věnovat
větší pozornost. Kvestor Svoboda doplňuje fakt, že pomineme-li odpisy, je výsledek hospodaření 0.
Návrh rozpočtu VŠE za rok 2009:
Pan kvestor hodnotí návrh rozpočtu VŠE na rok 2009 jako nejkomplikovanější materiál za poslední
dobu. Jeho sestavování bylo ovlivněno zejména zahrnutím kapitačních plateb a pokračováním ve
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zkoumání efektivnosti celoškolních útvarů. Návrh byl velmi podrobně projednáván v pracovní skupině
prof. Krále. Dohoda děkanů na kolegiu rektora umožnila zavést systém z 25% kapitační a z 75%
výkonový. Veškerý nárůst rozpočtu bude věnován fakultám. Kvestor přiznal, že se nepodařila
operacionalizace získávání dat o výkonech mezi fakultami.
Ještě dojde ke změnám ve vstupních datech pro rozpočet, budou maximálně ve výši 1,5 milionu mezi
fakultami a budou vyřešeny v rámci rozdělení rezervy. Díky těmto změnám se pomyslně sníží cena
normohodiny. Kvestor Svoboda dále upozornil přítomné senátory na rezervu ve výši 3,5%, která se
nerozdělí fakultám, kdyby byl rozpočet seškrtán.
Předseda finanční komise AS VŠE Zelenka sdělil, že se návrhem rozpočtu na FK zabývali a že
připomínky byly zapracovány. Dále navrhuje lepší predikci systému, aby se mohly fakulty na
náhradový systém připravit. Kvestor Svoboda řekl, že se fakulty nebrání změnám proporcí systému,
zajímá je však rychlost procesu. Pan rektor Hindls přislíbil další přerozdělení, pokud bude dostatečný
„finanční polštář.“
Následuje diskuze o návrhu rozpočtu:
Senátor Svoboda navrhl, aby v textové části byla smazána poznámka, že letošní nastavení odpovídá
zhruba poměru 85:15 ve smyslu starý:nový systém. Tento poměr je totiž pro každou fakultu jiný, pro
některé dokonce nelze spočítat. Kvestor Svoboda i všichni přítomní s vymazáním poznámky souhlasí.
Senátor Svoboda dále poukázal na to, že v rozpočtu nejsou zohledněny poslední opravy výkonů, a na
další připomínky, které posílal kvestorovi e-mailem. Kvestor Svoboda přislíbil tyto navržené změny se
senátorem Svobodou dále probrat a zapracovat.
Dle místopředsedkyně Češkové by senát měl zvážit doporučení pro nový senát. Pokud nedojde
k navýšení částek na fakulty, měla by být zbrzděna změna poměrů. Rektor sděluje, že na této
podmínce byla založena shoda děkanů.
Senátorka Jiráková z F6 se ptá, jak je to s příspěvky na studenta na F6 a „nezaplacenými studenty“.
Pan kvestor odpovídá, že se fakulty dělí o nezaplacené studenty poměrem studentů. Nelze zjistit
zpětně, kdo za to může. Počty přijímaných studentů jsou stanoveny dohodou děkanů na základě
analytických materiálů, model připraví senátor Fischer.

TYP

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje rozpočet VŠE na rok 2009 ve znění předloženého návrhu s tím, že kvestor
zapracuje navržené změny a předloží je na příštím zasedání AS VŠE.“
Hlasování:
PRO: 28
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE žádá vedení VŠE o předložení harmonogramu přechodu na nový systém, který by
zohledňoval růst objemu disponibilních prostředků pro fakulty, a to na říjnovém zasedání AS
VŠE.“
Hlasování:
PRO: 28
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

R

4. Různé
Návrh úpravy cen za ubytování od 1. dubna 2009:
Ředitel SÚZ Zerzáň předložil senátorům návrh na zvýšení cen ubytování od 1. dubna 2009.
Stávající ceny za ubytování na kolejích VŠE SÚZ jsou platné od 1. 9. 2007. V roce 2008 nebyla
provedena úprava cen samotného kolejného.
Při přípravě návrhu hospodaření pro rok 2009 bylo zjištěno, že pro rok 2009 bude SÚZ nucena provést
zvýšení cen kolejného minimálně o 5,8%. Uvedená úprava cen kolejného zajistí při růstu cen energií,
služeb, oprav a částečně i mezd možnost financování provozu kolejí tak, aby bylo možno provést
plánované opravy neinvestičního charakteru, které zlepší úroveň ubytování studentů.

I

Průměrná cena kolejného před navrhovanou úpravou byla 72,31 Kč/den. Po zvýšení kolejného v Praze o
5,8% bude kolejné průměrně činit 76,50 Kč/den, což je zvýšení kolejného o 4,19 Kč/den.
Další úpravy cen kolejného v roce 2009 nepředpokládáme. Úprava cen v roce 2010 bude závislá na vývoji
Ú – Úkol
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cen energií, služeb a veškerých ostatních nákladů potřebných na provoz kolejí v 1. čtvrtletí roku 2010.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje předložený návrh změny cen za ubytování na kolejích VŠE SÚZ s platností
od 1. dubna 2009.“
Hlasování:
PRO: 23
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 4
Usnesení bylo schváleno.

TYP

R

Přílohy (pouze u originálu):
•

Prezenční listina

•

Zápis ze zasedání finanční komise

•

Hodnocení rozpočtu VŠE za rok 2008

•

Návrh rozpočtu VŠE na rok 2009

•

Hodnocení čerpání rozpočtu SÚZ za rok 2008

•

Návrh úpravy cen za ubytování

V Praze 23. 3. 2009
Schválil:

Ú – Úkol

I – Informace

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace

