
Zápis ze zasedání AS - 27.06.2005 

Přítomni (13): Boháčková, Gažo, Fischer, Janhuba, Mazouch,  Mikolandová, Neumaierová, 
Pichanič, Přibil, Rosický, Straka, Vančurová, Wokoun 

Nepřítomni (8): Bartošová, Čermáková, Dušková, Eyberger, Kopřiva, Poláková, Spirit, 
Ševčík 

Omluveni (7): Bartošová, Čermáková, Dušková, Eyberger, Kopřiva, Poláková, Ševčík 

Programzasedání: 

23/1  Kontrola úkolů z minulého zasedání, informace od děkana FNH Schwarze o pracovním 
poměru doc. Straky – předseda AS VŠE 

23/2  Návrh použití finančních prostředků roku 2005 nerozdělených v návrhu hospodaření – 
předkládá Ing. Issová v zastoupení kvestora Ing. Kříže 

23/3  Žádost v souvislosti se zpracováním Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické 
na období 2006–2010 – předkládá pror. Revenda 

23/4 Informace paní rektorky o pověřeném prorektorovi, žádost o schválení jmenování prof. 
Zadražilové členkou Vědecké rady VŠE 

23/5  Různé  

 

23/1  Kontrola úkolů z minulého zasedání, informace od děkana FNH 
Schwarze o pracovním poměru doc. Straky – předseda AS VŠE 

Předseda AS VŠE informoval senát o tom, že od děkana FNH doc. Schwarze obdržel oficiální 
potvrzení o tom, že senátor doc. Straka má platný mandát v AS VŠE. Škola akceptovala ke 
dni 2. 5. 2005 rozhodnutí soudu v pracovněprávním sporu v jeho prospěch, a tím byl doc. 
Straka znovu uveden do pracovního poměru na VŠE. 

 

23/2  Návrh použití finančních prostředků roku 2005 nerozdělených v návrhu 
hospodaření – předkládá Ing. Issová v zastoupení kvestora Ing. Kříže 

Ing. Issová v zastoupení pana kvestora přednesla k Návrhu úvodní slovo. Návrh vznikl 
výjimečně, v souvislosti se změnou  přijímacího řízení, které probíhá od letošního roku na 
jednotlivých fakultách samostatně. Vznikl proto požadavek ocenění této dodatečné práce. 
V návrhu hospodaření byla ponechána rozpočtová rezerva, vedení VŠE navrhlo tuto rezervu 
rozdělit na tyto účely. 

Veškeré další rozpočtové úpravy budou shromažďovány jako obvykle k 30. 9. 2005 a senátu 
budou předloženy v rámci materiálu Hodnocení rozpočtu k 30. 9. 2005. 



Předseda Finanční komise senátu Ing. Fischer uvedl, že komise si vyžádala dodatečná 
vysvětlení, která mu jako předsedovi FK poskytla Ing. Issová. Pro potřeby projednávání 
materiálu v AS VŠE toto vysvětlení komise shrnula do následujících bodů: 

• Z hlediska dodatečné dotace se jedná o "druhých pět milionů" vyjednaných z 
ministerstva. První částka v objemu asi 5 150 tis., která byla přidělena ještě před 
schvalováním návrhu hospodaření, již v NH je obsažena; částka 1 849 tis. Kč zbyla 
nerozdělená ve schváleném NH jako rezerva. 

• Co se týče objemu prostředků přidělených do JH, není to tak, že by šlo o cca 20 % z 
částky 4 998 tis. Kč. V "nulté variantě", jejíž základní čísla se překlopila do prováděcí 
varianty NH, se vycházelo z předběžných údajů. Z této nulté varianty pak vyplynula 
čísla 36 846 tis. Kč pro JH, 482 687 tis. Kč pro Prahu, 519 533 tis. Kč celkem. Na 
základě nového propočtu podle zpřesněné metodiky MŠMT na rok 2005, týkající se 
parametrů A (normativní počty studentů), B1 (dotace za nárůst) a B2 (dotace za 
absolventy) byla částka 524 531 tis. Kč (tj. původní dotace + dodatečných 4 998 tis. 
Kč) rozdělena v poměru 37 847 tis. Kč pro JH a 486 684 tis. Kč pro Prahu. Z toho pak 
vyplynul nárůst 3 997 tis. Kč pro Prahu a oněch 1 001 tis. Kč pro JH (=37 847 minus 
36 846). Tabulku s hodnotami parametrů A, B1, B2 má předseda komise v tištěné 
podobě k dispozici. 

• Co se týče rozdělení prostředků na přijímací řízení: z hlediska příjmů z poplatků za 
přijímací řízení (platby studentů, tj. poplatek ve výši 460 resp. 510 Kč), byla 
skutečnost 2003 ve výši 6 763 tis. Kč, původní rozpočet 2004 ve výši 6 800 tis. Kč, 
upravený rozpočet na rok 2004 ve výši 6 761 tis. Kč a skutečnost v roce 2004 ve výši 
6 872 tis. Kč. Na rok 2005 návrh hospodaření předpokládal příjem z přijímacího řízení 
ve výši 8 500 tis. Kč. Toto je čerpáno z vyžádané pomocné tabulky příjmů z hlavní 
činnosti, které jsou pak součástí tabulky 3.1 návrhu hospodaření (sloupec 5, řádek 
výnosy, částka 36 243 tis. Kč). Podle materiálu, který budeme projednávat, jsou zatím 
příjmy z poplatků 8 317 tis. Kč, nicméně plánovaných příjmů 8 500 tis. Kč bude v 
zásadě dosaženo, nebo? ještě nějaké poplatky teprve budou škole zaplaceny. Podstatné 
je, že návrh hospodaření již počítal se zvýšením příjmů v této položce ze 6 872 tis. Kč 
na 8 500 tis. Kč. 

• Požadavek fakult a dalších pracoviš? na participaci na příjmech z poplatků za 
přijímací řízení (20 % fakulty, 5,5 % ostatní pracoviště), byl vznesen v rámci 
projednávání rozpočtu příliš pozdě. Proto již nemohlo být uvolněno nic z výnosu 
poplatků, ale bylo rozhodnuto o úhradě těchto nákladů právě z dodatečně přidělené 
dotace (v objemu 2 121 tis. Kč). 

• Souhrnně pak původní rozpočtová rezerva 1 849 tis. Kč + 4 998 tis. Kč dodatečná 
dotace minus 1 001 tis. Kč do JH minus 2 121 tis. Kč na podíly na přijímačkách minus 
1 235 tis. Kč na novou učebnu = rezerva na požadavky k 30. 9. 2005 ve výši 2 490 tis. 
Kč. 

Na základě tohoto vysvětlení finanční komise přijala tato usnesení: 

• Finanční komise se domnívá, že návrh mohl být doplněn o stručnou důvodovou 
zprávu nebo komentář tak, aby část doplňujících informací uvedených v bodech A až 
E tohoto zápisu byla součástí schvalovaného materiálu. 

• Finanční komise doporučuje, aby počínaje rokem 2006 byly podíly fakult a dalších 
pracoviš? na výnosech z poplatků za přijímací řízení součástí Návrhu hospodaření 
VŠE. 



• Finanční komise doporučuje, aby AS vyžádal od vedení VŠE kalkulaci nákladů na 
přijímací řízení. V návaznosti na tuto kalkulaci FK doporučuje pro rok 2006 zvýšit 
podíl fakult a dalších pracoviš? na výnosech z poplatků přijímacího řízení ze 
současných 25,5 %. 

• Finanční komise doporučuje Návrh použití finančních prostředků roku 2005 
nerozdělených v Návrhu hospodaření schválit. 

K předkládanému Návrhu následně proběhla diskuse, ve které vystoupili senátoři Vančurová 
a Janhuba. Diskuse se týkala možnosti kalkulace nákladů na jednu zpracovanou přihlášku a 
s tím souvisejícího ohodnocení jednotlivých fakult zpětně za minulý rok. Toto by se mělo 
promítnout v rozpočtu školy. 

Předseda FK Fischer následně navrhl následující čtyři usnesení AS VŠE: 

Usnesení AS VŠE:  

„AS VŠE schvaluje Návrh použití finančních prostředků roku 2005 nerozdělených 
v Návrhu hospodaření.“ 

Hlasování: 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 

AS VŠE schválil Návrh použití finančních prostředků roku 2005 nerozdělených v Návrhu 
hospodaření. 

Usnesení AS VŠE:  

„AS VŠE žádá, aby podobné materiály byly v budoucnu doprovázeny stručnou důvodovou 
zprávou nebo alespoň komentářem.“ 

Hlasování: 

Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

AS VŠE usnesení schválil. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE doporučuje, aby počínaje rokem 2006 byly podíly fakult a dalších pracoviš? na 
výnosech z poplatků za přijímací řízení součástí Návrhu hospodaření VŠE.“ 

Hlasování: 



Pro: 12 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

AS VŠE usnesení schválil. 

Usnesení AS VŠE:  

„AS VŠE žádá o předložení kalkulace nákladů na přijímací řízení, a to nejpozději na 
listopadovém zasedání AS VŠE. V návaznosti na tuto kalkulaci doporučuje pro rok 2006 
zvýšit podíl fakult a dalších pracoviš? na výnosech z poplatků za přijímací řízení ze 
současných 25,5 %.“ 

Hlasování: 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdrželi se: 1 

AS VŠE usnesení schválil. 

 

23/3  Žádost v souvislosti se zpracováním Dlouhodobého záměru Vysoké školy 
ekonomické na období 2006–2010 – předkládá pror. Revenda 

Pan pror. Revenda seznámil členy senátu s časovým harmonogramem zpracování DZ VŠE. 
Konečný termín pro odevzdání na MŠMT je 31. 10. 2005. Jednání o DZ bude předloženo VR 
14. 10. 2005, toto jednání VR by mělo předcházet jednání AS VŠE. Následující termín AS je 
17. 10., tam je ale na programu volba kandidáta na funkci rektora VŠE. Proto se obrací na 
senát, aby flexibilně zařadil schvalování DZ do programu svých zasedání. 
Součástí DZ je tzv. Aktualizace DZ pro rok 2006. Na rozdíl od předchozích aktualizací je 
hlavním obsahem rámcový přehled předkládaných rozvojových projektů. Na rok 2006 bude 
MŠMT preferovat celoškolské projekty, a pokud budou předloženy projekty fakultní, pak 
bude ministerstvo preferovat takové, které budou společnými projekty více fakult, tj. 
mezifakultní projekty. Celková částka přidělená pro VŠE je 33,9 mil. Kč. Pan prorektor by 
velmi přivítal jakékoli podněty pro tvorbu DZ VŠE ze strany členů senátu. 

Senátorka Vančurová se domnívá, že by se měl dodržet nějaký standardní postup, měl by být 
senátu předložen nejprve alespoň nějaký rámcový materiál a nenechávat legislativní iniciativu 
na senátu. 

Závěr k tomuto bodu jednání: 

Členové AS VŠE v případě připomínek k Dlouhodobému záměru budou tyto adresovat panu 
prorektorovi Revendovi. Senát bude flexibilně reagovat na situaci tak, aby mohl být DZ VŠE 
schválen a předložen MŠMT v požadovaném termínu. 

23/4 Informace paní rektorky o pověřeném prorektorovi, Žádost o schválení prof. Zadražilové 
do Vědecké rady VŠE 



Na žádost paní rektorky byl do programu jednání senátu dodatečně zařazen tento bod. 

Paní rektorka informovala senátory o tom, že od 1. 6. 2005 přijal pan prorektor pro vědu a 
výzkum doc. Patočka místo náměstka ministra pro místní rozvoj. Nabídla proto na období 
následujících 7 měsíců funkci pověřené prorektorky proděkance FIS paní prof. Hronové. Ta 
však z důvodu řady jiných povinností tuto funkci nepřijala. Paní rektorka proto po dohodě 
s děkanem FNH doc. Schwarzem pověřila funkcí prorektora pro vědu a výzkum proděkana 
FNH pana doc. Štěpánka. Ten nastoupí do funkce pověřeného prorektora počínaje 1. 7. 2005.  

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE bere na vědomí informaci paní rektorky o tom, že pověřeným  prorektorem pro 
vědu a výzkum VŠE se od 1. 7. 2005 stává doc. Štěpánek.“ 

AS VŠE usnesení jednomyslně přijal.  

Paní rektorka dále informovala o tom, že pan prorektor Patočka byl také jejím statutárním 
zástupcem. Proto se rozhodla, že od 1. 6. 2005 bude statutární zástupkyní rektorky 
prorektorka doc. Hořejší. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE bere na vědomí informaci paní rektorky o tom, že statutární zástupkyní rektorky 
VŠE je od 1. 6. 2005 prorektorka doc. Hořejší.“ 

AS VŠE usnesení jednomyslně přijal.  

Paní rektorka předložila senátu ke schválení Návrh na jmenování děkanky FMV VŠE prof. 
Ing. Dany Zadražilové, CSc., do Vědecké rady VŠE.  

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE schvaluje Návrh na jmenování prof. Dany Zadražilové do VR VŠE.“ 

Hlasování: 

Pro: 12 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

AS VŠE schválil Návrh na jmenování děkanky FMV VŠE prof. Ing. Dany Zadražilové, 
CSc., do Vědecké rady VŠE. 

 

23/5  Různé  

Předseda Pichanič informoval senátory o tom, že mu byl Radou VŠ adresován materiál 
týkající se přípravy průzkumu o dosavadních zkušenostech se strukturovaným studiem na VŠ. 
Předseda postoupil senátorům tento materiál e-mailem. 



Dále předseda Pichanič poděkoval senátorům za jejich aktivní práci pro AS v průběhu celého 
akademického roku a popřál jim příjemně strávené prázdniny a dovolené. 

Přílohy (pouze u originálu): 

1) Prezenční list zasedání AS VŠE ze dne 27. června 2005. 

2) Oficiální potvrzení platnosti mandátu doc. Straky – dopis děkana FNH doc. Schwarze. 

28. 6. 2005 

Zapsala: Boháčková 
Kontroloval: Fischer 
Schválil: Pichanič 

 


