
Zápis ze zasedání AS - 31.10.2005 

Přítomni (13): Boháčková, Eyberger, Fischer, Kovář, Kunstová, Mikolandová, Mazouch, 
Poláková, Pichanič, Rác, Rosický, Š?astný, Vančurová  

Nepřítomni (6) : Bartošová, Janhuba, Kopřiva, Neumaierová, Přibil, Spirit  

Omluvení (6) : Bartošová, Janhuba, Kopřiva, Neumaierová, Přibil, Spirit  

Program zasedání:  

25/1 Přivítání nových senátorů  

25/2 Informace o průběhu Veřejné prezentace kandidátů na rektora – předseda Volební 
komise pro volbu kandidáta na funkci rektora VŠE Ing. Fischer  

25/3 Stav aktuálních mandátů zástupců v AS VŠE na fakultách – Ing. Fischer  

25/4 Schválení Dlouhodobého záměru VŠE v Praze na období 2006 – 2010 a Aktualizace 
Dlouhodobého záměru VŠE v Praze na rok 2006 – předkládá paní rektorka  

25/5 Schválení materiálu Hodnocení plnění rozpočtu VŠE v Praze k 30.9.2005 a výhled do 
konce roku 2005 – předkládá pan kvestor  

25/6 Projednání nákupu pozemků na Třebešíně – předkládá pan kvestor  

25/7 Různé  

 

25/1 Přivítání nových senátorů  

Předseda AS VŠE Pichanič přivítal senátory na mimořádném zasedání a požádal dva nové 
zástupce v AS VŠE, aby se krátce představili.  

Nově zvoleným senátorem v doplňovacích volbách za FNH v učitelské části se stal doc. 
Martin Kovář, který již třináct let působí na FNH VŠE a je zároveň vedoucím Ústavu 
světových dějin na FF UK.  

Dalším novým senátorem je David Rác, student 5. ročníku FPH, hl. spec. management, vedl. 
spec. marketing. Senátorem se stal poté, co jako náhradník nastoupil do AS VŠE za Lucii 
Duškovou, která na svůj mandát v AS VŠE na minulém zasedání rezignovala.  

 

25/2 Informace o průběhu Veřejné prezentace kandidátů na rektora 

– předseda Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora VŠE Ing. Fischer  



Ing. Fischer informoval o tom, že Veřejné prezentace se většina senátorů zúčastnila, ač 
nevyužili možnosti rezervovaných míst pro AS VŠE. Prezentace podle něj proběhla v pořádku 
a děkuje proto všem, kteří se podíleli na její realizaci.  

Předseda AS VŠE Pichanič poděkoval za vynikající zorganizování a průběh Veřejné 
prezentace, a to jmenovitě celé Volební komisi pro volbu kandidáta na funkci rektora 
(senátoři Boháčková, Fischer, Poláková) pod vedením Ing. Fischera, a senátorce Kunstové.  

 

25/3 Stav aktuálních mandátů zástupců v AS VŠE na fakultách  

– Ing. Fischer  

Ing. Fischer informoval o tom, že úkol prověřit platnost mandátů členů AS VŠE, který na 
minulém zasedání dostal, hned druhý den splnil. Napsal několik dopisů na osobní a na 
pedagogické oddělení VŠE. Učitelé byli prověřeni z hlediska nepřetržitého trvání jejich 
pracovního poměru v době členství v AS VŠE a všechny jejich mandáty jsou v pořádku. U 
studentských senátorů byl zjištěn jeden neplatný mandát, a to u Richarda Gaža z FNH, který 
měl přerušené studium v době od 16. 1. 2004 do 8. 2. 2004. Ing. Fischer o tom informoval 
předsednictvo AS VŠE a s předsedou Pichaničem navštívil studijní oddělení FNH. Zde chtěli 
prověřit, zdali jsou stále ještě dva náhradníci do studentské části za FNH studenty FNH. 
Studijní oddělení FNH odmítlo na příkaz tajemnice FNH tuto informaci sdělit. Obrátili se 
proto na pedagogické oddělení, kde jim bylo sděleno, že oba náhradníci již úspěšně ukončili 
studium. Operativně se proto sešlo předsednictvo AS VŠE, které vyhlásilo doplňovací volby 
do AS VŠE za FNH ve studentské části. Jejich první dvě kola byla neplatná, jelikož nebylo 
dosaženo potřebného kvóra účasti. Třetí kolo se koná ve dnech 1. a 2. 11. 2005. Naprosto 
shodná časová situace je i na FFÚ, kde rovněž probíhají doplňovací volby do AS VŠE ve 
studentské části.  

Předseda Pichanič dále informoval senátory, že rovněž on splnil úkol z minulého zasedání a 
písemně požádal o stanoviska k platnosti mandátu senátora Ing. Mazoucha. O stanovisko 
požádal zástupkyni vedoucí pedagogického oddělení JUDr. Hauptmanovou, v jejíž 
kompetenci jsou právní záležitosti související se studiem. Dále požádal o stanovisko vedoucí 
právního oddělení VŠE Mgr. Eislerovou, která po konzultaci na MŠMT shledala mandát Ing. 
Mazoucha rovněž platným. Stanoviska dr. Hauptmannové a Mgr. Eislerové obdržel doc. 
Pichanič písemně a budou přílohou tohoto zápisu.  

 

25/4 Projednání Dlouhodobého záměru VŠE v Praze na období 2006 – 2010 a 
Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE v Praze na rok 2006  

– předkládá paní rektorka  

Předseda AS VŠ požádal paní rektorku o úvodní slovo k předloženým materiálům. Paní 
rektorka uvedla, že k dnešnímu datu předkládají všechny vysoké školy na MŠMT své 
dlouhodobé záměry, včetně 14, na kterých se bude měnit rektor. Sama neshledává tento stav 
předkládání DZ starým vedením, když bude mít škola vedení nové, jako plně vyhovující, ale 
situace vyplývá ze závazného termínu předložení DZ. Dlouhodobé záměry vysokých škol 



mají mít obecnější charakter, aby nezavazovaly nové vedení, ale v rámci Aktualizace DZ je 
možno tyto obecné záležitosti dále konkretizovat.  

Pan prorektor Revenda doplnil informaci o konstatování, že DZ vznikl na základě podkladů 
získaných z jednotlivých fakult. Základní členění bylo v zásadě předepsáno ministerstvem. 
Pozice vedení byla ztížená nejen sestavováním DZ v období nadcházejících změn vedení, ale 
také tím, že se při sestavování mělo vycházet z DZ MŠMT, který byl sestaven až někdy 
začátkem září. DZ VŠE byl sestaven s předstihem, prošel schválením vedením, SR a VR 
VŠE, byly zde již zapracovány připomínky.  

Předseda Pichanič uvedl, že senátoři byli vyzváni, aby zasílali připomínky přímo panu 
prorektorovi, podle jeho informace několik připomínek bylo odesláno a již i zapracováno.  

Pror. Revenda potvrdil, že obdržel připomínky od několika senátorů, se všemi z nich osobně 
hovořil, tyto připomínky byly poté zapracovány.  

Předseda Pichanič informoval o tom, že s ohledem na povahu materiálu je pro jeho schválení 
nutná 3/5 většina všech zvolených senátorů, tj. 13 hlasů pro.  

Usnesení AS VŠE:  

„AS VŠE schvaluje Dlouhodobý záměr VŠE v Praze na období 2006 – 2010.“  

Hlasování:  

Pro: 13  
Proti: 0  
Zdrželi se: 0  

Dlouhodobý záměr VŠE v Praze na období 2006 – 2010 byl senátem jednomyslně schválen.  

Pan prorektor Revenda poděkoval senátorům za schválení materiálu a dále podal informaci o 
Aktualizaci DZ VŠE na rok 2006. Jedná se vlastně o konkretizaci DZ pro příští rok, ale 
protože zákon tento termín nezná, používá se termín aktualizace. V letošním roce je součástí 
aktualizace na příští rok příloha Rozvojové projekty. S výjimkou SR, která se k aktualizaci 
nevyjadřuje, prošla všemi grémii, všechny připomínky byly zapracovány.  

Senátorka Poláková upozornila, že se v materiálu vyskytují drobné chyby v anglických 
názvech.  

Ing. Fischer vznesl dotaz k Rozvojovým projektům – na minulých zasedáních bylo uvedeno, 
že prioritu mají celoškolské a mezifakultní projekty, zde v příloze Aktualizace je však většina 
předložených projektů fakultních.  

Pror. Revenda uvedl, že je to určitým rizikem. Apeloval již dříve na děkany, aby příliš 
nepředkládali projekty jako fakultní, ale stalo se tak, takže některé z nich byly zapracovány do 
návrhu; je zde možnost jejich neschválení nebo schválení po krácení.  

Usnesení AS VŠE:  



„AS VŠE schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru VŠEv Praze na rok 2006.“  

Hlasování:  

Pro: 13  
Proti: 0  
Zdrželi se: 0  

Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE v Praze na rok 2006 byla senátem jednomyslně 
schválena.  

 

25/5 Schválení materiálu Hodnocení plnění rozpočtu VŠE v Praze k 30.9.2005 
a výhled do konce roku 2005 

– předkládá pan kvestor  

Kvestor Ing. Kříž podal senátorům základní informace k tomuto materiálu. Vedení VŠE 
navrhuje využít očekávaného kladného výsledku hospodaření VŠE pro navýšení mzdových 
tarifů od ledna 2006. 7% zvýšení by si vyžádalo meziroční nárůst prostředků o 20,5 mil. Kč a 
znamenalo by v roce 2006 meziroční zvýšení objemu mzdových prostředků o 4,3 %. V 
souvislosti s projednávaným materiálem kvestor upozornil na již nastalé i připravované 
změny právních předpisů souvisejících s hospodařením vysokých škol. Na úrovni reprezentací 
vysokých škol (ČKR, RVŠ) a MŠMT se diskutuje o zvýšení prostředků pro vysoké školy s 
tím, že normativ na studenta se pravděpodobně zvýší o cca 2 % a nárůst dotací bude směřován 
spíše do účelové podpory.  

Předseda Finanční komise senátu Ing. Fischer informoval o průběhu jednání komise, která se 
sešla k projednání tohoto materiálu s panem kvestorem Ing. Křížem a Ing. Issovou. V průběhu 
jednání komise probíhala diskuse mimo jiné o možnosti technicky zvládnout zvýšení platů už 
od ledna 2006 (schválení a registrace změny vnitřního předpisu) – podle pana kvestora to 
možné je, o zainteresovanosti fakult na tvorbě nových fondů, které budou zřejmě zřízeny v 
důsledku novelizace právních předpisů, o předpokládané výši daně z příjmů v důsledku 
příjmů z prodeje objektu Štěpánská a o harmonogramu projednávání priorit rozpočtu na rok 
2006. Finanční komise přijala po diskusi závěr ve formě návrhů usnesení, které komise 
předkládá Akademickému senátu ke schválení.  

Usnesení AS VŠE:  

• „AS VŠE schvaluje Hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2005 a výhled do konce 
roku 2005.“  

• „AS VŠE souhlasí s nevyplacením tzv. 14. platů v roce 2005 vzhledem k tomu, že 
tyto platy by byly vyplaceny v malé výši.“ 

• „AS VŠE souhlasí s převodem očekávaného výsledku hospodaření za rok 2005 do 
Fondu odměn a s využitím těchto prostředků pro zvýšení mzdových tarifů v roce 
2006.“ 

• „AS VŠE souhlasí s navýšením mzdových tarifů k 1. 1. 2006 o 7 %.“ 

O všech 4 částech usnesení se senát rozhodl hlasovat en bloc:  



Pro: 13  
Proti: 0  
Zdrželi se: 0  

AS VŠE jednomyslně schválil Hodnocení plnění rozpočtu k 30. 9. 2005 a výhled do konce 
roku 2005, včetně doprovodných usnesení.  

 

25/6 Projednání nákupu pozemků na Třebešíně – předkládá pan kvestor  

Kvestor Ing. Kříž vysvětlil situaci, která vznikla u pozemků na Třebešíně, které původně 
vlastnila VŠE. Pozemky, na kterých stojí tenisový areál VŠE, byly převedeny dle Zákona o 
navrácení majetku obcím do katastru obce. Magistrát pozemky převedl obci bez uvědomění 
původního vlastníka, tedy VŠE. Existuje nájemní smlouva o užívání platná do r. 2019. Do 
tohoto roku tedy škola může areál využívat. VŠE koupila jako krizovou variantu sousední 
pozemky, v současné době je v jednání návrh postavit zde víceúčelové sportoviště pro účely 
CTVS. Magistrát by byl ochoten prodat původní pozemky VŠE zpět za upravenou cenu. 
Pokud by se podařilo získat prostředky účelově určené MŠMT – jedná se o 9 mil. Kč na 
nákup více než 6000 m 2 pozemků – jedna možnost je potom sjednotit oba pozemky a postavit 
zde halu za podpory investorů.  

Usnesení AS VŠE:  

„AS VŠE projednal postup VŠE ohledně získání pozemků a informaci bere se souhlasem 
na vědomí.“  

Hlasování:  

Pro: 13  
Proti: 0  
Zdrželi se: 0  

Usnesení bylo jednomyslně přijato.  

 

25/7 Různé  

Předseda Pichanič informoval senátory o tom, že dle požadavku Agentury Rady vysokých 
škol požádal předsedy všech fakultních senátů, aby fakultní AS na svém zasedání navrhly své 
zástupce do sněmu RVŠ za příslušnou fakultu. AS VŠE tyto navržené kandidáty ještě 
formálně schvaluje jako delegáty do RVŠ. Na výzvu ve stanoveném termínu reagovali a 
navržené kandidáty předložili pouze tři předsedové fakultních AS.  

Usnesení AS VŠE:  

„AS VŠE schvaluje jako delegáty do sněmu RVŠ:  

1. Za FMV VŠE v Praze JUDr. Jiřinu Kotoučovou, Ph.D.  



2. Za FIS VŠE v Praze doc. Ing. Dagmar Blatnou, CSc.  
3. Za FM VŠE v JH prof. RNDr. Jana Černého, DrSc.“  

Hlasování:  

Pro: 13 
Proti: 0  
Zdrželi se: 0  

Delegáti do sněmu RVŠ za FMV, FIS a FM byli senátem jednomyslně schváleni.  

Předseda AS upozornil senátory na účast v jimi zvolených výběrových řízeních.  

AS VŠE ukládá senátorovu Eybergerovi úkol aktualizovat seznam členů AS VŠE na 
webových stránkách, včetně aktualizace hromadných rozesílacích e-mailových adres senátu.  

Senátor Fischer důrazně požádal o povinnost senátorů nahlásit veškeré změny související s 
platností jejich mandátu předsedovi AS VŠE neprodleně po nastání takové skutečnosti. Dále 
navrhuje, aby tato povinnost byla předmětem projednávání změn VJŘ AS VŠE.  

Senátor Fischer jako předseda Volební komise pro volbu kandidáta na funkci rektora podal 
stručnou informaci o plánovaném průběhu příštího zasedání jehož jediným bodem je volba 
kandidáta na funkci rektora VŠE: Koná se veřejné zasedání AS VŠE. Přijdou všichni 4 
kandidáti, vylosují si pořadí. Každý člen může položit každému kandidátovi max. 2 dotazy, na 
odpověď má každý max. 2 minuty. Hosté nemají možnost do diskuse zasáhnout. Po 
zodpovězení všech dotazů dojde k vyloučení veřejnosti. Vyloučeni budou všichni, kdo nejsou 
členy AS VŠE. Prostřednictvím svého senátora může položit dotaz i každý člen ak. obce – 
dotaz musí pokládat člen senátu.  

AS VŠE ukládá Volební komisi zpracovat průběh příštího zasedání včetně postupu Volby 
kandidáta na funkci rektora podle VJŘ a poslat jej všem senátorům a všem kandidátům.  

Na další zasedání senátu se dostavíme ve 12.30.  

2. 11. 2005  

Zapsala: Boháčková  
Kontroloval: Fischer  
Schválil: Pichanič  

 


