Zápis ze zasedání AS - 30.01.2006
Přítomni (14): Eyberger, Fischer, Janhuba, Mazouch, Mikolandová, Neumaierová, Novák,
Pichanič, Poláková, Rác, Rosický, Spirit, Š?astný, Vančurová
Nepřítomni (0):
Omluvení (7): Bartošová, Boháčková , Gažo, Kopřiva, Kovář, Kunstová, Přibil
Hosté (7): Čermák, Hindls, Hronová, Machková, Koschin, Soukup, Revenda
Program zasedání:
29/1 Představení nových prorektorů VŠE
29/2 Informace předsedy AS VŠE o zasedání předsednictva AS VŠE – Zápis ze zasedání
předsednictva a znění dopisu prezidentovi ČR v příloze
29/3 Informace předsedy AS VŠE o kontrole MŠMT na základě „Stížnosti předsedy AS FNH
na průběh 3. kola voleb do AS VŠE na FFÚ ve studentské části a žádost o její anulování“
29/4 Zpráva o průběhu mimořádného zasedání HVK AS VŠE a dílčí volební komise FFÚ
VŠE pro prošetření stížnosti člena HVK Ing. Š?astného
29/5 Projednání jednoho z bodu priorit rozpočtu na rok 2006, týkajícího se ÚIA
29/6 Stav návrhů a doplňků k VJŘ AS VŠE a Statutu AS VŠE - dr. Poláková
29/7 Různé

29/1 Představení nových prorektorů VŠE
Předseda senátu přivítal na jednání nového rektora VŠE prof. Hindlse. Pan rektor posléze
představil nové prorektory VŠE pro funkční období 1. 2. 2006 - 31. 1. 2010. Stávají se jimi:
•
•
•
•

prof. Hronová pro vědu,
doc. Koschin pro pedagogiku,
prof. Machková pro zahraniční vztahy (bude ustanovena zároveň statutárním
zástupcem p. rektora) a
prof. Soukup pro rozvoj a finance.

Předseda senátu popřál jménem senátu nově jmenovaným prorektorům hodně zdaru v jejich
práci.

29/2 Informace předsedy AS VŠE o zasedání předsednictva AS VŠE

Předseda Pichanič informoval senát o průběhu událostí, které nastaly v souvislosti se
jmenováním nového rektora VŠE. Senátoři byli seznámeni s dopisem prezidenta republiky a
reakcí předsednictva AS VŠE na tento dopis a to zápisem ze schůze předsednictva AS VŠE
(viz. Příloha) a zněním dopisu prezidentu republiky prof. Václavu Klausovi (viz. příloha).
Usnesení AS VŠE
„AS VŠE vyslechl vysvětlení předsedy senátu ohledně aktivit předsednictva týkajících se
jmenování rektora VŠE. Schvaluje postup předsednictva podle článku12 odst. 4 a, VJŘ a
následné usnesení předsednictva ze dne 16.1.2006.“
Hlasování:
Pro:13
Proti: 0
Zdrželi se:1
AS VŠE schválil postup a následné usnesení předsednictva.

29/3 Informace předsedy AS VŠE o kontrole MŠMT na základě „Stížnosti
předsedy AS FNH na průběh 3. kola voleb do AS VŠE na FFÚ ve studentské
části a žádost o její anulování“
Předseda Pichanič informoval senát o kontrole MŠMT dne 17. 2. týkající se stížnosti na
průběh doplňovacích voleb na FFÚ, kterou poslal předseda FNH Ing. Ševčík. Ministerská
kontrola prověřovala opětovně celý průběh voleb a ve svém ústním zhodnocení nenašla žádné
skutečnosti, které by tyto volby zpochybnily.

29/4 Zpráva o průběhu mimořádného zasedání HVK AS VŠE a dílčí volební
komise FFÚ VŠE pro prošetření stížnosti člena HVK Ing. Š?astného
Předseda HVK AS VŠE senátor Spirit předložil senátu „Souhrnnou zprávu HVK„ z
mimořádné schůzky HVK AS VŠE a DVK AS FFÚ VŠE, konané dne 11.1.206 na žádost
člena HVK Ing. Š?astného adresovanou AS VŠE. ( viz příloha). Na základě předloženého
materiálu se rozvinula diskuse, které se zúčastnili senátoři – Poláková, Vančurová, Štastný a
Spirit. Předseda Pichanič zdůraznil, že tato diskuse má přispět zejména k tomu, aby volby
byly vždy právně i věcně nezpochybnitelné. Senátorka Poláková podala návrh na odvolání
existující volební komise a na zvolení komise nové.
Návrh: Na odvolání současné HVK AS VŠE
Návrh usnesení AS VŠE
„Návrh na odvolání hlavní volební komise.“

Hlasování:
Pro: 5
Proti: 1
Zdrželi se: 8
Návrh usnesení nebyl schválen.

29/5 Priority rozpočtu 2006 týkající se posílení interního auditu.
Pror. Revenda podal dodatečné vysvětlení, proč žádá o znovuzařazení tohoto problému na
jednání AS VŠE.
Předseda fin. komise AS VŠE Ing. Fischer informoval o 13. zasedání finanční komise (zápis
viz příloha) doporučil přijmout toto usnesení:
Návrh usnesení AS VŠE
Akademický senát považuje posílení Útvaru interního auditu za prioritní. Vzhledem k tomu,
že jde o (nevyčíslenou) schválenou prioritu VŠE pro rozpočtový rok 2006, doporučuje (s
přihlédnutím k usnesení AS VŠE ze dne 19. 12. 2005) nastupujícímu vedení VŠE, aby po
posouzení konkrétních potřeb útvaru tuto nevyčíslenou prioritu upřesnilo jak z hlediska
počtu nově potřebných pracovních míst, tak z hlediska objemu finančních prostředků. Do
doby případného upřesnění priority má AS VŠE za to, že je priorita vyčíslena ve výši
uvedené v materiálu předloženém Akademickému senátu v prosinci 2005.
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Návrh usnesení byl schválen.

29/6 Stav návrhů a doplňků k VJŘ AS VŠE a Statutu AS VŠE
Senátorka Poláková podala přehled o návrzích na změnu VJŘ. Z došlých návrhů vyplývá, že
další postup se soustředí na zpracování pouze změn VJŘ, které budou projednány na
únorovém zasedání senátu. Všechny další změny, které vyplývající z novely zákona o VŠ
budou předmětem dalších oprav a postupně budou zapracovávány. Změny ve VJŘ jsou nutné
pro včasné uskutečnění voleb do AS VŠE. Senát pověřuje senátory Polákovou a Janhubu, aby
připravili návrh nového volebního řádu.
Senát ukládá předsedovi, aby vyzval pana rektora k vytvoření pracovní skupiny pro
zpracování novely VŠ zákona do vnitřních předpisů školy.

29/7 Různé:
29/7 a) Situace a stav ISISING.- pror. Čermák.
Prorektor Čermák informoval členy AS o postupu projektu Integrovaného studijního
informačního systému nové generace (ISISING). Vzhledem k vážným problémům při plnění
dodávek ze strany dodavatele (kvalita dodávky – část registrace a zápisy, zpoždění v
termínech, nedodržování procedur stanovených smlouvou atd.) proběhla v listopadu minulého
roku jednání majitelů dodavatelské firmy Gitus a.s. s rektorkou školy. Na těchto jednáních
dodavatelé přislíbili řadu nápravných opatření a bylo rovněž dohodnuto, že dodavatelé do
30.12.2005 dodají část dodávky z etapy projektu 1a), která by umožnila v lednu 2006 nahradit
funkcionalitu stávající centrální databáze a spojeného systému zápisů na BZ. To mělo výrazně
zlepšit provoz systému registrací a zápisů, který je v aplikaci ISISNG provozován ve
zkušebním provozu od 11.7.2005, nebo? by propojení umožnilo, aby změny dat studentů
(například převod z bakalářského do navazujícího magisterského studia) se ihned projevily
například pro registrace předmětů. Řízení projektu na straně dodavatele převzal jeden z
majitelů firmy. Pracovníci školy, kteří na projektu pracují (celkem se jedná o cca 50 osob)
vyvinuli maximální úsilí poskytnout dodavateli součinnost. Podle zpracovaného
harmonogramu mělo po provedení migrace dat ze stávající databáze do systému ISIS podle
stavu k 30.12.2005 dojít k 16.1.2006 k zahájení zkušebního provozu této nové části systému
ISIS. V týdnu od 2.1.2006 byla skutečně úspěšně provedena migrace dat z centrální databáze
do systému ISIS, proběhla kontrola migrovaných dat a centrální databáze byla odstavena.
Dodavatel dodal poslední verzi aplikaci až 6.1.2006 (tj. se zpožděním proti dohodnutému
harmonogramu), následné testování v týdnu od 9.1.2006 však prokázalo výskyt vážných vad,
další problémy byly identifikovány na školení studijních referentek, které proběhlo rovněž v
tomto týdnu a na kterém studijní referentky poukazovaly na vážné ergonomické problémy a
další vady nejnovější verze. Vzhledem k tomu, že bylo ověřeno, že dodaná verze nesplnila
podmínky pro přechod do zkušebního provozu, bylo 13.1.2006 rozhodnuto, že nová verze
nemůže být 16.1.2006 převedena do zkušebního provozu, a toto rozhodnutí bylo sděleno
dodavateli. Současně byly znovu od 16.1.2006 spuštěny stávající aplikace pro podporu
studijní agendy. Na rozhodnutí školy neschválit převod nové části aplikace do zkušebního
provozu reagoval dodavatel sdělením, které škola obdržela 26.1.2006, že k 27.1.2006
přerušuje veškeré práce na projektu. Na základě vyhodnocení stavu projektu ze strany
zástupců školy v řídícím výboru projektu (prorektor Krebs, prorektor Čermák), vzhledem k
postupu dodavatele a v souladu se stanovisky proděkanů pro pedagogiku všech pražských
fakult bylo v pondělí 30.1.2006 rozhodnuto zápisy předmětů pro LS 2005/2006 od 1.2.2006
provozovat v původním systému na bázi klienta wrzclnt.exe. Do aplikace wrzclnt.exe byla
převedena data z registrací předmětů v aplikaci ISIS.
V úterý 31.1.2006 proběhne jednání s dodavatelem ohledně situace projektu vyvolané
postupem dodavatele a jeho dalšími požadavky.
Aplikace e-Semestr vyvinutá v minulých letech na FIS a používaná na řadě fakultních
pracoviš? školy pro vkládání výsledků zkoušek je provozována i v tomto období standardním
způsobem dle harmonogramu, který se rovněž proti dřívějším harmonogramům nemění – to
se týká i období, kdy jsou data ze systému e-Semestr (podobně u systému výsledky
provozovaného FFÚ) exportována do centrální databáze. Pokud některý z uživatelů má

problémy při jejím používání, je nezbytné se obrátit na centrum podpory uživatelů nebo
pedagogické oddělení.
Pokud se týká projektu nového Integrovaného ekonomického informačního systému (IEIS)
sdělil prorektor Čermák, že v listopadu minulého roku bylo vyhlášeno znovu výběrové řízení,
škola obdržela 6 nabídek od renomovaných dodavatelů ERP systémů v ČR a probíhá
výběrové řízení za účasti řady odborníků z fakult i nominovaných členů AS. Práce hodnotící
komise skončí pravděpodobně do konce února 2006.
Pro vyjasnění všech dotazů a připomínek přislíbil prorektor Čermák rovněž možnost účasti na
AS FMV, pokud o to AS FMV projeví zájem.
29/7 b) Senát schvaluje dodatečně účast senátora Pichaniče na výběrovém řízení ředitele
CESP.
29/7 c) Senátorka Mikolandová informovala senát o problémech s uznáním ubytovacích
stipendií, které vznikají studentům ze skutečnosti souběžného studia - složení přijímacích
zkoušek na více VŠ - zápis na více fakult. Ani
následné odhlášení z fakult, kam se zapsali, ale nestudují na nich,
nepomohlo předejít problému nepřiznání stipendií.
Senát pověřuje zástupce v RVŠ a studentské komoře RVŠ, aby projednali tuto skutečnost na
nejbližších zasedáních a informovali AS VŠE.
29/7 d) Senátor Mazouch se dotázal pror. Čermáka na postup prací při zasí?ování koleje
Blanice. Pror. Čermák informoval, že práce by měly být zahájeny na podzim v souladu se
zasí?ováním JM.
29/7 e) Senátor Rosický navrhl, aby byla na zasedání pozvána paní rektorka a senát se s ní
rozloučil u příležitosti ukončení jejího funkčního období.
29/7 f) Senátor Mazouch požádal zástupce AS VŠE v RVŠ o návrhy na změnu systému
přidělování dotací u jídla.
Přílohy (pouze u originálu):
1.
2.
3.
4.

Prezenční list zasedání AS VŠE ze dne 30. ledna 2006
Dopis prof. Klausovi
Zápis ze zasedání předsednictva AS VŠE
Zápis ze 13. zasedání finanční komise AS VŠE
3.2.2006

Zapsal: Pichanič
Kontroloval: Vančurová
Schválil: Pichanič

