Zápis ze zasedání AS - 15.09.2003
Přítomni (20):
Bartošová, Boháčková, Dušková, Eyberger, Fischer, Gažo, Janhuba, Kopřiva, Mazouch,
Mikolandová, Neumaierová, Poláková, Pichanič, Přibil, Rosický, Straka, Ševčík, Vančurová,
Wokoun, Zadražilová
Pozvaní hosté: rektorka VŠE Durčáková, kvestor Kříž, prorektor pro informační systém
Čermák, prorektor pro pedagogiku Krebs, prorektor pro rozvoj a finance Revenda
Nepřítomni (1):
Štork
Omluveni (1):
Štork
Program zasedání:
2/1 Kontrola zápisu z 1. zasedání AS VŠE a vyjádření rektorky k červnové petici studentů
VŠE
2/2 Informace rektorky o jmenování nových prorektorů a o jejich kompetencích
2/3 Informace prorektora pro informační systém Čermáka o novém informačním systému
2/4 Informace kvestora o provozu menzy
2/5 Ustavení pracovních komisí senátu
a.
b.
c.
d.
e.

pedagogická
kolejní
legislativní
finanční
pro informační systém

2/6 Různé

Předseda senátu přivítal zástupce vedení VŠE – rektorku doc. Durčákovou, prorektory prof.
Krebse, Revendu a doc. Patočku.
2/1 Kontrola zápisu z 1. zasedání AS VŠE a vyjádření rektorky k červnové petici
studentů VŠE
Paní rektorka se vyjádřila k červnové „Petici studentů VŠE za zachování rovnosti podmínek
při ubytování na kolejích VŠE“. Stručně se zmínila o krocích, které podnikla v rámci řešení
situace:
V prvním jednání k této petici na kolegiu rektorky, kde se zúčastnil také předseda senátu
Pichanič, děkani nereagovali pozitivně.
Pokud jde o reálnou situaci, tak oproti loňskému počtu 14,9 bodů potřebných ke získání
nároku na ubytování na koleji, tj. cca 149 dojezdových km, se snížil počet bodů na 13,5 bodů,
což přibližně odpovídá 135 km.

Návrh rektorky počkat na výsledek ubytovacího řízení. Ředitel koleje měl do 8.8. t.r. rektorku
informovat o vyhodnocení situace a o tom, zda by se nepodařilo několik ubytovacích míst
získat. Rezerva pro 1. ročníky nebyla omezena, počet přihlášek byl nižší, než se očekávalo.
Snížila se dojezdová vzdálenost, hlásili se i další studenti, kteří v tomto roce podali přihlášku.
Vzhledem ke snížení dojezdové vzdálenosti rektorka požádala o snížení rezervy pro žádosti
v 2.kole a podařilo se jí získat další lůžka. Tak bylo pro zahraniční studenty vyčleněno celkem
70 dodatečných míst. Tím se posunula jejich prospěchová hranice, potřebná ke získání koleje,
na 2,43.
Na dotaz kolegyně Polákové ohledně dojezdové vzdálenosti paní rektorka uvedla, že počet
bodů odpovídá přibližně jedné desetině dojezdové vzdálenosti v kilometrech. Na počtu bodů
se však ještě odrážejí jiné vlivy, jako je například zdravotní stav žadatele o kolej, a proto je
v konečném důsledku dojezdová vzdálenost o něco málo nižší. Paní rektorka dále uvedla, že
na snížení dojezdové vzdálenosti se odrazilo také uvolnění dodatečných kapacit v hotelu
Krystal.
Na dotaz kolegy Mazoucha, zda je počet míst, která mohou zahraniční studenti obsadit na
kolejích konečné,odpověděla paní rektorka, že je konečné ve smyslu 1.kola, není konečné
celkově (v září je největší tlak na kapacity). Podala informaci o tom, že počet studentů, kteří
žádají a ještě nedostali kolej, je cca 300 zahraničních, 1200 českých.
Kolegyně Dušková podotkla, že studijní prospěch Čechů tvoří pouze jedno ze sedmi kriterií
pro ubytování na koleji, u zahraničních studentů je toto jediné kriterium.
Děkan FNH Schwarz poukázal na nutnost hledání nových ubytovacích kapacit pro studenty.
To je podle jeho názoru jediné možné řešení stávající situace, nebo? počet studentů školy
neustále narůstá. Škola se nafukuje, a proto vypracování nových kriterií pro ubytovávání na
kolejích není řešením. Není čas čekat na rozhodnutí zcela chaoticky vedeného ministerstva.
Děkan FNH Schwarz proto žádá vedení školy, aby vyvinulo největší možné úsilí o vytvoření
nových kapacit pro ubytování studentů VŠE a nabídl svou pomoc.
Paní rektorka poukázala na pravděpodobnost změny okolností celého problému
v následujícím období. Pokud dojde k privatizaci kolejí, budou dotace určené dosud na
ubytování rozděleny přímým způsobem, okolnosti se mohou velmi změnit. Paní rektorka
poukázala na to, že jsou i jiné možnosti ubytování studentů a že studenti mají být dostatečně
aktivní sami. Konkrétním případem je i pronájem bytů MČ Praha 3, o jejichž pronájem se
studenti mohou ucházet také. Paní rektorka informovala o tom, že se svým studentským
tajemníkem připravuje v brzké době setkání se studenty, bod koleje se nachází na programu
tohoto setkání.
Kolega Rosický poznamenal, že kritéria pro ubytování nejsou řešením stávající situace, do
systému musíme zavést trh, jiný model nemá smysl.
Kolega Kopřiva se dotázal na to, kdy škola zjistí, že jsou na kolejích místa volná a jaký je
potom mechanismus obsazení těchto volných míst.
Paní rektorka oznámila, že již řešila s ředitelem kolejí informovanost o uvolnění místa na
kolejích, mechanismus obsazování je nastaven, blíže informován o celém mechanismu je
prorektor pro pedagogiku.

2/2 Informace rektorky o jmenování nových prorektorů a o jejich kompetencích
Senát bere na vědomí jmenování dvou nových prorektorů, které na zasedání paní rektorka
představila.
Prof. Musílek byl povolán do Komise pro cenné papíry, od 1. září 2003 byl proto prorektorem
pro pedagogiku jmenován prof. Vojtěch Krebs. Nově vznikla funkce prorektora pro rozvoj a
finance, jímž byl jmenován prof. Revenda.
Paní rektorka objasnila náplň funkce prorektora pro rozvoj a finance. Hlavními body jeho
činnosti jsou zejména zahájení výstavby Rajské budovy, celkové zlepšení akademického
prostředí. Má usilovat o navýšení mimorozpočtových finančních zdrojů, tj. pokrytí oblasti
Fund Raising.
Kolega Rosický se dotázal prorektora Krebse na nejasnosti, týkající se přípravného týdne a
organizace výuky. Prof. Krebs řekl, že zde byla snaha o jednoznačnost informací.
Senát se usnesl, že prorektor pro pedagogiku bude pozván na 3. zasedání senátu
k prodiskutování celé situace ohledně změn v organizaci výuky během semestru.

2/3 Informace prorektora pro informační systém Čermáka o novém informačním
systému
Na žádost předsedy AS Pichanče přijal pozvání na zasedání senátu Prorektor Čermák. Podal
informaci o tom, že v loňském roce byla zpracována úvodní studie pro nový informační
systém školy. Program pro nový studijní informační systém byl přijat v únoru letošního roku.
Nyní probíhá druhá fáze programu. Projekt je časován na září až listopad letošního roku.
Prorektor Čermák podal návrh na účast členů senátu v pracovních skupinách programu.
Oznámil, že škola najala externího projektového manažera. Úskalím je sladit a promítnou do
materiálu všechny představy včas, aby nedocházelo k připomínkám v době, kdy už nebude
možno na ně reagovat začleněním do programu. Bude vyhlášena veřejná obchodní soutěž,
nákup informačního systému se ukazuje jako jediná možná cesta.
Kolega Rosický vznesl dotaz, zda pracovní skupiny pokrývají pouze oblast studia, nebo bude
pokryta širší oblast.
Prorektor odpověděl, že v této fázi rozvoje probíhá specifikace studijní komponenty, v další
fázi bude začleněna i komponenta ekonomická.
Další dotaz zněl, zda se jedná o grant z ministerstva a jakou roli bude hrát senát, zda bude
probíhat i diskuse se studenty. Padl také dotaz, o kolik se rámcově jedná finančních
prostředků potřebných pro tento program.
Pokud se jedná o financování, je třeba počítat s tím, že z ministerstva nepoplyne 100%
prostředků, a VŠE se bude podílet na financování v rámci priorit rozpočtu.

K programu by se měli vyjádřit všichni, kteří mají co věcného říct. Nemělo by probíhat
připomínkové řízení na konci projektu, naopak je nutnost zapojení během procesu, dávat
připomínky od začátku, obracet se proto na komisi pro informační systém senátu VŠE.
Názory jsou v senátu reprezentativní, zde by měl být největší prostor pro komunikaci obou
stran. Komise senátu může shromažďovat jednotlivé připomínky z řad členů akademické obce
a může na ně reagovat v rámci pracovních skupin programu.
Jedná se o tříletý projekt, částka kompletně odhadována na 30 mil. Kč, bude upřesněna až při
vyhlášení veřejné obchodní soutěže. Financování není záležitostí pouze počítačů, ale následně
lidí, kteří se systémem pracují. Velký důraz je nutno klást na etapy, kdy se provádějí školení
lidí, kteří se systémem budou pracovat. Dále se musí vypracovat procesní analýza, kde se
budou hodnotit organizační dopady a možné úspory v rámci procesu.

2/4 Informace kvestora o provozu menzy
2/4.1 Provoz menzy
Kvestor Kříž informoval o tom, že byl zahájen zkušební provoz menzy. Tomu předcházela
analýza provozu menzy. Bylo zjištěno, že ročně docházelo k finanční ztrátě až 5 mil. Kč.
Docházelo k přerozdělování finančních prostředků v neprospěch kolejí. V dubnu t.r. byla
vyhlášena veřejná obchodní soutěž na provozovatele menzy. Tři nabídky, jedna z formálních
důvodů vyřazena. Vybrána firma Eurest. Jedno jídlo 38,60. Menza předtím vařila nad 50 Kč.
Důvodem změny provozovatele je i výstavba Rajské budovy a nástavba menzy
v akademickém roce 2005-2006, tzn. vyřazení menzy z provozu na delší dobu, možnost
dovážení hotových jídel firmou Eurest. Služby budou poskytovány na profesionální úrovni.
Firma musela pro zahájení zkušebního provozu udělat zásahy do hygieny prostředí menzy.
Následná možnost kombinace jídla a příloh apod. Firma by ráda přešla na bezobjednávkový
systém stravování.
Na dotaz kolegy Rosického, jaký je vztah mezi provozovatelem a Správou účelových zařízení
odpověděl kvestor, že objekt nadále spadá pod SÚZ.
Na dotaz kolegyně Duškové, jaká bude cena pro studenta, uvedl, že studenti budou po dobu
jednoho roku mít podmínky stravování neměnné, tj. cena 19,80 Kč. Za rok je možnost upravit
potravinový limit, o to by stoupla cena jídla, ale byla by vyšší gramáž a další výhody.
2/4.2 Výstavba budovy Rajská
Předseda AS Pichanič v souvislosti s přestavbou menzy vznesl dotaz na výstavbu budovy
Rajská. Byla jmenována komise pro výstavbu Rajské?
Odpověď pana kvestora:Soutěž, kdy finanční prostředky přesahují limit, přechází do
kompetence vlády. Komisi proto navrhuje ministryně a prochází čtyřmi resorty. Ze strany
VŠE byli navrženi zástupce AS (předpokládá se předseda), předseda Správní rady VŠE,
kvestor a pokud budou zástupci čtyři, pak ještě jeden z prorektorů.
Soutěžní lhůta je 60 dní od středy 10.9.2003 počínaje, poté otevírání obálek a rozhodování
komise. Do konce letošního roku, nejdéle však do konce ledna 2004 by se mělo začít stavět.

Přímo v soutěžních podmínkách je lhůta výstavby 30.6.2005, kolaudace v průběhu letních
prázdnin, aby byla budova plně k dispozici od akademického roku 2005-2006.
Kolega Rosický podotkl, že o těchto problémech se dlouho na senátu nemluvilo, dal proto
návrh na zařazení problému na další zasedání senátu. Zároveň se dotázal na způsob
financování. Dále poukázal na neinformovanost nejen akademické obce, ale zejména senátu o
vypsané veřejné soutěži na výstavbu Rajské.
Odpověď kvestora:Ze státního rozpočtu se bude hradit více než 300 mil. Kč, škola zaplatí cca
250 mil. Kč, polovinu těchto peněz by měla VŠE získat z prodeje objektu Černá (2005) a
objektu Štěpánská (2006).
Co se týče neinformovanosti, proběhly výrobní výbory, nastala zpětná vazba. V současnosti
máme stavební povolení a projekt k realizaci, v současné době asi 120 milionů našetřeno,
finanční zabezpečení stavby je dostatečné.
Na dotaz kolegy Pichaniče, kdo stanovil výchozí podmínky veřejné soutěže, odpověděl
kvestor, že soutěžní podmínky navrhuje škola, s drobnými úpravami je schválilo MŠMT, bez
úprav schválilo MF. V souladu se zákonnými předpisy jsou zde 3 kriteria. Kolik získá
skutečně které kriterium bodů, rozhodne komise na svém prvním zasedání.
Předseda Pichanič navrhl pozvat prorektora Revendu po výběrovém řízení na zasedání AS.
Kvestor Kříž na požádání senátorů stručně seznámil AS s projektem výstavby rajské. Senátor
Straka podpořil návrh na podrobné seznámení se senátorů s projektem a vrácení se
k problému po otevření obálek.

2/5 Ustavení pracovních komisí senátu
Předseda AS Pichanič seznámil senát s návrhem na ustavení pěti pracovních komisí senátu.
Navrhl ustavit novou komisi pro informační systém. Role komisí má být nejen oponentní, ale
i navrhovatelská, s následným prosazením návrhu v senátu a uvedením do chodu ve škole.
Návrh předsednictva AS VŠE na složení jednotlivých komisí:
•
•
•
•
•

Komise pro informační systém: prozatímní předseda Přibil, dále Eyberger,
Mikolandová
Kolejní komise: prozatímní předseda Gažo, dále Kopřiva, Mazouch, Štork
Finanční komise: prozatímní předseda Fischer, dále Mikolandová, Vančurová, Straka,
Ševčík
Legislativní komise: prozatímní předseda Poláková, dále Ševčík,
Vančurová,Boháčková
Pedagogická komise: prozatímní předseda Zadražilová, dále Bartošová, Dušková,
Gažo, Janhuba, Neumaierová, Rosický

Předseda senátu navrhl hlasovat o jednotlivých navržených předsedech komisí. Kolega Straka
navrhl, aby si komise sami zvolili předsedu. Kolega Rosický řekl, že senát musí o způsobu
volby předsedy komise formálně rozhodnout, rozhodování o předsedech není v kompetenci
komisí, ale celého senátu. Dále vznesl námitku vůči členům vedení senátu a jejich členství

v komisích, potažmo jejich účasti na vedení komisí. Kolegyně Poláková konstatovala, že jde o
práci, ne o funkci, pokud si chce vedení přibrat práci, nemělo by se jim bránit. Kolegyně
Vančurová navrhla aby první zasedání svolal a vedl prozatímní navržený předseda a posléze
se na svých schůzích komise dohodly na stálém předsedovi. Kolega Wokoun zpochybnil
vedení komisí členem předsednictva AS VŠE.
Předseda Pichanič navrhl hlasovat o následujícím usnesení:
„Člen předsednictva AS VŠE může být zároveň předsedou pracovní komise AS VŠE.“
Hlasování:
Pro: 13
Proti: 2
Zdrželi se: 4
Senát dále schválil, že svolání komisí provedou navržení prozatímní předsedové komisí, na
svém stálém předsedovi se komise dohodnou na svém prvním zasedání.

2/6 Různé
2/6.1
Předseda AS požádal členy o doplnění programu schůzí senátu. Vyjádřil dále svůj nesouhlas
se způsobem organizace výběrových řízení na VŠE, která přicházejí předsedovi senátu v
krátkém předstihu před jejich konáním. Senátoři informovali o některých poznatcích
z výběrových řízení. Upozornili zejména na možnost účasti členů senátu při formulování
kritérií na výběr.
2/6.2
Předseda AS informoval o přidělení senátní místnosti 166. Senátní místnost byla vybavena
novou výpočetní technikou. Informoval také o nabídce Dne se senátory, která mu byla
doručena CIKS v rámci akce Týden knihoven.Po následné diskusi se ukázalo,že senátoři jen
stěží najdou časovou možnost pro návštěvu nabídnutých akcí a pověřili předsedu,aby v tomto
duchu informoval vedení CIKS. Kolega Kopřiva informoval o akci CTVS při příležitosti 50.
výročí založení VŠE.
2/6.3
Byla podána informace o iniciativě k přípravě vysokoškolského zákona. Dopis od předsedy
Rady vysokých škol – příprava vysokoškolského zákona, podněty k úpravě, předán PhDr.
Polákové z legislativní komise. Znění návrhu zákona je dostupné na webu MŠMT.
2/6.4
Předseda Pichanič podal informaci o tom, že 4. zasedání AS VŠE se bude konat dne 3.11.
2003. Toto zasedání bylo původně uvedeno jako mimořádné.

2/6.5
Dále zazněl dotaz doc. Vančurové, týkající se nového harmonogramu studia a problémů
spojených se zavedením tzv. přípravného týdne.
Kolega Rosický upozornil na to, že jde o záležitost vedení školy, ale senát má mít právo se
k situaci vyjadřovat, kritizoval přitom situaci ve vedení, která je podle něj neúnosná, a
podobná situace by se neměla opakovat.
Předseda AS Pichanič řekl, že o těchto věcech máme diskutovat na senátu, můžeme je i
ovlivnit – je to otázka zařazení problému na program jednání AS. Od studentů zaznívaly
velmi časté výhrady – nejasnost situace, nejednotnost, není zde jasná souhrnná informace a
výklad vyhlášky.Předseda Pichanič informoval,že bylo oznámeno, že děkani mají jasně
interpretovat, zda a jak bude probíhat výuka na jejich fakultách a proto se na některých
fakultách postupovalo zcela jednoznačně.
Kolega Rosický zdůraznil, že výuka není vedena samostatně na fakultách, ale je integrovaná a
propojená. Proto je interpretace začátku výuky děkany jednotlivých fakult nemožná. Na
problémy s harmonogramem senát několikrát upozorňoval, situace nebyla adekvátně
vyřešena.
Usnesení AS VŠE:
„AS projednal situaci vzniklou z nařízení prorektora Musílka, týkající se začátku školního
roku. Problémy nastaly zejména :
- v nedostatečné informovanosti akademické obce o výuce v přípravném týdnu
- 3. kolo zápisu bylo zkráceno o jeden týden ve vztahu k výuce v semestru
- jednotlivé fakulty rozdílným způsobem interpretovaly délku semestru a tím pádem nebyla
zajištěna integrita pedagogického procesu.
K této situaci došlo navzdory připomínkám ze strany akademické obce. AS žádá vedení
školy, aby přijalo takové opatření, aby se situace neopakovala.“
Hlasování:
Pro: 20
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Senát toto usnesení jednohlasně schválil.
2/6.6
Kolega Eyberger informoval o nových webových stránkách AS VŠE, které jsou přístupné na
adrese senat.vse.cz. Požádal senátory, aby mu průběžně sdělovali své podněty, co umístit na
stránky. Předseda Pichanič požádal senátory o dodání základního informačního
materiálu.Každý senátor bude mít na stránce svou fotografii a několik stručných vět o jeho cíli
při práci v senátu.

2/6.7
Senátoři se jednohlasně shodli na tom, že pro jejich potřeby postačuje elektronická podoba
zápisů ze senátu, které budou dostávat pravidelně po každém zasedání e-mailovou poštou.
2/6.8
Předseda senátu poděkoval přítomným za věcné jednání v průběhu 2. zasedání AS VŠE a
vyjádřil přesvědčení, že podobná atmosféra a věcnost bude součástí všech dalších zasedání
AS VŠE.
Přílohy (pouze u originálu):
1) Prezenční list zasedání AS VŠE dne 15. září 2003
19.9.2003
Zapsala: Boháčková
Ověřila: Zadražilová
Schválil: Pichanič

