
Zápis ze zasedání AS - 03.04.2006 

Přítomni (16): Boháčková, Eyberger, Chlapek, Janhuba, Kovář, Kunstová, Mazouch, 
Mikolandová, Novák, Pichanič, Poláková, Přibil, Rosický, Spirit, Vančurová, Kopřiva 

Nepřítomni (5): Bartošová, Gažo, Rác, Neumaierová, Šťastný 

Omluveni (5): Bartošová, Gažo, Rác, Neumaierová , Šťastný 

Program zasedání: 

32/1 Kontrola úkolů  

32/2 Schválení Rozboru hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2005 – 
předkládá Ing. Issová  

32/3 Nultá varianta rozpočtu Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2006 – předkládá Ing. 
Issová  

32/4 Schválení Rozboru hospodaření Správy účelových zařízení VŠE za rok 2005 - předkládá 
ředitel SÚZ Ing. Zerzáň 

32/5 Projednání smluv o zřízení věcného břemene na pozemcích VŠE – předkládá Mgr. 
Eisslerová 

32/6 Schválení změn Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty financí a 
účetnictví - předkládá předseda AS FFÚ doc. Brada 

32/7 Schválení změn Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Vysoké školy 
ekonomické v Praze a změn Statutu Vysoké školy ekonomické v Praze – předkládá rektor 
prof. Hindls 

32/8 Stav přípravy voleb do AS VŠE  

32/9 Různé  

 

32/1 Kontrola úkolů 

Předseda AS VŠE Pichanič informoval o své účasti v komisi výběrového řízení na místo 
kvestora VŠE. 

Rektor Hindls oznámil senátu výsledek výběrového řízení. Informoval, že ve finále zůstali tři 
kandidáti, z toho dva z VŠE. Poměrem 4:1:0 zvítězil nakonec pan Ing. Škoda, který dosud 
působil jako vedoucí Oddělení vědy a výzkumu VŠE. Ve výběrovém řízení prokázal mimo 
jiné velkou znalost zákonů a souvisejících předpisů. 

 



32/2 Schválení Rozboru hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 
2005 - předkládá Ing. Issová  

Ing. Issová podala senátu stručný úvod k předkládanému materiálu. Hospodaření VŠE 
probíhalo v roce 2005 bez větších výkyvů, a to přes nutnost financování Rajské budovy. 
Podařilo se zaplatit konečnou poslední fakturu. Celkem stála RB 702 mil. Kč, z toho cca 300 
mil. hradila VŠE ze svých zdrojů zbytek byl financován dotací MŠMT. 

Předsedkyně Finanční komise senátu doc. Vančurová uvedla, že v komisi materiál projednali 
a členy komise zarazil úbytek prostředků na financování výzkumu. Je to způsobeno i 
poklesem objemu výzkumných záměrů. Dále poděkovala za sestavení materiálu, který oproti 
minulým rokům je lépe srovnatelný s hospodařením VŠE v minulých letech. Požádala proto 
nového pana kvestora, aby tuto zásadu ještě více akcentoval při sestavování Rozboru 
hospodaření VŠE i v následujících letech. Závěrem jednání komise je, že FK vzala na vědomí 
předložený Rozbor hospodaření VŠE za rok 2005 a doporučuje AS VŠE, aby tento dokument 
schválil. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE vzal na vědomí Rozbor hospodaření VŠE za rok 2005 a předložený materiál 
schvaluje.“  

Hlasování: 

Pro: 16 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

AS VŠE schválil Rozbor hospodaření VŠE za rok 2005.  

 

32/3 Nultá varianta rozpočtu Vysoké školy ekonomické v  Praze na rok 2006 - 
předkládá Ing. Issová  

Ing. Issová uvedla materiál. Byly do něj promítnuty priority rozpočtu pro rok 2006 schválené 
v prosinci 2005 a lednu 2006. Nultá varianta testuje, zda je reálné financovat všechny tyto 
priority. Do nulté varianty navrhuje vedení zařadit další náklady jako zvýšení nákladů na 
energie, způsobené zejména nárůstem cen plynu a dále navrhuje vytvořit zdroje sociálního 
fondu podle novely zákona o vysokých školách. Dále se předpokládají dodatečné náklady na 
internacionalizaci studia včetně hostujících profesorů – v roce 2006 již škola nemá rozvojový 
projekt, podpora stipendií pro vyjíždějící studenty, upevnění Fondu rozvoje investičního 
majetku apod.  

Předsedkyně FK Vančurová informovala o závěrech komise k nulté variantě rozpočtu. FK po 
projednání vzala na vědomí Nultou variantu rozpočtu na rok 2006 a nenapadá tvorbu nových 
fondů, nárůst nákladů na energie, jediná připomínka byla k navýšení mzdových prostředků ve 
vztahu k novým pracovním místům. Některá z nových pracovních míst, která byla schválena 
v rámci rozpočtových priorit na rok 2006, budou obsazena později, než se počítalo, což by 
mělo být promítnuto do rozpočtu na rok 2006. 



Předseda Pichanič uvedl, že tvorba a užití sociálního fondu by se měly propracovat do větších 
detailů. V současnosti např. dotujeme menzu a tím zvýhodňujeme určitou skupinu 
zaměstnanců. Měli bychom vypracovat systém cafeteria, ať si každý zaměstnanec sám vybere 
jaké výhody chce čerpat. Dále se mu zdá částka na podporu internacionalizace nedostatečná. 

Ing. Issová odpověděla, že co se týče tvorby a užití sociálního fondu, postupně bude nabíhat 
 souladu s nově zavedenou možností jeho tvorby plynoucí z novely vysokoškolského zákona. 
Musí se změnit celá pravidla hospodaření, podrobnosti budou dopracovány v jejich rámci.  

Rektor Hindls informoval, že jednal se šéfem odborů doc. Novotným, jednotlivé body které 
odbory navrhly, budou postupně do rozpočtu zapracovány – budou např. poskytovány 
bezúročné půjčky pro zaměstnance, kteří se dostali do tíživé životní situace apod. 

Předsedkyně FK Vančurová zdůraznila, že sociální fond se tvoří z nákladů, nabízí tedy 
možnost odměňovat zaměstnance i nepeněžně a většina těchto příjmů je osvobozena od daně 
u zaměstnanců. VŠE neměla dosud takovou možnost, zastala by se proto tohoto fondu a 
zaměřila se na takovýto způsob využití, daňově výhodný jak pro zaměstnance tak pro VŠE. 

Ing. Issová uvedla, že do sociálního fondu je výhodné dát peníze na takové aktivity, kde mají 
zaměstnanci i zaměstnavatelé výhody. Z vedlejší činnosti např. začala VŠE připlácet 
zaměstnancům na penzijní připojištění. I k tomuto typu aktivit sociální fond slouží. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE projednal a bere na vědomí Nultou variantu rozpočtu. AS VŠE žádá vedení školy, 
aby zpracovalo návrh ve smyslu idejí tvorby a užití sociálního fondu a předložil ho senátu.“ 

Hlasování: 

Pro: 16 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

 

32/4 Schválení Rozboru hospodaření Správy účelových zařízení VŠE za rok 
2005 - předkládá ředitel SÚZ Ing. Zerzáň 

Ředitel SÚZ Ing. Zerzáň informoval o hospodaření SÚZ v minulém roce. Ztráta z hlavní 
činnosti byla vyrovnána kladným výsledkem doplňkové činnosti. Od 1.10.2005 bylo upraveno 
kolejné v průměru o 100-110 %, dnes činí průměrné kolejné 1700 Kč měsíčně. Menza Italská 
v provozování menzy Eurest vykázala nárůst vydaných jídel u studentů, naopak pokles u 
zaměstnanců. Hospodaření SÚZ ovlivnil nárůst cen energií meziročně o více než 45 % (téměř 
všechny objekty Správy jsou vytápěny plynem) a nárůst cen vody.  

Předsedkyně FK Vančurová zdůraznila, že pro SÚZ byl rok 2005 přelomový. Jednak 
z důvodu změny financování ubytování studentů a zavedení ubytovacích stipendií a dále 
z důvodu zásadní změny díky dokončené rekonstrukci menzy a změně cenových podmínek 
zejména pro studenty. Navíc v části menz jsou výsledky nesrovnatelné s rokem 2004 
z důvodu rekonstrukce, díky které byla menza Italská po část roku 2004 mimo provoz. Zdá se, 



že SÚZ se potýká s nově vyvolanými problémy. Změnila se poptávka po místech na kolejích, 
v rámci kolejí je stále těžší splnit doplňkovou činnost z důvodu tržní konkurence s ostatními 
kolejemi. Důležitá je zde otázka cenové politiky a hlavně propagace. V souvislosti s menzou 
se musí vyhodnotit stav poskytování služeb Eurestem. Měli bychom věnovat mimořádnou 
pozornost sestavení rozpočtu SÚZ VŠE na rok 2006. 

Člen FK Ing. Jakub Fischer upozornil, že SÚZ se dostává do otevřeného tržního prostředí a 
bude muset bojovat o své zákazníky jak z řad studentů, tak z řad dalších zákazníků. Rozpočet 
SÚZ by měl být projednán nejen FK ale i Kolejní a stravovací komisi AS VŠE. 

Senátor Mazouch jako předseda KSK AS VŠE vyjádřil za komisi souhlas a ochotu se do 
projednávání rozpočtu SÚZ aktivně zapojit. 

Senátor Rosický se domnívá, že pokud sestavuje SÚZ rozpočet jako vyrovnaný, riskuje VŠE, 
že na něj pak bude doplácet. 

Senátorka Vančurová odpověděla, že bude-li SÚZ hrozit ztráta, některé náklady bude moci 
odložit. Nejde je však odkládat donekonečna. Souhlasí s Ing. Fischerem, aby se sešly obě dvě 
komise před předložením rozpočtu SÚZ senátu a sjednotily se na společném stanovisku. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE projednal a schvaluje Rozbor hospodaření SÚZ VŠE v Praze za rok 2005. AS 
VŠE konstatuje, že projednání návrhu rozpočtu SÚZ VŠE v Praze na rok 2006 bude muset 
být věnována zvýšená pozornost.“ 

Hlasování: 

Pro: 14 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0  

Rozbor hospodaření SÚZ VŠE v Praze za rok 2005 byl senátem schválen. 

 

32/5 Projednání smluv o zřízení věcného břemene na pozemcích VŠE - 
předkládá Mgr. Eisslerová 

Ing. Škoda a Mgr. Eisslerová informovali senát o nutnosti zřídit věcné břemeno na pozemcích 
VŠE, z toho důvodu je nutno uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí. Senát musí ze zákona 
projednat zřízení věcného břemene, které bude následně předloženo Správní radě VŠE. 

Jedná se o následující dva materiály: 

1. „Uzavření smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene umístění 
stavby, vstupu a vjezdu za účelem provádění údržby, oprav a odstranění havárií, 
neprovedení staveb a neosázení trvalými porosty na pozemku parc. č. 2344/38 v k.ú. 
Kunratice.“ 



2. „Uzavření Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene ČD – Telematika, 
a.s.“ 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE projednal předložené materiály ve smysly § 9, odst. 2 zákona o vysokých školách.“ 

 

32/6 Schválení změn Volebního a jednacího řádu Akademického senátu 
Fakulty financí a účetnictví - předkládá předseda AS FFÚ doc. Brada 

Materiál v zastoupení doc. Brady uvedla doc. Vančurová. Informovala o nutnosti změnit dva 
články VJŘ AS FFÚ, protože podle stávajícího předpisu by fakulta nebyla schopna uspořádat 
volby do fakultního senátu. Jedná se o technické úpravy, které směřují k jedné jediné věci, a 
to uspořádat volby. Dále vyslovila souhlas s tím, že předpis bude v budoucnosti potřebovat 
další významné změny. 

Předsedkyně legislativní komise dr. Poláková uvedla, že komise se k materiálu nescházela. 
Poté, co doc. Vančurová podala vysvětlení k několik vzneseným dotazům, doporučila dr. 
Poláková VJŘ AS FFÚ schválit. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE schvaluje navrhované změny VJŘ AS FFÚ.“  

Hlasování: 

Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

AS VŠE schválil změny VJŘ AS FFÚ. 

 

32/7 Schválení změn Volebního a jednacího řádu AS VŠE a změn Statutu 
Vysoké školy ekonomické v Praze - předkládá rektor prof. Hindls 

Rektor VŠE Hindls předložil senátu ke schválení uvedené vnitřní předpisy VŠE po 
zapracování doporučení paní dr. Koťátkové z MŠMT . 

Předsedkyně legislativní komise senátu dr. Poláková poděkovala paní dr. Koťátkové za 
vstřícný postup a její pomoc při úpravě VJŘ AS VŠE a Statutu VŠE v Praze. Jedinou přílohou 
Statutu podle nového VŠ zákona zůstává příloha Pravidla hospodaření (přílohou Statutu č. 1 
se tedy stává původní příloha č.3), která je zastaralá – tudíž bude nutno ji v nejbližší 
budoucnosti upravit.  

Usnesení AS VŠE: 



„AS VŠE schvaluje úplné znění Statutu VŠE v  Praze a VJŘ AS VŠE v Praze po 
zapracování připomínek MŠMT.“ 

Hlasování: 

Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

AS VŠE pověřuje předsedu senátu, aby spolu s rektorem VŠE předložili schválené, upravené 
vnitřní předpisy k co nejrychlejší registraci MŠMT, tak, aby registrace proběhla nejlépe do 
15. 4. 2006. 

 

32/8 Stav přípravy voleb do AS VŠE 

Předseda AS VŠE Pichanič informoval senát o probíhající přípravě voleb do AS VŠE. 
Předsednictvo AS VŠE se sešlo dne 21. 3. 2005 a vyhlásilo volby do senátu na období od 
24. dubna do 5. května 2006. Vyhlášení voleb bylo zveřejněno na úřední desce AS VŠE a 
webu senátu a předáno ke zveřejnění na úřední desce VŠE, fakult a webu jednotlivých 
fakultních senátů.  

Předseda AS zdůraznil neočekávaně rychlou a vstřícnou kooperaci ze strany orgánu školy při 
přípravě voleb pro mimofakultní voliče. Poděkoval zejména paní prorektorce Hronové za 
velmi rychlé dodání seznamu doktorandů VŠE. Dále již obdržel návrhy do dílčí volební 
komise pro volbu do AS VŠE za ostatní součásti VŠE (za CTVS Mgr. Linková a Mgr. 
Musilová, za IFTG Mgr. Karetová – tajemnice IFTG). 

Tato komise bude po diskusi v senátu fungovat jako „dílčí volební komise pro voliče mimo 
fakulty“, tzn. bude zároveň plnit funkci dílčí volební komise pro volbu akademických 
pracovníků zařazených na ostatních součástech VŠE a dílčí volební komise pro volbu 
studentů těch programů, které se neuskutečňují na fakultách, a studentů doktorských 
studijních programů ze všech fakult VŠE (doktorandi kteří nemají pracovní poměr na VŠE). 

Předseda AS nechal hlasovat o složení komise podle doručených návrhů CTVS a IFTG. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE jmenuje dílčí volební komisi pro volbu do AS VŠE pro voliče mimo fakulty VŠE 
ve složení Mgr. Vlaďka Karetová, Mgr. Jarmila Linková, Mgr. Jindra Musilová.  

Senát jmenuje jako kontaktní osobu mezi dílčí volební komisí a voliči senátora Ing. Petra 
Mazoucha, který bude mít na starost koordinaci této dílčí volební komise, ale nebude jejím 
členem.“ 

Hlasování: 



Pro: 13 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

AS VŠE zvolil dílčí volební komisi pro volbu do AS VŠE pro voliče mimo fakulty VŠE a 
kontaktní osobou jmenoval Ing. Petra Mazoucha. 

Předseda Pichanič dále informoval o nutnosti odvolat stávající hlavní volební komisi a zvolit 
novou, z důvodu kandidatury některých jejích členů do AS VŠE. Jednotlivé členy HVK 
oslovil e-mailem s dotazem zda budou kandidovat a pokud ne, zda setrvají v komisi. Členy 
HVK by nadále zůstali Ing. Černý za FFÚ, doc. Neumaierová za FPH a Ing. Šťastný za FNH. 
Předseda Pichanič oslovil akademické senáty zbývajících fakult a požádal je o navržení 
zástupce do HVK. Obdržel návrh na Ing. Jakuba Fischera za FIS a Ing. Pevnou za FM JH. AS 
FMV se sejde na mimořádném zasedání dne 6. 4. 2006 a návrh na člena HVK v požadované 
lhůtě do 15. 4. 2006 dodá, aby mohl být člen na příštím zasedání AS VŠE do komise zvolen.  

AS VŠE po diskusi navrhl jmenovat do komise též dr. Kopřivu z CTVS za ostatní součásti 
VŠE, resp. za voliče mimo fakulty.  

Předseda AS navrhl odvolat stávající HVK a zvolit HVK v novém složení. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE odvolává stávající Hlavní volební komisi pro volbu do AS VŠE a jmenuje novou 
Hlavní volební komisi v následujícím složení:“ 

• Ing. Jakub Fischer, Ph.D., za Fakultu informatiky a statistiky - předseda  
• Ing. Václav Černý za Fakultu financí a účetnictví - místopředseda 
• doc. Ing. Inka Neumaierová, CSc., za Fakultu podnikohospodářskou  
• Ing. Dan Šťastný, Ph.D., za Fakultu národohospodářskou 
• Ing. Jana Pevná, Ph.D., za Fakultu managementu v Jindřichově Hradci 
• PaedDr. Jaromír Kopřiva, za ostatní součásti VŠE a voliče mimo fakulty  

Hlasování: 

Pro:11 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

„AS VŠE odvolal stávající HVK a zvolil novou HVK pro volbu do AS VŠE.“ 

 

32/9 Různé  

Předseda Pichanič informoval o nutnosti jmenovat zástupce AS do komise výběrového řízení 
pro obsazení nových pracovních míst na Institutu oceňování a dále do komise výběrového 
řízení na ředitele program CESP.  

Usnesení AS VŠE  



„AS VŠE jmenuje jako zástupce do komise výběrového řízení na doktorandy Institutu 
oceňování senátorku doc. Alenu Vančurovou. AS VŠE dále jmenuje jako zástupce do 
komise výběrového řízení na ředitele programu CESP senátorku doc. Neumaierovou.“  

Hlasování: 

Pro: 11 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

 

Přílohy:  

1. Prezenční listina z 32. zasedání AS VŠE konaného dne 3. 4. 2006 
2. Znění Volebního a jednacího řádu AS VŠE schválené AS VŠE dne 3.4.2006 
3. Znění Statutu VŠE v Praze schválené AS VŠE dne 3.4.2006 

V Praze dne 6. 4. 2006 

Zapsala: Boháčková 
Kontrolovala: Vančurová 
Schválil: Pichanič 

 


