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Předmět Zasedání 3/06-09 
Datum 13. 11. 2006 
Místo VŠE v Praze (místnost 157 NB) 

Přítomni 
Fiala, Hájková, Hudík, Chaloupka, Chlapek, Kašparová, Klimeš, Mazouch, Novák, Pažitka, Radová, Rauš, 
Reschová, Rojko, Rosický, Růžička, Schuller, Spirit, Svoboda, Štrach, Vaňko, Zelenka 

Omluvení Černý, Dušková, Hesková, Lukáš, Pecuchová, Plášková, Sieber, Stejkoza 
Neomluvení Floder, Tajovský 
Hosté Hanus, Dvořák, Fischer, Hanus, Hindls, Marek, Svoboda, Škoda, Zerzáň 
Předsedal Radová 
Doba 13:00 – 17:00 Tel.  
Zapsal Růžička Strany  

 
č. PŘEDMĚT TYP 

1. Projednání Statutu FFÚ (viz příloha č. 2) 

1a 

Vystoupil předseda AS FFÚ doc. Ing. Petr Marek, CSc. 
• ve Statutu byly provedeny jen technické úpravy 
• nový název KFÚ zní – Katedra finančního účetnictví a auditingu 
 

Diskuse: prověřit francouzský název fakulty 

I 

1b 

Hlasování o schválení Statutu FFÚ 
• PRO:  20 
• PROTI: 0 
• ZDRŽELI SE: 0 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE schvaluje předložený Statut FFÚ Vysoké školy ekonomické v Praze .“ 
Materiál byl schválen 

R 

2. Kontrola úkolů – informace rektora 

2a 
Manuál ke značce VŠE 

• AS VŠE získal kopii Manuálu ke značce VŠE. Materiál nebyl rozmnožen pro jednotlivé 
senátory. Je uložen v místnosti předsedy senátu 

I 

2b 

IS VŠE (vývoj, financování…) 

• vedení VŠE bude kolem 20. 11. 2006 jednat o případné spolupráci (vývoj a dodání IS? 
poskytnutí zdrojového kódu?) na vývoji IS VŠE s Mendelovou zemědělskou a lesnickou 
univerzitou v Brně (MZLU v Brně) 

• dle slov rektora:“Není možné, aby se opakovala situace, kdy se student bude půl hodiny 
proklikávat systémem, aby se mohl zapsat ke studiu“ 

I 

 

Do příštího zasedání AS VŠE připravit, alespoň v el. podobě, informace o vývoji jednání a prací na IS 
VŠE. Dle informací, které přijdou z MZLU v Brně stanovit: 

• časový předpoklad realizace  

• jaké úpravy budou potřebné při případné implementaci tohoto systému 

Ú 

 

Diskuse: 

• zazněl návrh nechat si již jinde zpracovaný a pro VŠE modifikovaný IS dodat dodavatelskou 
firmou, čímž nebude  zveřejněna informace o subjektu, který se na původním vývoji podílel. 

 

I 
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č. PŘEDMĚT TYP 

 

Usnesení AS VŠE: 
„AS VŠE vzal na vědomí zprávu o probíhajícím procesu zavádění IS VŠE a v diskusi vyjádřil 
otázku, zda je potřeba mít vlastní IS a dále také to, že by jednání měla probíhat co nejrychleji.“ 

Na příští zasedání AS VŠE pozvat RNDr. Karla Nenadála, ředitele Výpočetního centra 

R 

2c 

Stravování  

• společnost  EUREST s. r. o. měla s VŠE uzavřenou smlouvu do 2. poloviny roku 2009. 
Z ankety, které se zúčastnilo 6.000 respondentů vyplynulo, že kvalita služeb poskytovaných 
společností EUREST s. r. o. se zhoršila. Obě strany na základě korektních jednání a v plné 
shodě konstatují, že se dohodly na ukončení smluvního vztahu ke dni 31. 5. 2006. 

• Ve věci dodavatele stravovacích služeb proběhla další jednání. Vybrána společnost 
SODEXHO PASS ČR a. s. Smlouvu s touto společností je možno kdykoliv oboustranně 
vypovědět, ale je zajištěno, že do 06/2007 se vařit bude! 

I 

 
Nedostatečná kapacita menzy v době polední pauzy ve 12:30. Tuto situaci je potřeba co nejdříve 
vyřešit. Jako krajní řešení vidí rektor VŠE posunutí výuky. Podle informací Ing. Petra Mazoucha chce i 
společnost SODEXHO tuto situaci řešit. Za tímto účelem zkouší různé varianty výdeje obědů. 

I 

 

Diskuse: 

• Vznesen dotaz, zda by se v Akademickém klubu dalo platit klubovými kartami. Rektor 
odpověděl, se jedná o co-brandových kartách, které zatím nabízí jenom KB. ČS o nich 
uvažuje. 

• Ing. Miroslav Svoboda se zeptal, zda by bylo kromě příspěvku na obědy dostávat i příspěvek 
na večeře. Podle rektora je toto otázkou nastavení kolektivní smlouvy 

I 

3. Projednání materiálu „Stav čerpání rozpočtu 2006 a výhled do konce roku“ (příloha č. 3) 

3a 

Ing. Jan Škoda, kvestor VŠE, představil novou verzi a koncepci hospodaření. Původně jedna velká 
příjmová kapitola byla rozdělena do 3 zvláštních (základní dotace, účelové dotace, další příjmy). Toto 
rozdělení vzniklo za účelem zprůhlednění hospodaření 

Stav hospodaření odpovídá stavu, v jakém by se v této době měl nacházet. Hospodaření VŠE je 
vyrovnané. 

• Hospodaření SÚZu – je vyrovnané, poplatky se zatím nezvedají 
• Hospodaření FM – dlouhodobě odpovídá standardu, hospodaření je vyrovnané 
• Žižkov – standardní čerpání, objevily se menší problémy v oblasti účelového čerpání, ale lze 

očekávat naplnění rozpočtu 

P 

3b 

Diskuse: 

• Ing. Pavel Štrach, Ph.D. – „Existují jiné rezervní fondy?“ – dle informací Ing. J. Škody je 
v současné době v rez. fondu (RF) asi 13,7 mil Kč. Čerpání RF se zatím neuvažuje, ale je 
„dobrým zvykem“ hospodařit v něm v kladných číslech. 

• Na otázku, zda se očekává vyrovnaný rozpočet i pro příští rok odpověděl Ing. J. Škoda, že by 
rozpočet ze zákona neměl být ztrátový, předpokládá se, že bude vyrovnaný. Rektor R. Hindls 
doplnil, že se hledají nové zdroje financování, zejm. v doplňkové činnosti (pronájmy, posudky, 
analýzy). Také díky výměnným programům má VŠE více sponzorů. 

• Na další otázku – „Jaké jsou priority v čerpání financí z doplňkové činnosti“ – odpověděl 
rektor, že prioritou je podpora studentů a také vytvoření studijního programu pro MBA. 

I 

3c 

Hlasování o schválení materiálu „Stav čerpání rozpočtu 2006 a výhled do konce roku“ 
• PRO:  19 
• PROTI: 0 
• ZDRŽELI SE: 1 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE schvaluje předložený materiál „Stav čerpání rozpočtu 2006 a výhled do konce roku“ 
Materiál byl schválen 
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č. PŘEDMĚT TYP 

4. Projednání materiálu „Zpráva o stavu kolejí“ (přílohy č. 4 a č. 5) 

4a 
Senátor Jaroslav Pažitka společně s pozvanými studenty – členy kolejní rady Michalem Svobodou a 
Jánem Bajusem zprostředkovali ostatním senátorům pohled do největšího ubytovacího zařízení VŠE, 
koleje Blanice. 

P 

4b 

Diskuse: 

Podle Ing. Drahoslava Zerzáně letos proběhne rekonstrukce 26 buněk. Rekonstrukce probíhají od 
horních podlaží. Ubytovací zařízení Blanice má celkem 10 podlaží. V současné době probíhá 
zasíťování pokojů. Rekonstrukce 8. podlaží zatím neprobíhá, ale pracuje se na tom, aby začala co 
nejdříve. Studentům z buněk, které se nacházejí ve špatném stavu, bylo nabídnuto přestěhování. Této 
možnosti studenti však nevyužili. SÚZ může podle Ing. D. Zerzáně ročně do rekonstrukcí ubytovacích 
zařízení investovat cca 4 mil. Kč. Ovšem jenom na rekonstrukci zařízení Blanice by bylo potřeba 
100 mil. Kč. 

Ing. J. Škoda o stavu Blanice moc neví. Podle něj se uvažuje o koupi dalších ubytovacích zařízení. 

Ing. Antonín Rosický, CSc. Vznesl 3 dotazy: 
• Jak je to vlastně s financováním kolejí? 
• Když je situace tak tragická, jaká je tedy perspektiva řešení? 
• Proč se VŠE při současném stavu některých ubytovacích zařízení chlubí nejlevnějším 

ubytováním v Praze? 

Podle Ing. D. Zerzáně nelze zvýšení kolejného v letošním roce aplikovat, zvedne se příští rok (o více 
jak 5 %) 

I 

4c Do 01/2007 by měla být vypracována zpráva o financování, celkové perspektivě a návrhu hospodaření 
pro příští rok. R 

5. Projednání Disciplinárního řádu FPH VŠE (příloha č. 6) 

5a Z řad senátorů nepadly žádné připomínky k projednávanému materiálu. I 

5b 

Hlasování o schválení Disciplinárního řádu FPH VŠE 
• PRO:  20 
• PROTI: 0 
• ZDRŽELI SE: 1 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE schvaluje předložený Disciplinární řád FPH VŠE“ 
Materiál byl schválen. 

R 

6. Informace z předsednictva Rady vysokých škol (RVŠ) 
6a Ing. Jakub Fischer, Ph.D. podal základní informace o fungování RVŠ. Popsal její funkci a složení. P 

6b Ing. J. Fischer, Ph.D. bude AS VŠE informovat o zásadních událostech v RVŠ (např. odkazem na 
stránky RVŠ), jeho osobní účast na každém zasedání AS VŠE není nutná (bude zván operativně). R 

6c S dotazy ohledně RVŠ se lze kdykoliv na Ing. J. Fischera, Ph.D. obrátit. I 

6d 
Diskuse: 

Ing. Petr Mazouch zmínil otázku studentského zástupce AS VŠE ve studentské komoře RVŠ. 
I 

6e Na příští zasedání AS VŠE budou přizvány obě zástupkyně VŠE ve studentské komoře RVŠ. Ú 

7. Postup prací na Volebním a jednacím řádu AS VŠE (příloha č. 7) 

7a Předsednictvo předložilo materiál k vybraným článkům VJŘ– viz příloha 
Ze strany senátorů nebyly vzneseny žádné připomínky. I 

7b 
Diskuse: 

V diskusi zaznělo, že by se neměl pořizovat navrhovaný audiozáznam a dále, že materiály by měly být 
nadále písemné a nikoli elektronické alespoň pro ty, kteří nadále písemnou formu preferují. 

Ú 
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č. PŘEDMĚT TYP 
Doc. Spirit – předseda legislativní komise celý VJŘ přepracuje v intencích návrhu změn a první verzi 
předloží na prosincové zasedání. 

7c 

Hlasování o schválení Postupu prací na Volebním a jednacím řádu AS VŠE: 
• PRO:  18 
• PROTI: 0 
• ZDRŽELI SE: 2 

Usnesení AS VŠE: 
„AS VŠE vzal na vědomí postup prací a pověřuje legislativní komise pod vedením doc. Spirita 
k předložení první verze VJŘ na příštím zasedání“ 

R 

8. Volba tajemníka AS VŠE 

8a Do volby tajemníka AS VŠE se přihlásil pouze senátor Zdeněk Růžička.  Byla přijata jeho písemná 
kandidatura. I 

8b Byla stanovena a jednohlasně zvolena volební komise pro volbu tajemníka AS VŠE. Předsedou 
tříčlenné komise byl senátor Rosický. I 

8c 

Hlasování o volbě tajemníka AS VŠE: 
• PRO:  18 
• PROTI: 0 
• ZDRŽELI SE: 2 

Usnesení AS VŠE: 
„AS VŠE volí  tajemníkem AS VŠE senátora Zdeňka Růžičku“ 

R 

9. Různé 

9a 

Senátor Bc. Jaromír Chaloupka vystoupil ve věci rozporu mezi Studijním  a zkušebním řádem VŠE a 
jednáním vedení FNH. Rozpor spočívá v tom, zda si student musí, či nemusí vyzvednout zápisový list. 

Studijní a zkušební řád VŠE říká – „Student má povinnost odevzdat řádně vyplněný a podepsaný 
Zápisový list na studijním oddělení příslušné fakulty ve stanoveném termínu.“ 

I 

 

Diskuse: 

Mgr. Jiří Schüller se na tento problém do příštího zasedání AS VŠE podívá z právního hlediska. Pokusí 
se také od Ing. Daniela Šťastného, Ph.D., proděkana FNH, získat vysvětlení svého kroku. Na příští 
zasedání AS VŠE bude přizván doc. RNDr. Felix Koschin, CSc., prorektor VŠE pro studijní a 
pedagogickou činnost, aby podal stanovisko vedení k tomuto rozporu. 

Ú 

9b Kolega Janda vznesl otázku ve věci otevření školy ve dnech státních svátků. Za vhodný považuje 
režim jako v neděli. Předsedkyně projedná s rektorem, aby v dané věci podnikl potřebné kroky. I 

9c Senátoři byli vyzváni, aby zvážili své působení v jednotlivých komisích, příp. se do některých ještě 
přihlásili. Seznam zařazení senátorů do jednotlivých komisí rozešle předsedkyně AS VŠE. Ú 

   
Přílohy (pouze u originálu): 

1. Prezenční listina 3. zasedání AS VŠE dne 11. listopadu 2006 
2. Statut FFÚ VŠE 
3. Stav čerpání rozpočtu k 30. 9. 2006 a výhled do konce roku 2006 
4. Zpráva o stavu kolejí 
5. Zápis z veřejného zasedání KR Blanice dne 4. 10. 2006 
6. Disciplinární řád FPH VŠE 
7. Materiál č. 7/3/06-09  

 
V Praze  
Zapsal:  Zdeněk Růžička    Schválil: Jarmila Radová 


