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Předmět Zasedání 4/09-12 
Datum 2. listopadu 2009 

Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora 169 NB 
Přítomni Fakulta financí a ú četnictví (F1):   Radová, Marek, Zelenka, Bayer 

Fakulta mezinárodních vztah ů (F2):  Češková, Švarc, Taušer, Vránová, Ondejčíková 
Fakulta podnikohospodá řská (F3):   Neumaierová, Plášková, Vančura 
Fakulta informatiky a statistiky (F4):   Berka, Chlapek, Mazouch, Vondra 
Národohospodá řská fakulta (F5):   Soběhart, Svoboda, Vostrovská, Prášilová, Vašíčková 
Fakulta managementu (F6):   Černý, Nový, Vlnas, Novák 

Jiné:   Fiala, Gráf 

Omluvení Bobek (F3), Budinský (F4), Novotná (F6), Sieber (F3) 

Neomluvení Vorlová (F1) 

Hosté Hindls (rektor), Svoboda (kvestor), Zerzáň (ředitel SÚZ VŠE) 

Předsedal Radová 

Doba 13:00 – 15:00   

Zapsal Vašíčková  
 
 
 

   Program jednání  
0. Schválení programu jednání 

1. Stav čerpání rozpočtu k 30. 9. 2009 a výhled do konce roku 

2. Různé  

 

č. PŘEDMĚT TYP 

 Paní předsedkyně Radová přivítala senátory a hosty a zahájila zasedání AS VŠE. I 

0. Schválení programu jednání  

 

Usnesení AS VŠE:  
„AS VŠE schvaluje navržený program jednání.“ 
 
PRO: 27 
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0  
 
Usnesení bylo jednomysln ě schváleno.  

R 

1. Stav čerpání rozpo čtu k 30. 9. 2009 a výhled do konce roku 

 

Kvestor Svoboda uvedl materiál k bodu 1. Obeznámil členy AS s jednotlivými kapitolami přílohy č. 1. 
Sdělil, že hospodaření VŠE se vyvíjí dle předpokladu. Dále také navrhl převod části prostředků do 
rozpočtu pro příští rok. Fakulty převáděnou částku sdělí do konce listopadu.  Celkem bylo vyčerpáno 
zatím 74,5 % rozpočtu (k 30.9.). Předseda finanční komise senátor Zelenka uvedl, že žádný ze členů 
neměl připomínek k projednávanému materiálu. 

Diskuse: 

Senátorka Neumaierová vznesla dotaz a komentář k projednávanému materiálu - chyby v tabulkách, 
analytické komentáře; např. u tabulky 1 – dotaz, co znamená sloupec uvolněno k 30. 10. => pan 
kvestor vysvětlil, že vysvětluje, kolik z rozpočtovaného příspěvku uvolnilo už ministerstvo ve prospěch 

I 
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č. PŘEDMĚT TYP 
účtu VŠE. Pan rektor také doplnil komentářem dotaz senátorky Neumaierové. Tab 4 - % srovnání 
k rozpočtu – kvestor Svoboda navrhl přidat sloupec % očekávané skutečnosti. Další dotaz senátorky 
Neumaierové se týkal tabulky č. 3 – výnosy čerpání 100%, ale čísla jsou odlišná, dále pak u tabulky č. 
2 dole – náklady – zvláštní čísla ve sloupci %. Pan kvestor vysvětlil odlišnosti a uvedl, že nesrovnalosti 
v tabulkách jsou zapříčiněny zejména zaokrouhlením. 

 

Usnesení AS VŠE:  
„AS VŠE bere na v ědomí p ředložený materiál.“ 
 
PRO: 27 
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 0 

 

Usnesení bylo jednomysln ě schváleno. 

R 

2. Různé 
a) Rektor Hindls komentoval „plzeňskou“ kauzu – nechala se prověřit data u tzv. „rychlostudentů“. 

Vygenerované seznamy jmen budou předány děkanům.  Rychlostudenti se na VŠE objevili, ale jsou to 
studenti, kteří odešli ze školy a přihlásili se řádně znovu – také se jim říká „recyklovaní studenti“ – byly 
jim uznány zkoušky, a proto studovali kratší dobu. Zatím se neobjevil žádný prokázaný případ jako 
v plzeňské kauze. Databáze, která se prověřuje, je za posledních 10 let. Děkani pak prověří do 
20. 11. 2009 studenty na svých fakultách. Podle odhadu rektora Hindlse, můžeme v lednu 2010 čekat 
kontrolu, která se bude na rychlostudenty zaměřovat. 

I 

b) Místopředsedkyně Češková představila iniciativu AS FMV, který se usnesl: 

"Akademický senát Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze žádá 
vedení Fakulty mezinárodních vztahů, aby s příslušnými orgány jednalo o možnosti 
navýšení koeficientu normativu na studenty studijních programů uskutečňovaných na VŠE s 
ohledem na nákladovou náročnost výuky." 

Snahou AS FMV je iniciovat diskuzi a případně následné změny ohledně nastavení koeficientů 
ekonomické náročnosti jednotlivých studijních programů v rámci celé akademické obce. AS FMV je 
přesvědčen, že nastavení vyšších koeficientů u řad oborů je z dnešního pohledu nadhodnocené, kdy i 
při různých změnách ve financování vysokého školství tyto koeficienty zůstávají zachovány. To ale 
zároveň dle názoru AS FMV snižuje jejich obhajitelnost do budoucna. Přímo v názvu mají slovní 
spojení „ekonomická náročnost“, jejíž nastavení vzniklo v konkrétních ekonomických podmínkách již 
před drahnou dobou. V této souvislosti tedy AS FMV žádá o iniciování potřebných kroků v této 
záležitosti vně školy. 

Paní děkanka FMV oslovila vedení VŠE a žádá i AS VŠE o zamyšlení, příp. k vyjádření k tomuto 
tématu. Pan kvestor obeznámil členy AS VŠE s obecnými informacemi k bodu místopředsedkyně 
Češkové, dále pak navrhl projednání tohoto návrhu na poradní skupině rektora. Pan rektor tuto 
iniciativu podpoří a návrh projedná. 

Diskuse:  

Senátorka Neumaierová měla dotaz, zdali můžeme počítat s valorizací objemu peněz nebo se budeme 
„přetahovat“ o stejný balík peněz? Pan rektor sdělil, že v tuto chvíli jsou peníze v absolutním vyjádření 
nižší. 

I 



  

Akademický senát 
Vysoké školy ekonomické v Praze 

Zápis č. 4/09-12 
Strana 3 

 

Ú – Úkol I – Informace R- rozhodnutí O -Ostatní P – Prezentace 

č. PŘEDMĚT TYP 

c) Předsedkyně Radová navrhla, aby měl AS VŠE vlastní rozpočet. Financovalo by se např. výjezdní 
zasedání, náklady na kancelářské potřeby, spolupráce s dalšími přidruženými akademickými senáty, aj. 

Diskuse:  

Senátor Nový z FM v JH řekl, že měli problémy s náklady spojenými s působením v AS (tisk plakátů 
apod.). Pan kvestor Svoboda uvedl, že tento návrh vítá a rád by ho zařadil do návrhu rozpočtu na příští 
rok. Náměty k tomuto tématu budou moci senátoři zasílat do 2. 12. – z důvodu jejich projednání 
finanční komisí do příštího zasedání. Senátor Mazouch vznesl dotaz na předpokládanou výši tohoto 
rozpočtu. Předsedkyně Radová odhaduje tuto výši v řádech několika set tisíc/ročně. 

I, Ú 

d) AS VŠE se zabýval možností navrhnout kandidáta na Cenu Jana Opletala – předsednictvo AS VŠE 

navrhlo 2 jména (doc. Fischer, Ing. Ševčík). 

Diskuse:  

Senátor Mazouch vznesl dotaz na proceduru schvalování této ceny, a zdali vůbec AS musí podávat 
tento návrh. Dále se pak senátor Nový dotázal, kdo může vznést návrh na udělení této ceny; senátor 
Soběhart navrhoval vybrat nějakého kandidáta a okomentoval uvedená jména. Dále pak na tuto cenu 
navrhl doc. Kubálka a senátora Svobodu. Senátor Svoboda měl za to, že by se mělo navrhnout jméno, 
které „přesahuje“ rámec VŠE a dále komentoval již zmiňovaná jména. Senátor Mazouch souhlasil se 
senátorem Svobodou a jako další jméno navrhl doc. Žváčka. Předsedkyně Radová, rektor Hindls a 
kvestor Svoboda objasnili AS VŠE postavu a zásluhy doc. Žváčka. 

I 

 

Usnesení AS VŠE:  
„AS VŠE navrhuje na Cenu Jana Opletala doc. Žvá čka.“ 

PRO: 26 
PROTI: 0  
ZDRŽELI SE: 1 
 

Usnesení bylo schváleno. 

R 

e) Předsedkyně Radová navrhla, aby legislativní komise pracovala na změně volebního a jednacího řádu. 
První návrh změn předloží na únorovém zasedání. Předseda kolejní a stravovací komise Mazouch 
navrhuje začlenit do kompetencí kolejní a stravovací komise další studentské záležitosti. Diskutovalo 
se o schůzce Sodexa – zhodnocení ze strany studentů a učitelů. Místopředsedkyně Češková a senátor 
Marek řekli pár slov o průběhu této schůzky. Dva dlouhodobé cíle, které vyplynuly z této schůzky: 
snaha o to, aby si člověk mohl vybrat (různé přílohy, velké/malé kusy masa, aj., dále různá výše cen 
jídel). Vedení školy by mělo jednat se Sodexem na nové smlouvě, kde toto bude zapracováno. AS 
VŠE požádá pana kvestora (příp. ředitele Zerzáně) o informace z této schůzky. Pedagogogická a 
studijní komise bude mít na starosti SZŘ doktorského studia – vyjádření této komise na příštím 
zasedání. 

I, Ú 

f) Logo AS – senátoři dostal návrh nového loga AS VŠE. Další návrhy loga dle grafického manuálu VŠE 
budou do 14.12 2009.(zpracuje senátor Vondra). 

I, Ú 

g) Senátor Nový pozval senátory na oslavu a výstavu 15. výročí FM a rozdal brožurky, které byly k této 
příležitosti vydány. O 

h) Senátorka Neumaierová dává AS VŠE k zamyšlení přijetí etického kodexu v rámci VŠE jako celku, 
navrhuje jeho přijetí na celoškolské úrovni. Legislativní komise ho zpracuje, bude vycházet z etických 
kodexů F4 a F1 a první návrh etického kodexu VŠE jako celku představí na únorovém nebo březnovém 
zasedání. 

I 
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Přílohy  (pouze u originálu): 
• č. 1 - Stav čerpání rozpočtu k 30. 9. 2009 a výhled do konce roku 
• prezenční listina 4/09-12 

 
 

V Praze 2. listopadu 2009 
 


