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Zasedání 9/09-12

Předmět
Datum
Místo
Přítomni

29. března 2010
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora 169 NB
Fakulta financí a účetnictví (F1): Radová, Marek, Zelenka, Bayer, Vorlová
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Češková, Taušer, Ondejčíková, Vránová
Fakulta podnikohospodářská (F3): Plášková, Neumaierová, Sieber, Bobek, Vančura
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Mazouch
Národohospodářská fakulta (F5): Soběhart, Svoboda, Regéczy, Vašíčková
Fakulta managementu (F6): Černý, Novotná, Nový, Vlnas, Novák
Jiné: Fiala, Gráf

Omluvení

Budínský (F4), Švarc (F2), Vondra (F4), Vostrovská (F5)

Neomluvení
Hosté
Předsedal
Doba

---

Zapsal

Vašíčková

Čermák (Studentský list), Fischer (prorektor pro strategii), Hindls (rektor), Svoboda (kvestor)
Radová
13:00 – 14:00

Program jednání
1. Rozpočet VŠE
2. Statut FIS VŠE
3. Různé

Ú – Úkol

I – Informace

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace
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č.

PŘEDMĚT

TYP

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

1. Rozpočet VŠE
Kvestor Svoboda navrhl rozdělení jednání o rozpočtu na dvě samostatné části – informace o
hodnocení čerpání rozpočtu za rok 2009 a návrh rozpočtu na rok 2010.
Kvestor Svoboda shrnul materiál, který byl akademickému senátu předložen a který se týkal čerpání
rozpočtu pro rok 2009. Předseda finanční komise docent Zelenka doporučuje AS VŠE vzít materiál na
vědomí v předkládané podobě.

I

Předsedkyně Radová poté otevřela diskuzi, ve které neměl nikdo žádný příspěvek, proto se přistoupilo
k hlasování.

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE bere na vědomí materiál Hodnocení čerpání rozpočtu za 2009.“
PRO: 27
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0

R

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Kvestor Svoboda dále seznámil senátory s předloženým materiálem „Návrh rozpočtu VŠE na rok
2010“. Uvedl, že na rok 2010 je v rozpočtu o 1,3 % (cca 8 mil Kč) méně prostředků než pro rok 2009.
Vzhledem k dalším fondům je ale tato situace dobrá. O 1% mimo jiné klesl počet nezaplacených
studentů. Oproti minulým letům dostává VŠE v souvislosti s novelou zákona o výzkumu a vývoji další
prostředky na dlouhodobý rozvoj organizace tj. VŠE. V rozpočtu investic pro následující rok se
navrhuje z plánovaných 100 mil na investice dát 75 mil. Kč a 25 mil. Kč nechat jako rezervu.
Předseda finanční komise docent Zelenka seznámil senátory výsledkem jednání finanční komise. Ta
doporučuje návrh v předložené podobě schválit a navrhuje AS VŠE přijetí dalších dílčích usnesení (tj.
zejména pověření vedení školy, aby zpracovalo strategii rozdělování finančních prostředků a určilo
míru zohlednění způsobu rozdělování prostředků z ministerstva na VŠE do způsobu rozdělování
prostředků mezi fakulty), která jsou uvedena v zápise z jednání finanční komise AS VŠE).

I

Diskuse:
Senátor Soběhart vznesl dotaz na kvestora Svobodu týkající se problémů s diplomovými pracemi. Pan
kvestor uvedl, že u FMV a FPH bylo uvedeno menší množství diplomových prací – příčinou problému
bylo to, že v ISISu nebyla správně vyplněná všechna pole (týkalo se to zejména pole předmět), a proto
součet diplomových prací nebyl správný. Pan kvestor proto navrhuje, aby byl vypracován podrobnější
návod na zadávání prací do systému a zavedena kontrola tohoto zadávání.
Senátor Marek se dotázal na peníze na plnění výzkumných záměrů, konkrétně se ptal na výši a odvod
režijních nákladů – z každého výzkumného záměru se odvádí peníze škole. Kvestor Svoboda mimo
jiné uvedl, že vedení přeloží fakultám tzv. „návrh na použití“ těchto prostředků.

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje předložený rozpočet na rok 2010.“
R

PRO: 28
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
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Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
Předsedkyně Radová po schválení dala prostor senátorům a hostům, zdali by se k tomuto tématu
chtěli jakkoliv vyjádřit. Senátor Černý vyjádřil poděkování a obdiv vedení školy, že v této složité
hospodářské situaci nedochází k výraznému krácení rozpočtu.
Rektor Hindls řekl několik slov o zlepšení publikačních výstupů. Nyní je VŠE na 13. místě z vysokých
škol v České republice. Předsedkyně Radová dodala, že VŠE získala přes 12 000 publikačních bodů,
počtem studentů přibližně srovnatelná Západočeská univerzita přes 20 000 publikačních bodů, a že je
proto nutné zlepšit publikační činnost VŠE. Rektor Hindls uvedl, že záleží také na oborech, kterými se
jednotlivé školy/fakulty zaobírají, a že do budoucna by se měly srovnávat obory ekonomického směru,
a tím bude hodnocení jiné, vzhledem ke specifičnosti ekonomických oborů. Senátor Soběhart vyjádřil
souhlas s výrokem pana rektora, že nejde dobře srovnávat publikační výstupy odlišných oborů.
Prorektor Fischer zmínil, že otázka zvýšení počtu publikačních výstupů není otázkou na vedení školy,
nýbrž na celou akademickou obec. Senátorka Neumaierová se dotázala, zda obdržené prostředky
umožní realizaci dlouhodobého záměru školy. U publikací senátorka Neumaierová doporučuje posílení
impaktovaných časopisů a zvýšit jejich prestiž. Pan rektor uvedl, že od září by měl být nový
impaktovaný časopis Prague economic papers, který by měl podle jeho odhadu získat velmi rychle
vyšší impakt, než jaký má Politická ekonomie, jelikož půjde o anglicky psaný časopis, zároveň pan
rektor taktéž zmínil Český finanční a účetní časopis.

O

2. Statut FIS VŠE
Senátor Chlapek seznámil senátory se Statutem FIS a představil jim provedené změny. Informoval, že
ke změně dochází v souvislosti se změnou počtu proděkanů a zároveň byly zapracovány i jiné změny.
Úprava statutu byla konzultována i s právním oddělením.

I

V diskuzi nikdo nevystoupil, proto se přistoupilo k hlasování.

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje Statut FIS v předloženém znění.“
PRO: 28
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0

R

Usnesení bylo jednomyslně schváleno.

3. Různé
a)

Komise pro reformu terciárního vzdělávání
Předsedkyně Radová požádala senátora Marka, jako předsedu senátní komise pro reformu terciárního
vzdělávání, aby senát informoval o činnosti komise. Předseda komise profesor Marek řekl senátorům
pár slov o jednání pracovní komise k terciárnímu vzdělávání. Další schůze je plánovaná na 19. dubna
2010. Prorektor Fischer řekl, že poznatky z této pracovní komise se bude snažit použít i v přípravě
Dlouhodobého záměru VŠE.

b)

Nominace členů hodnotící komise
Předsedkyně Radová informovala senátory, že AS VŠE byl osloven právním oddělením, aby vyslal své
zástupce do výběrové komise pro veřejnou zakázku „Nakladatelství“ – týkající se poskytování
polygrafických služeb pro VŠE. Předsednictvo AS VŠE doporučuje za člena komise senátora Vondru a
za náhradníka senátora Budínského. Jelikož se oba navržení senátoři ze zasedání omluveni, byl jejich
souhlas s navržením projednán předem a oba s účastí souhlasili. Paní předsedkyně se otázala, má-li
někdo jiný návrh na členy komise. Jelikož nikdo jiný návrh nepodal, přistoupilo se k hlasování
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Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE nominuje do hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Nakladatelství“ za
člena komise senátora Vondru a za náhradníka senátora Budínského.“
R

PRO: 28
PROTI: 0
ZDRŽELI SE: 0
Usnesení bylo jednomyslně schváleno.
c)

Zasedání AS VŠE
Příští zasedání AS VŠE bude 3. května 2010. Zároveň předsednictvo VŠE prodiskutuje s vedením
VŠE a zástupci FM termín výjezdního zasedání AS VŠE v Jindřichově Hradci, které se má konat v
červnu.

I

Paní předsedkyně Radová ukončila jednání, poděkovala senátorům a hostům za aktivní účast.

Přílohy (pouze u originálu):
• č. 1 – prezenční listina 9/09-12
• č. 2 – Hodnocení čerpání rozpočtu VŠE v roce 2009
• č. 3 – Návrh rozpočtu VŠE na rok 2010
• č. 4 – Tabulky k návrhu rozpočtu VŠE pro rok 2010
• č. 5 – Zápis z jednání finanční komise AS VŠE (19. 3. 2010)
• č. 6 – Statut FIS VŠE
• č. 7 – Organizační schéma FIS VŠE
• č. 8 – Vyznačené změny ve Statut FIS VŠE
• č. 9 – Složení hodnotící komise pro veřejnou zakázku „Nakladatelství“
• č. 10 – Čistopis výzvy k účasti ve veřejné zakázce „Nakladatelství“

V Praze 29. března 2010
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.
předsedkyně AS VŠE

Ú – Úkol

I – Informace

Pavla Vašíčková
autor zápisu

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace

