
Zápis ze zasedání AS - 22.03.2004 

Přítomni (18):  

Bartošová, Boháčková, Dušková, Gažo, Janhuba, Kopřiva, Mazouch, Mikolandová, Poláková, 
Pichanič, Přibil, Rosický, Ševčík, Štork, Vančurová, Wokoun 

Pozvaní hosté: prorektor Krebs, kvestor Kříž, prorektor Revenda, prorektor. Patočka 

Nepřítomni (3): Eyberger, Straka, Zadražilová 

Omluveni (2): Eyberger, Zadražilová 

Program zasedání: 

9/1 Analýza potřeby studijních referentek – předkládá prorektor Krebs - 13:00  

9/2 Rozbor hospodaření za rok 2003 – předkládá kvestor ing. Kříž - 13:20  

9/3 Informace o rozvojových projektech – předkládá prorektor Revenda - 14:00  

9/4 Návrh na zřízení Ústavu ekonomických studií – předkládá prorektor Patočka v zastoupení 
paní rektorky 

9/5 Úkol z 8. zasedání AS VŠE - stravovací komise by měla senátu navrhnout kroky a 
opatření, které mají být zahrnuty do smlouvy s Eurestem – předkládá Richard Gažo 

9/6 Různé 

 

9/1 Analýza potřeby studijních referentek – předkládá prorektor Krebs  

Prorektor Krebs předložil na vyžádání senátu analýzu vytíženosti studijních referentek na 
jednotlivých fakultách. Pan kvestor k tomu doplnil, že v prioritách máme schváleno navýšení 
o 2 referentky. Navrhuje na základě analýzy rozdělit mzdový fond odpovídající navýšení o 
dvě studijní referentky na tři fakulty. 

V diskusi vystoupili senátoři Ševčík, Dušková, Poláková, Rosický, Neumaierová, Pichanič. 
Senátorka Vančurová upozornila, že senátem prošel návrh na financování 2 studijních 
referentek jako jedna z priorit rozpočtu. Tento návrh rovněž prošel kolegiem rektora, a tudíž 
jediné o čem může být řeč, jestli se mají prostředky rozdělit mezi dvě fakulty nebo i FIS, tj. tři 
fakulty. Senátor Fischer upozornil, že by se mělo postupovat podle znění priorit rozpočtu, 
které bylo senátem schváleno na 5. zasedání. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE vzal na vědomí tabulku vytížení studijních referentek.“ 



 

9/2.1 Rozbor hospodaření za rok 2003 – předkládá kvestor Ing. Kříž  

Pan kvestor předložil senátu rozbor hospodaření VŠE za rok 2003.  

Předseda senátu požádal finanční komisi o stanovisko. 

Senátor Fischer seznámil senát o projednání hospodaření ve finanční komisi. Zdůraznil, že 
pan kvestor v úvodním vystoupení na komisi podrobně komentoval souhrnné výsledky za 
celou VŠE i výsledky za jednotlivé součásti a pracoviště. Konstatoval, že hospodaření VŠE za 
rok 2003 skončilo jako vyrovnané, přičemž zmínil nejdůležitější faktory, které v roce 2003 
hospodaření ovlivnily.V diskusi se členové komise zaměřili zejména na doplňkovou činnost a 
její motivaci směrem k fakultním pracovištím (včetně možných forem odměňování 
pracovníků vykonávajících tuto činnost) a dále na dlouhodobý vývoj tvorby a užití fondů 
VŠE. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE byl seznámen s rozborem hospodaření za rok 2003 a ani po proběhlé diskusi 
neshledává na rozboru hospodaření žádné nedostatky. Proto jej v předloženém znění 
schvaluje. 

Hlasování: 

Pro: 18 
Proti:0 
Zdrželi se:0 

Rozbor hospodaření VŠE za rok 2003 byl senátem jednohlasně schválen. 

 

9/2.2 

Předseda finanční komise senátu Fischer seznámil senát s požadovanou změnou vnitřního 
mzdového předpisu: 

Kvestor VŠE ing. Kříž předložil návrh nového mzdového předpisu zahrnující 6% nárůst 
tarifních mezd. Upozornil, že nový mzdový předpis je třeba nechat registrovat na MŠMT ČR, 
které má na registraci 30 dnů. Z tohoto důvodu předkládá návrh s předstihem ještě před 
prováděcí variantou rozpočtu VŠE na rok 2004 (na základě priorit rozpočtu schválených AS 
VŠE), tak aby mohl vejít v účinnost ke dni 1. 5. 2004. V případě, že by rozpočet byl schválen 
v jiné podobě, účinnost mzdového předpisu by byla pozastavena. 

Závěr: Na základě doporučení finanční komise senát souhlasí s předloženým návrhem nového 
mzdového předpisu. 

Usnesení AS VŠE: 



„Senát schvaluje návrh nového mzdového předpisu.“ 

Hlasování: 

Pro:17 
Proti:0 
Zdrželi se:0 

Senát návrh jednohlasně schválil. 

 

9/3 Informace o rozvojových projektech – předkládá prorektor Revenda  

Pan prorektor Revenda informoval senát o závěrečné podobě přidělených prostředků na 
rozvojové projekty VŠE. (Podrobné informace o rozvojových projektech viz. bod 5/2 pátého 
zasedání senátu 19.12.2003 a dále na webových stránkách VŠE). Na závěr poděkoval všem 
předkladatelům projektu za dokonalé zpracování. 

Senátor Ševčík vznesl dotaz, zda ve 41 projektech jsou též projekty, kterých by se mohli 
zúčastnit i studenti a zda je nějaká plošnější informovanost o tom, čeho se studenti mohou 
konkrétně účastnit, např. zda je takováto informace na webových stránkách. 

Prorektor Revenda odpověděl, že projekty je možno nalézt na webových stránkách rektorátu.  

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE vzal na vědomí zprávu o přijatých rozvojových programech pro rok 2004. 
Doporučujeme uveřejnění informací o projektech na stránkách VŠE.“ 

 

9/4 Návrh na zřízení Ústavu ekonomických studií – předkládá prorektor 
Patočka v zastoupení paní rektorky  

Pan prorektor Patočka poděkoval za iniciativu senátu, který operativně zařadil tento bod na 
své jednání. Podal podrobnou informaci o iniciativě MŠMT týkající se projektu Národního 
centra aplikované ekonomie. V rámci VŠE se bude zapojovat více fakult – vznikne 
celoškolské pracoviště, které se bude koncepčně věnovat vědecko-výzkumné činnosti, bude 
zapojovat i studenty. Ke spolupráci na tvorbě Centra ekonomického výzkumu se jednoznačně 
přihlásily FMV, FPH, FNH. FIS bude podávat svůj vlastní projekt zaměřený na aplikovanou 
demografii. VŠE jako koordinující pracoviště vstoupila do jednání s TU Ostrava a ČZU 
Praha. Předpokládá se dále úzká spolupráce se školami CEMS a dalšími univerzitami. V 
návrhu se počítá i se zapojením mladších vědeckých pracovníků do 35 let. Prostředky v 
případě úspěchu ve výběrovém řízení MŠMT budou činit cca 27 mil. Kč ročně a budou 
rovnoměrně rozděleny na spoluúčastněné instituce. Další prostředky budou muset být vloženy 
účastníkem z neveřejného sektoru. 



V diskusi vystoupili senátoři Pichanič, Ševčík, Poláková, Fischer, Rosický,Vančurová, 
Wokoun, jako host proděkan pro vědu FIS doc. Koschin, Neumaierová, Janhuba, Kopřiva. 
pan kvestor Kříž. 

Pan prorektor Patočka v hodinové diskusi podrobně zodpověděl položené otázky. Senátoři 
požadovali předložení opraveného materiálu, ve kterém by mělo být podrobněji uvedeno: 

senátor Ševčík za studentskou komoru – zřízení ústavu by mělo být na základě statutu, ten by 
měl obsahovat ustanovení o zániku v případě, že se nezískají finanční prostředky, dále volba a 
odvolání ředitele by měly být za spoluúčasti senátu, s funkčním obdobím na tři roky. Dále 
chybí podrobnější rozpracování tohoto projektu – v organizační struktuře není organizační 
členění, pravomoci ředitele ústavu. Chybí firmy, které byly osloveny, chybí náplň vědecké 
práce, kdo bude sestavovat rozpočet. Přílohou návrhu by měl být počáteční rozpočet.  

Senátoři Fischer, Rosický a Vančurová podpořili požadavek počátečního rozpočtu, který 
čerpá prostředky ve výši 1.3 mil. Kč z prostředků specifického výzkumu VŠE. 

Na základě proběhlé diskuse byly senátu předloženy dvě alternativy. Alternativa 1 - o zřízení 
Ústavu se bude hlasovat na dnešním zasedání. Alternativa 2 - o zřízení Ústavu se bude 
hlasovat na příštím mimořádném zasedání, které se bude konat buďto 29.3. nebo 5.4.2004. 

Proběhlo hlasování o alternativě 1: 

„AS VŠE bude o zřízení Ústavu hlasovat dnes.“ 

Pro: 5 
Proti:10 
Zdrželi se: 3 

Většina senátu rozhodla o přesunu hlasování na příští mimořádné zasedání senátu. 

Po rozhodnutí o přesunu přistoupil senát k hlasování o termínu konání mimořádného senátu.  

Výsledky hlasování: 

Pro konání mimořádného zasedání 29.3. hlasovalo 11 přítomných senátorů, to znamená, že 
mimořádný senát bude svolán na 29.3.2004 ve 13:00. Senátoři zároveň vyjádřili souhlas s 
dodáním materiálů na mimořádné zasedání ve zkráceném termínu nejpozději ve čtvrtek 
25.3.2004 do 20:00 elektronicky. 

Závěr: 

Senát požádal prorektora Patočku o předložení nového materiálu, který by obsahoval 
vznesené připomínky, zejména: 

• zakladatelský rozpočet se zohledněním použití částky 1.3 mil. Kč 
• mzdové zařazení přijímaných pracovníků 
• organizační začlenění do struktury VŠE s vymezením vztahů k současné organizaci 

výzkumu 
• upřesnění spoluřešitelských institucí včetně neveřejných 



• a další požadavky vyplývající z diskuse 

Senát doporučuje, aby dodatečné dotazy a připomínky senátorů byly adresovány předsedkyni 
legislativní komise dr. Polákové, kterou AS VŠE pověřuje komunikací s prorektorem 
Patočkou v této záležitosti. 

 

9/5 Úkol z 8. zasedání AS VŠE - stravovací komise by měla senátu navrhnout 
kroky a opatření, které mají být zahrnuty do smlouvy s Eurestem – předkládá 
Richard Gažo 

Předseda komise informoval senát o jednáních s panem kvestorem a zástupci Eurestu. Na 
základě těchto jednání došla stravovací komise k závěru, že bude uspořádána nová anketa, 
která bude mít podobu písemnou i elektronickou.  

Senátor Mazouch apeluje na zástupce ve fakultních senátech, aby zajistili informovanost 
studentů o pořádání této ankety. 

Senátoři Rosický a Vančurová upozornili na možný dopad změny sazeb DPH z 5% na 19% a 
nutnost řešení tohoto dopadu s Eurestem. Navrhli vrátit se k problému znovu na mimořádném 
zasedání senátu. 

Senátor Mazouch uvedl, že pokud je mu známo, že ve smlouvě není zohledněn vzestup DPH. 

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE vzal na vědomí ústní informaci předsedy komise. Senát doporučuje komisi, aby 
dále jednala s panem kvestorem o dopadu zvýšení DPH.“  

 

9/6 Různé 

9/6.1 

Předseda Pichanič informoval o závěrech kolegia rektora týkajících se změn harmonogramu 
výuky. Nejdůležitější změnou je stanovení semestrů v délce třinácti týdnů.  

 

9/6.2 

Senátorka Poláková se dotázala na reakci senátu k výzvě „Týden neklidu“. Informovala dále, 
že jako senát můžeme dát stanovisko, nebo? pod výzvou jsou již připojeny senáty některých 
vysokých škol. 

Senátor Wokoun navrhl, že škola by se do určité míry připojit měla – nejsme dvakrát 
provládní, ale nejsme protivládní, jsme bráni tak, jako že si příjem dovedeme obstarat i jinde. 



Upozornit na to, že situace na vysokých školách není optimální – na vysokých školách hrozí 
výbuch – demonstrace. Jsou obrovské rozdíly v platech v rámci jedné vysoké školy apod. 

Stanovisko AS VŠE: 

„AS VŠE podporuje výzvu Týden neklidu“ 

Hlasování: 

Pro:9 
Proti:0 
Zdrželi se:8 

 

9/6.3 

Senátor Gažo informoval o tom, že SK RVŠ dala návrh na zásadní změnu financování 
ubytování studentů. Změna se týká přechodu od institucionální podpory financování na formu 
stipendia. Na vysokých školách probíhá diskuse o tomto návrhu. Měla by proběhnout nejprve 
na fakultních senátech a posléze na AS VŠE.  

Senátor Mazouch upozornil, že to je rovněž požadavek náměstka ministerstva doc. Koláře. 

Senátor Štork zpřesnil otázky, na které požaduje odpověď MŠMT.  

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE souhlasí s vypracováním stanoviska, týkajícího se reformy financování ubytování 
studentů vysokých škol kolejní a stravovací komisí. Senát pověřuje komisi v dalším jednání 
o této záležitosti s fakultními senáty.“ 

 

9/6.4 

Senátor Rosický upozornil na problémy s využíváním nového počítačového studijního centra 
Jarov.  

Usnesení AS VŠE: 

„AS VŠE na základě diskuse o využívání nového počítačového studijního centra Jarov žádá 
pana prorektora Čermáka, aby vyřešil problém využití této učebny a vyhověl oprávněnému 
požadavku na výrazné rozšíření provozní doby centra.“ 

 

9/6.5 

Senátorka Vančurová vznesla dotaz ohledně dalšího členství senátora Straky v AS VŠE.  



Senátor Wokoun informoval, že podle Statutu AS VŠE pokud senátorovi skončí pracovní 
poměr, nastupuje náhradník. Domnívá, že v tomto případě je náhradnicí doc. Jílková. 

Senát pověřuje předsedu o vyžádání písemného vyjádření personálního oddělení VŠE, týkající 
se pracovního poměru doc. Straky. 

 

9/6.6 

Upozorňujeme na mimořádné zasedání dne 29.3.2004 ve 13:00. 

Přílohy (pouze u originálu): 

1) Prezenční list zasedání AS VŠE ze dne 22.března 2004 

23.3.2004 

Zapsala: Boháčková 
Ověřila: Zadražilová 
Schválil: Pichanič 

 


