Zápis č. 6 ze zasedání Finanční komise AS VŠE,
konané dne 19. února 2020 od 14,30
Přítomni: Mgr. Čapková, Ing. Mazouch, Ing. Stehlíková, doc. Zelenka
Omluveni: prof. Král, Ing. Ševčíková, PhDr. Váňa
Nepřítomni: --Svoláním komise byl předsedou FK AS VŠE prof. Králem pověřen Ing. Mazouch. Prof. Král
zaslal svá stanoviska k projednávaným bodům komisi předem písemně.
Finanční komisi AS VŠE byly doručeny 4 materiály k projednání na zasedání AS VŠE
24. února 2020:
1. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku VŠE (chodníkem na
náměstí W. Churchilla)
2. Průběžná zpráva o plnění Investičního plánu VŠE v roce 2019
3. Investiční akce VŠE 2020+
4. Schválení účelového bankovního úvěru k zajištění spolufinancování dotačních
projektů a souvisejícího provozu rekonstrukcí studentských kolejí Jarov
Finanční komise na svém jednání konaném 19. února 2020 od 14:30 projednala předložené
materiály s následujícími závěry, který byly jednohlasně schváleny:
1. Návrh smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě na pozemku VŠE (chodníkem na
náměstí W. Churchilla)
Finanční komise doporučuje AS VŠE přijmout usnesení, navržené v dokumentu: „AS VŠE
doporučuje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě, resp.
smlouvy o zřízení služebnosti na pozemku parc. č. 1/1 v kat. úz. Žižkov, obec Praha mezi
VŠE (vlastník pozemku) a Vodafone Czech Republic a.s. (budoucí oprávněný).“
2. Průběžná zpráva o plnění Investičního plánu VŠE v roce 2019
Finanční komise doporučuje AS VŠE schválit Průběžnou zprávu o plnění Investičního plánu
VŠE v roce 2019.
Během projednávání byly diskutovány drobné nedostatky předloženého materiálu, které však
byly pouze stylistického charakteru a byly předány předkladateli k zapracování do materiálu.
3. Investiční akce VŠE 2020+
Finanční komise doporučuje AS VŠE přijmout usnesení navržené v dokumentu: „AS VŠE
bere na vědomí předložený plán investičních akcí pro potřeby příprav budoucích rozpočtů
VŠE.“
Během projednávání však od členů FK AS VŠE vzešly dotazy k některým investičním akcím,
jejichž popis není v dokumentu dostatečně přesný/ podrobný (např. k nástavbě na Likešově
aule, statickému zabezpečení SB, vybudování parkoviště či rekonstrukci Vencovského auly).
Jednotlivé akce jsou, dle názoru komise, bez podrobnějšího zdůvodnění prioritizace a
koncepce ve vztahu k rozvoji jednotlivých areálů.

FK AS VŠE proto doporučuje AS VŠE přijmout usnesení „AS VŠE doporučuje rektorce
vypracovat koncepční plán rozvoje areálů univerzity, včetně možných scénářů budoucího
vývoje počtu studentů, vzhledem k investičním záměrům.“
4. Schválení účelového bankovního úvěru k zajištění spolufinancování dotačních
projektů a souvisejícího provozu rekonstrukcí studentských kolejí Jarov
Finanční komise doporučuje AS VŠE přijmout usnesení navržené v dokumentu: „AS VŠE
schvaluje přijetí investičního bankovního úvěru ve výši 118 mil. Kč na rekonstrukce kolejí
Jarov a kontokorentního úvěru v maximální výši 51 mil. Kč na výpadek provozního cashflow.“
Během projednávání komise zhodnotila finanční situaci SÚZ VŠE s konstatováním, že SÚZ
VŠE v posledních letech vykazuje stabilně dobré výsledky hospodaření, jež zajišťují, při
zachování dostatečné míry autonomie SÚZ VŠE, splácení úvěru z prostředků FRIM,
vytvořeného SÚZ VŠE, s možným předpokladem splacení úvěru před termínem.
Zasedání komise bylo ukončeno v 16:00.
Zapsal: Ing. Mazouch
Schválil: prof. Král

