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Předmět
Datum
Místo
Přítomni

Zasedání 4/12-15

Omluvení
Neomluvení
Hosté

Radová, Zelenka (F1), Janda (F3), Schwarz (F5)

8. října 2012
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora 169 NB
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Boreš, Staněk
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Češková, Zeman, Cmunt, Chráska
Fakulta podnikohospodářská (F3): Mikan, Mládková, Riedlbauch, Lysý
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Dlouhý, Řezanková, Kačúr, Korecký
Národohospodářská fakulta (F5): Svoboda, Vostrovská, Burianová, Křeček
Fakulta managementu (F6): Černá, Černý, Krbová, Horňáková, Vilémová
Jiné: Fiala, Vondra

Předsedal
Doba

Hindls (rektor), Fischer (prorektor), Svoboda (kvestor)
Riedlbauch
13:00 – 15:45

Zapsal

Burianová

Program jednání
1. Předání osvědčení novým senátorům
2. Doplnění pracovních komisí
3. Informace o stavu výstavby a rekonstrukcí v areálu VŠE Žižkov
4. Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2013
5. Doplnění Vědecké rady VŠE
6. Různé: Cena Jana Opletala

Ú – Úkol

I – Informace

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace
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PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

TYP

Čtvrtou schůzi AS VŠE zahájil předseda Riedlbauch. Připomínky k programu nebyly žádné.

I

1. Předání osvědčení novým senátorům
Senátor Marek (mandátová komise) předal osvědčení novým senátorům Křečkovi a Chráskovi, kteří
nahradili senátory Trauba a Svatoše (přerušení studia).

I

2. Doplnění pracovních komisí
Pracovní komise byly doplněny o nové senátory.
Pedagogická a studijní komise: Chráska, Lysý.
Finanční komise: Lysý.

I

Kolejní a stravovací komise: Lysý.
Předseda legislativní komise bude zvolen, až budou přítomni všichni její členové.

3. Informace o stavu výstavby a rekonstrukcí v areálu VŠE Žižkov
Kvestor Svoboda informoval o stavu rekonstrukce a nástavby křídla Nové budovy směrem do Italské
ulice. Termín pro dokončení 31. 10. 2012 nebude dodržen, vzhledem k tomu vedení školy přistoupí k
sankcím. Rekonstrukce 4. nadzemního podlaží je zhruba dokončena (3 týdny zpoždění), probíhá
inventura a opravy, v průběhu týdne by mělo dojít ke stěhování zaměstnanců. Došlo k poničení
nábytku, který by měl dodavatel nahradit. U nástavby se dokončuje obvodový plášť, potom se přejde
na dokončení vnitřních prací. Dotace by měla být vyúčtována v tomto roce.

I

V souvislosti s povolením rekonstrukce byl uplatněn striktní požadavek na protipožární opatření –
úprava podle platných požárních předpisů (dělící stěny, nové dveře). Kritickým místem je přechod před
přednáškovými sály A a B. Dále kvestor informoval o evakuačním výtahu do Italské a o 16 nových
parkovacích místech (1 pro invalidy), které byly také podmínkou pro povolení stavby.
Předseda AS zahájil diskusi k 3. bodu programu.
Senátor Marek připomněl požár z 28. 3. 2008, kdy byla špatná informovanost o místu požáru, dotázal
se na funkčnost rozhlasu. Rozhlas podle kvestora prošel revizí a opravami. Senátor Marek se dále
dotázal na rozdíl evakuačního a běžného výtahu. Odpovězeno, že budova této výšky musí mít
evakuační výtah, tento typ výtahu by se neměl během požáru zastavit v stanici.
Senátorka Češková se dotázala, zda bude evakuační výtah fungovat také jako běžný výtah. Kvestor
Svoboda to potvrdil. Další dotaz senátorky Češkové se týkal náhrady poničeného nábytku - při předání
jednotlivých místností bude dohodnut konkrétní postup (něco bude opraveno, něco musí firma nahradit,
nějaký volný nábytek je ve skladu).
Senátor Mikan zmínil problém s pořád otevřenými protipožárními dveřmi na JM (výtka kontrol). Budou
se muset zavírat i na Žižkově? Dveře budou normálně otevřené. Samozavírací zařízení je napojené na
protipožární ochranu, čidlo v případě požáru vydá signál a dveře se zavřou (nezamknou se). Senátor
Mikan se dále zmínil o odmontování plošiny pro vozíčkáře z NB do SB. Kvestor Svoboda potvrdil, že
proběhne kontrola.

I

Senátor Riedlbauch se dotázal na stav investic, o kterých kvestor informoval na zasedání č. 2/12-15.
Plot na Třebešíně je hotový, okna na koleji Jarov se opravují a v případě školky začne řízení o
stavebním povolení.

4. Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2013.

Ú – Úkol

Rektor Hindls a prorektor Fischer představili aktualizaci Dlouhodobého záměru.

I

Byla zahájena diskuse s tím, že se proberou jednotlivé body Aktualizace po sobě.

I
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K bodu 1
Senátor Zeman se dotázal, zda má AS tuto aktualizaci pouze projednat nebo o ní má být i hlasováno.
Prorektor Fischer navrhl pouze projednání. Schvalování až po vyjádření Vědecké rady VŠE a Správní
rady VŠE (po 15. říjnu). 31. října musí být materiál odeslán na MŠ, AS VŠE dostane materiál se
zapracováním připomínek ke schválení na příštím zasedání.
Dále se senátor Zeman dotázal, zda zavedením nové formy hodnocení je myšlena klasifikace.
Prorektor Fischer poukázal na vysvětlení v bodě 6. Pilotní testování probíhá na předmětech F3.
Senátor Zeman se ještě zeptal na možnost vedlejších specializací studentů z JH v Praze. Prorektor
Fischer přislíbil projednání. Senátorka Krbová upozornila na technické omezení. Senátor Zeman
doplnil, že obecně však takové technické omezení neexistuje, postačilo by to umožnit v ISISu (ten to
umí).
Senátor Mikan upozornil, že v 1. i ve 4. bodě se mluví o Centru dějin VŠE. Rektor Hindls toto zdůvodnil
oddělením věcné a formální stránky (návrh na změnu organizačního uspořádání školy vypíchnutý v 1.
bodě).
K bodu 2
Senátor Zeman se dotázal, jestli není navýšení počtu účastníků kurzu (pedagogické minimum) z 25 na
30 málo. Bude to ještě projednáno. Senátor Mikan připomněl, že doktorandů je hodně. Prorektor
Fischer a rektor Hindls se shodli, že však nebývá naplněná kapacita, doktorandi nechtějí kurzu
využívat.
Senátor Mikan navrhl zřízení pracoviště, které by informovalo všechna pracoviště školy o možnostech
grantů atd. Prorektor Fischer přislíbil projednání.
Senátorovi Markovi se zdál bod 2 nevyvážený, není dostatečně zdůrazněn výzkum. Kvestor Svoboda
upozornil, že v aktualizaci nejsou všechny aktivity, které tam spadají. Jsou tam hlavně věci, na které je
možné získat účelové prostředky.
K bodu 3 nebyla žádná připomínka.
K bodu 4
Senátor Mikan upozornil na vícezdrojové financování. Nejsou prostředky na rozšiřování systémů, které
škola má, ale dělají se nové věci od začátku (příklad absolventů – ISIS vs. Rozvojové a poradenské
centrum). Rektor Hindls vysvětlil, že je zmapováno, co je v ISISU a co bylo doplněno. Problémem je
zahrnutí lidí věkové skupiny 50+.
K bodu 5
Senátor Mikan se dotázal, zda existuje kontrola bezbariérovosti (jak často nejezdí výtah v SB). Kvestor
Svoboda ujistil, že pro potřebné výtah jezdí.
K bodu 6
Senátor Mikan navrhnul proaktivnější přístup k informovanosti na středních školách. Rektor Hindls a
senátor Vondra připomněli tzv. spanilé jízdy.
K bodu 7
Senátor Zeman se dotázal, zda se indikátor ukazatel počtu přihlášek na doktorské studijní programy
má zvednout pouze o 5 – bude projednáno.
Senátor Mikan se dotázal, zda je ambicí VŠE jednotný vizuální styl všeho. Rektor Hindls doplnil, že by
bylo dobré, aby se jednotný styl projevoval i ve vnitřním zázemí školy.
K bodu 8
Senátor Mikan upozornil na problém, kam bude ministerstvo směřovat bakaláře. Prorektor Fischer
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Senátor Zeman se zeptal na odpadlou výuku. Rektor Hindls vysvětlil, že se problémem zabývá finanční
komise. Odpadlá výuka je nepřijatelná vůči studentům. Prorektorka Mikovcová připravuje kontroly
výuky (masivní kampaň). Zpracovává se materiál, jak neproplatit odpadlou výuku a přesunout tyto
prostředky na fakulty, kde výuka neodpadá. Senátor Riedlbauch poukázal na to, že na F3 jsou
plánovány i osobní sankce. Senátorka Češková vyjádřila nesouhlas s přerozdělováním prostředků zpět
fakultám.
K bodu 9
Senátor Zeman se dotázal, zda má smysl investovat do budovy v JH, když má F6 problém s akreditací.
Rektor Hindls vysvětlil, že peníze nejsou školy. Bylo zastaveno výběrové řízení na firmu a řeší se
námitky k tomuto výběrovému řízení. Kvestor Svoboda dovysvětlil, že investiční akce bude předmětem
schvalování rozpočtu a žádný nevratný krok nebyl podniknut.
Senátor Zeman se zeptal, jestli se bude přecházet na nový e-mail. Rektor Hindls potvrdil, že probíhají
pracovní jednání s Microsoftem a Googlem a pravděpodobně dojde ke změně. V souvislosti s tím
upozornil senátor Mikan na nutnost školení na nové informační technologie pro zaměstnance.
Rektor Hindls navrhl pozvat na některé z dalších zasedání odborníky, aby dovysvětlili záležitosti týkající
se výpočetní techniky.

5. Doplnění Vědecké rady VŠE
Rektor Hindls navrhl nového člena Vědecké rady VŠE předsedu AS Riedlbaucha.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje prof. Václava Riedlbaucha členem VR VŠE.“
Pro: 25

R

Proti: 0
Zdržel se: 1
Návrh byl schválen.

6. Různé
Cena Jana Opletala
Senátor Vondra seznámil s materiálem a poprosil o distribuci zprávy na fakulty (návrhy zpět Vondrovi).
Senátor Riedlbauch se dotázal, jak bude probíhat výběr ve škole. Senátor Vondra vysvětlil, že
v případě více návrhů bude problém diskutován se studentskou komorou.

Informace z České konference rektorů
Rektor Hindls informoval, že MŠ navýší rozpočet pro VŠ na rok 2013. Ministerstvo pokračuje v pracích
na zákonech a novelách. Některé se začínají nově (zápisné, Zákon o vysokých školách). Připravují se
2 novely – zápisné a zpoplatnění některých úkonů a vysokoškolský zákon (akreditační proces,
kontaktové financování).

I

Informace z Rady VŠ
Prorektor Fischer informoval o novelizaci zákonů o VŠ, finanční pomoci studentům. Navrhl také
možnost průběžného informování o situaci na zasedáních. Další informace z Rady VŠ na
www.radavs.cz.
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Festival na JM
Senátor Kačúr konstatoval, že na festivalu na JM nebyl žádný stánek VŠE. Senátor Vondra vysvětlil, že
stánek byl v plánu, ale nedošlo k dohodě s organizátorem. Příští rok bude vše domluveno a
realizováno. Rektor Hindls upozornil na neexistenci studentské unie, chtělo by to aktivitu ze strany
studentů. Senátor Korecký oznámil, že unie je rozpracována a proběhne jednání s rektorem.

Přílohy:

Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE v Praze na rok 2013
Cena Jana Opletala – leták
Návrh na nového člena VR VŠE

V Praze 15. října 2012
prof. Václav Riedlbauch
předseda AS VŠE

Ú – Úkol

I – Informace

Tereza Burianová
autor zápisu

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace

