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Předmět
Datum
Místo
Přítomni

Omluvení
Neomluvení
Hosté
Předsedal
Doba
Zapsal

Zasedání 6/12-15
3. prosince 2012
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora 169 NB
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Radová, Zelenka, Boreš, Staněk
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Češková, Zeman, Cmunt
Fakulta podnikohospodářská (F3): Mikan, Mládková, Riedlbauch, Janda, Lysý
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Dlouhý, Řezanková, Kačur, Korecký
Národohospodářská fakulta (F5): Schwarz, Svoboda, Vostrovská, Burianová
Fakulta managementu (F6): Černá, Černý,
Jiné: Fiala, Vondra
Bič, Chráska (F2), Křeček (F5), Krbová, Horňáková, Vilémová (F6)
Hindls (rektor), Fischer (prorektor), Mikovcová (prorektorka), Svoboda (kvestor), Nenadál (ředitel
VC), Kubálek, Černá
Riedbauch
13:00 – 15:45
Burianová

Body jednání
1. Informace o novelizaci Zákona o vysokých školách
2. Informace o činnosti Výpočetního centra VŠE
3. Různé
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I – Informace
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Předseda Riedlbauch zahájil zasedání.
Prodiskutovaly se poznámky a námitky k minulému zápisu: upřesnění členů AS v rámci
připomínek k rozeslanému návrhu zápisu, která nezazněla přímo na zasedání, je nutné
v definitivní podobě zápisu ze zasedání označit.
Bylo navrženo pořizování zvukového záznamu ze zasedání. Pro tento návrh bylo 17
senátorů.

Připomínky k programu:
-

Senátor Zeman upozornil, že úterní doplnění programu (bod zavedení kreditů za TV) je
v rozporu s jednacím řádem AS.

-

Senátor Dlouhý navrhl doplnění programu v Různém o tento bod, senátor Zeman
připomněl, že v Různém se nedá hlasovat o materiálu předloženém prorektorkou
Mikovcovou.

-

Platí původní návrh programu bez bodu o TV, který bude zařazen na nejbližší zasedání
AS.

R

Hlasování o programu:
Pro: 15
Proti: 0
Zdrželi se: 3
Program byl schválen.

1. Informace o novelizaci Zákona o vysokých školách
Prorektor Fischer informoval o materiálu z Rady VŠ, který odeslal těsně před jednáním AS
(není předmětem aktuálního zasedání).
Plánovaný postup příprav na novele zákona: Budou probíhat další jednání, během kterých
má být novela upřesněna, poté bude vznikat paragrafové znění. Senát bude o dalším
postupu průběžně informován.
Rektor Hindls informoval senát, že až přijde fáze připomínek, obrátí se oficiálně na senát.
Pravděpodobně k tomu dojde ve zkouškovém období.

I

Připomínky bude AS směrovat na prorektora Fischera.
Prorektor Fischer ještě po dotazech doplnil, že do 20. ledna budou probíhat jednání,
následně legislativní práce na straně ministerstva, poté připomínková řízení a koncem
března by mohla jít novela do vlády, což je současná představa ministerstva. Rada VŠ se
bude účastnit jednání i připomínkových řízení.

2. Informace o činnosti Výpočetního centra VŠE
Ředitel VC Nenadál: Informační strategie (IS) přijatá v roce 2010 je poměrně ambiciózní
(optimistická představa o rozpočtech). Informační systém má škola od Mendelovy univerzity
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– Mendelově univerzitě jej spravují a upravují subdodavatelé, bývalí zaměstnanci. Jeden
z bodů IS (fungování studijního informačního systému) by měl být revidován – útlum rozvoje.
Smlouvu na provoz ISISu má škola na neurčito (nejdříve výpověď 2016 – 2 roky výpovědní
lhůta ze strany VŠE, 3 roky ze strany MENDELU).
Virtualizace počítačových učeben a studoven by se dokončila po zavedení nového
operačního systému v létě 2013. Pokud nebude Windows 8 bez chyb a v použitelném stavu,
přejde se na Windows 7. S přechodem se opustí síťový operační systém Novell. Přechod na
Microsoft – Active Directory. Dále je potřeba zakoupit novou telefonní ústřednu, protože
stávající již není možné rozšířit.
Není třeba kupovat nová videokonferenční zařízení, protože nejsou tak využívána.
Bude-li zavedena Active Directory, mělo by odpadnout různé přihlašování do systémů.
Problémy s poštou se budou řešit až po přechodu na Active Directory. 2 nové možnosti –
Office 365 a Google Apps (prověřují na Mendelově univerzitě). Další možností je vylepšit
Lotus Notes. Ředitel Nenadál uvedl i návrh na zavedení obou nových systémů (nezávislost).
Předseda Riedlbauch požádal o informaci o dopolední společné schůzi finanční komise a
pedagogické komise jejich předsedu. Senátor Svoboda předložil senátu usnesení obou
komisí: „Komise doporučují, aby v únoru 2013 byla předložena AS VŠE aktualizace
Informační strategie VŠE, jejíž součástí bude harmonogram přechodu na jeden celoškolní
systém sjednocené komunikace.“
Senátor Vondra informaci doplnil a přednesl návrh, aby senát zřídil komisi pro informační
strategii.

Diskuze
Senátor Marek se dotázal, jakým způsobem jde vypovědět smlouvu k ISIS a jak je ve
smlouvě upraveno zvyšování cen. Ředitel Nenadál uvedl, že s Mendelovou univerzitou jsou
uzavřeny 2 smlouvy. První smlouva je na pronájem a provoz ISIS. Nárůst roční ceny se
odvíjí od vývoje systému k obrazu VŠE a dále je možno cenu navýšit o inflaci. K navýšení o
inflaci nikdy nedošlo, dochází pouze k navýšení o vícepráce. Druhá smlouva je smlouvou o
implementačních pracích (rozvoj). Jde o rámcovou smlouvu, kterou není třeba vypovídat
(stačí čerpat, resp. nečerpat). První smlouvu jde vypovědět v podstatě kdykoliv. MENDELU
zajišťuje systém subdodavatelsky a přivítala by vypovězení, tudíž i bez sankcí. Problémem
je, že by se se dnem vypovězení musel ISIS odinstalovat a škola by tak zůstala bez
studijního informačního systému.
Senátor Svoboda upozornil na problém s komunikačními kanály. Ředitel Nenadál uvedl, že
denní provoz mají na starost fakultní integrátoři, které zastřešuje centrální integrátor. Bylo
také dohodnuto, že zásadní změny budou projednány na Kolegiu rektora. Prorektorka
Mikovcová doplnila, že děkani fakult zamítli přidělení superpráv pro systémové fakultní
integrátory.
Senátor Černý upozornil na špatné údaje u publikací v ISIS. Ač ví, že je to špatně, nelze to
změnit a nezmění to ani fakultní integrátor. Ředitel Nenadál uvedl, že je potřeba špatné
údaje opravit jak v databázi publikací VŠE, tak i v ISIS. Rektor Hindls požádal senátora
Černého o zaslání kritizovaných špatných údajů, aby se zjistilo, jestli není chyba v metodice.
Senátor Mikan (systémový integrátor fakulty) upozornil, že se v záznamníku učitele objevily u
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předmětů hvězdičky, ale od centrálního integrátora nepřišlo žádné upozornění na změnu.
Stejně tak nepřišlo žádné upozornění o změně sylabů. Prorektorka Mikovcová uvedla, že
proděkani dostali vzor změn sylabů, který měli rozesílat dále na fakultu. Ing. Černá (host)
informovala, že jde o nový rozvojový projekt, který ještě nebyl dokončen.
Senátor Mikan vyjádřil svůj názor, že strategie není plněna. Jsou splněny úkoly, které byly při
sestavení strategie známy a vyplývají z činnosti jednotlivých pracovníků VC. Měl by být
vytvořen tým, který by průběžně diskutoval politiku bezpečnosti práce s informačními
systémy, ne až po zavedení Active Directory. V informační strategii chybí projekty vhodné
pro rozvoj. Kvestor Svoboda k tomu doplnil, že za 2 roky fungování strategie se podmínky
zhoršily (předpisy se zkomplikovaly). Například má být nová vyhláška, podle které se budou
muset nové počítače nakupovat přes elektronické aukce. Ředitel Nenadál reagoval, že
strategie je naplňována, byť jsou zde určité mantinely. Firmy moc nestojí o zavazující
smlouvy (např. Alza). Dodávky nových počítačů probíhají v malých množstvích –
elektronické aukce v malých objemech. Škola oslovila firmy Dell a Microsoft, aby dodávaly
počítače přímo, ale tyto firmy o to nemají zájem. Odkazují na své autorizované prodejce.
Dále ředitel Nenadál reagoval na neplnění strategie. Strategie je na 5 let, tudíž nemůže být
vše splněno po 2 letech.
Senátor Mikan dále navrhl, zda by se uživatelé (zvláště ti, kteří mají přístup k více
studentům) neměli přihlašovat do systému např. na základě karty.
Senátor Korecký se dotázal na dodavatelské vztahy (ISIS). Ředitel Nenadál uvedl, že VC
pozoruje vztahy mezi subdodavatelem a MENDELU, zatím doporučuje ISIS jen provozovat,
ne příliš rozšiřovat. Senátor Lysý se dotázal, zda by tedy nebylo lepší přejít přímo
k subdodavateli. Ředitel Nenadál uvedl, že subdodavatel je mnohem dravější. Bezpečnější
je mít za partnera MENDELU než s. r. o. Rektor Hindls k tomu doplnil, že je vše vázáno na
výběrové řízení. Program vlastní i další školy (v Bratislavě, v Nitře), které mají smlouvu
rovněž přes MENDELU. Všichni mají společný zájem na fungování.
Předseda Riedlbauch navrhl, aby byl ke strategii doplněn harmonogram.

„Na prvním zasedání AS VŠE v letním semestru bude senátu předložena aktualizace
Informační strategie VŠE, jejíž součástí bude harmonogram přechodu na jeden
celoškolní systém sjednocené komunikace.“
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.

„AS VŠE zřizuje komisi pro informační strategii ve složení: Mikan, Lysý, Korecký,
Svoboda, Berka, Vondra, Zeman, Češková a Radová.“
Pro: 21
Proti: 0
Zdrželi se: 0
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Usnesení bylo schváleno.

3. Různé
Stravování
Předseda kolejní a stravovací komise Kačur informoval o schůzkách se zástupci
provozovatelů stravování na VŠE. Senátorka Češková doplnila, že se provozovatelé snaží,
aby vyřešili všechny požadavky. Zároveň připomněla, že končí stravování na JM. Kvestor
Svoboda doplnil, že provozovatel bufetu na JM i na Žižkově (vč. dovozu teplého jídla) dal
výpověď. Do konce příštího týdne bude poptávkové řízení na nového provozovatele. Provoz
by začal týden před začátkem letního semestru. V lednu by proběhla rekonstrukce zařízení
v Nové budově. Ve výběrovém řízení bude možné podat nabídku na obě provozovny,
případně i na jednu část. Ve zkouškovém období bude dohodnuto stravování pro pedagogy
na JM v menze Volha.

Parkoviště na Žižkově
Senátor Korecký se otázal na provoz parkoviště v Italské. Kvestor Svoboda uvedl, že minulý
týden proběhla kolaudace nástavby. Parkoviště je vázáno na nástavbu, bude tedy otevřeno
společně s ní zhruba za 14 dní. Parkování bude možné na základě studentské karty
(omezení 16 míst).
Senátor Korecký se dále dotázal na vytíženost parkoviště uvnitř školy (možnost parkování
pro studenty). Kvestor Svoboda odpověděl, že parkoviště je plně využito. Dříve se uvažovalo
o podzemních garážích před Novou budovou, ale pro nedostatek peněz to bylo zamítnuto.
Senátor Zeman se zeptal, zda nejsou možné sankce za parkování přes čáru v podzemních
garážích. Kvestor Svoboda přislíbil prověřit možnost sankcí. Parkovištěm prochází služba a
upozorňuje na špatné parkování.

I

Provoz 27. a 28. 12. 2012
Senátor Zeman se dotázal, jak to bude s provozem školy ve dnech 27. a 28. prosince.
Kvestor Svoboda uvedl, že provoz bude jako v běžném dnu. Senátor Zeman se dále zeptal,
jestli bude tedy provoz od 6 do 22 hod. Kvestor Svoboda to potvrdil. Senátor Mikan se ještě
dotázal na provoz počítačových učeben. Ředitel VC Nenadál reagoval, že počítačové
učebny budou v provozu podle potřeby.

Elektřina na burze
Senátor Zeman se zeptal, jestli by nebylo výhodné koupit proud na burze na nějaký čas
dopředu (univerzita v Olomouci udělala nákup na 5 let dopředu). Kvestor Svoboda uvedl, že
před 2 lety proběhlo výběrového řízení na elektřinu, cena se fixuje podle ceny na burze
energie. Něco podobného se chystá na odběr plynu.

Statut FPH
Senátor Zeman upozornil, že zasedal senát FPH, kterému byly doporučeny AS VŠE změny
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předkládaného statutu. Fakultní senát však rozpor se zákonem nezměnil. Senátor Zeman
navrhuje rektorovi zrušení statutu či jeho pozastavení. Rektor Hindls příslíbil prošetření a
případné další kroky.

Volební řád
Senátor Mikan navrhl zpřesnění volebního řádu AS. Legislativní komise dá návrh rektorovi.
Senátor Zeman se dotázal předsedajícího, zda může navrhnout nějaké další úpravy.
Závěřem bylo dohodnuto, že další návrhy na úpravy budou předány přímo předsedovi
legislativní komise.

Žádost o poskytnutí informací
Kvestor Svoboda informoval, že škola dostala žádost o poskytnutí informací podle zákona.
Jde o poskytnutí rozpočtu školy schváleného AS a o všechny materiály, které byly
v elektronické podobě předloženy senátorům a použity pro jednání AS (pokud jsou na
veřejných úložištích či jinak shromážděny). Škola požádala o upřesnění časového intervalu.
Senátor Mikan v této souvislosti navrhl zřídit intranet senátu, kde by dokumenty pro jednání
senátu byly. Ředitel VC nabídl možnost úložiště Lotus Notes či úložiště ISIS.

Doplnění fotografií senátorů na stránky AS
Senátor Mikan navrhl doplnění fotografií senátorů na stránky AS. Senátor Vondra zařídí
fotografování na příštím zasedání AS.

Rozpočet
Kvestor Svoboda informoval, že rozpočet bude pravděpodobně připraven na první zasedání
AS v letním semestru. Záleží na tom, kdy škola dostane rozpis rozpočtu z ministerstva.
Předseda Riedlbauch ukončil zasedání.

Přílohy:

I

Rozšířený dokument pro novelu zákona
Informační strategie VŠE
Nabízené řešení funkcionality ISISu
Otázky a odpovědi doplňující problematiku plnění Informační strategie VŠE
Provázání informačních systémů
Vyhodnocení požadavkového systému HelpDesk
Zpráva o plnění IS v listopadu 2012

V Praze 11. prosince 2012
prof. Václav Riedlbauch
předseda AS VŠE
Ú – Úkol

I – Informace

Tereza Burianová
autor zápisu
R- rozhodnutí
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