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Stránka 1

Zasedání 21/12-15
31. března 2014
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169
Fakulta financí a účetnictví (F1): Radová
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Češková, Zeman
Fakulta podnikohospodářská (F3): Horová, Riedlbauch
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Řezanková, Kačur, Korecký
Fakulta národohospodářská (F5): Svoboda, Vostrovská, Burianová
Fakulta managementu (F6): Černá, Černý, Krbová
Jiné: Fiala, Vondra
Marek, Zelenka (F1), Švarcová (F2), Janda, Lysý (F3), Křeček (F5), Vilémová (F6)
Boreš, Staněk (F1), Chráska (F2), Mládková (F3), Schwarz (F5), Malý (F6)
Fischer (prorektor), Dvořák (prorektor), Hnilica (prorektor), Musílek (prorektor),
Svoboda (kvestor)
Riedlbauch
13:00 – 14:00

Program
1. Informace o jmenování rektora VŠE, odvolání prorektorů jmenovaných od 1. 2. 2014,
jmenování prorektorů pro funkční období rektora 2014-2018
2. Informace o přípravě Výroční zprávy o činnosti vysoké školy za rok 2013
3. Disciplinární řád Fakulty informatiky a statistiky
4. Různé
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Předseda Riedlbauch zahájil zasedání.

Stránka 2

Předmět jednání

Typ

Předseda Riedlbauch představil novou členku senátu paní Ing. Olgu Horovou, PhD.
Senátorka Horová nastoupila jako náhradník za senátora Mikana, který na své členství v
senátu rezignoval.
Místopředseda Vondra: Na minulých zasedáních senátu se řešil Disciplinární řád VŠE.
Legislativní komise ve svém posledním zápise nedoporučila Disciplinární řád ke schválení.
Nové vedení materiál i s připomínkami projedná a Disciplinární řád bude následně projednán
Akademickým senátem na některém z dalších zasedání.

R

„AS VŠE schvaluje předložený program jednání.“
Pro: 17
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Program byl schválen.

1. Informace o jmenování rektora VŠE, odvolání prorektorů jmenovaných od 1. 2. 2014,

jmenování prorektorů pro funkční období rektora 2014-2018

Prorektor Fischer: Omluvil paní rektoru ze zasedání z důvodu zahraniční pracovní cesty. Paní
rektorka byla jmenována prezidentem republiky na funkční období od 1. 4. 2014
do 31. 3. 2018.
Písemně podala senátu 2 návrhy – návrh na odvolání prorektorů a návrh na jmenování
rektorů nových a žádá, aby se senát vyjádřil k těmto písemným návrhům. Paní rektorka
navrhuje k dnešnímu dni odvolat stávající prorektory. Chce zároveň poděkovat všem
dosavadním prorektorům za jejich činnost ve prospěch Vysoké školy ekonomické v Praze.
S účinností od 1. 4. navrhuje paní rektorka jmenovat 4 prorektory – doc. Ing. Petra Dvořáka,
Ph.D. (prorektor pro studijní a pedagogickou činnost), doc. Ing. Jiřího Hnilicu, Ph.D.
(prorektor pro mezinárodní vztahy a informační systémy), prof. Ing. Petra Musílka, Ph.D.
(prorektor pro vědu a výzkum) a doc. Ing. Jakuba Fischera, Ph.D. (statutární zástupce
rektorky, prorektor pro strategii). Prorektor Fischer následně představil jednotlivé
prorektory. Kompetence prorektora pro sociální záležitosti a finance přejdou mezi
prorektora pro studijní a pedagogickou činnost (sociální záležitosti) a prorektora pro strategii
(finance).

R

Senátorka Češková: Kdo bude mít na starost informační strategii?
Prorektor Hnilica: Strategie bude spadat po něj, Výpočetní centrum pak přímo pod paní
rektorku.
„AS VŠE projednal a se souhlasem vzal na vědomí návrh na odvolání stávajících prorektorů
k 31. 3. 2014 a dále návrh na jmenování prorektorů pro období od 1. 4. 2014.“
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Usnesení bylo schváleno.
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Prorektor Fischer: Poděkoval jménem paní rektorky, svým jménem i jménem svých kolegů
za projevenou důvěru.

2. Informace o přípravě Výroční zprávy o činnosti vysoké školy za rok 2013
Prorektor Fischer: Došlo k omylu při zařazování bodu na program. Nejde o informace o
výroční zprávě, ale o informace o její části. AS VŠE svým usnesením požádala pana rektora
o zpracování plnění institucionálního rozvojového plánu za rok 2013 a jeho předložení ještě
před projednáváním rozpočtu. Tento materiál byl předložen, a pokud k němu nebudou
žádné připomínky, bude v této podobě vložen do výroční zprávy.
Předseda Riedlbauch: Je nějaký plán, kdy by se měla výroční zpráva projednávat?
Prorektor Fischer: Konkrétní časový plán zatím nemá k dispozici, ale předpokládá, že
na ministerstvo bude odeslána schválená výroční zpráva v termínu, které ministerstvo
požaduje.

I

Prorektor Fischer: Požádal senátory, aby mu připomínky k předloženému materiálu zaslaly
nejpozději do 14 dnů. Materiál bude následně předán správní radě, která se k němu musí
vyjádřit a bude zakomponován do výroční zprávy.

3. Disciplinární řád Fakulty informatiky a statistiky
Senátorka Řezanková (předkladatel): Disciplinární řád FIS byl stažen z programu zasedání AS
VŠE dne 20. 1. 2014 z důvodu připomínek ze strany Legislativní komise. Připomínky
Legislativní komise byly zohledněny a je předložena nová verze materiálu, která byla
schválena 5. 3. 2014 Akademickým senátem FIS. Zároveň byla do závěru dokumentu
doplněna připomínka, že tento Disciplinární řád FIS začne platit až po zrušení platnosti
Disciplinárního řádu pro studenty fakult VŠE.
Senátor Berka (předseda Legislativní komise): Legislativní komise doporučuje materiál
schválit.

R

„AS VŠE schvaluje Disciplinární řád Fakulty informatiky a statistiky.“
Pro: 18
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Disciplinární řád Fakulty informatiky a statistiky byl schválen.

4. Různé
Rozpočet na rok 2014, hodnocení rozpočtu za rok 2013 – informace a harmonogram
Předseda Riedlbauch: Požádal o stanovení předběžných termínů projednávání rozpočtu
a hodnocení plnění rozpočtu za loňský rok.
Kvestor Svoboda: Paní prorektorka požádala o delegování 3 zástupců AS VŠE do zvláštní
komise pro přípravu rozpočtu. Zástupci AS VŠE se stali senátor Chlapek, senátor Zeman
a senátor Mikan. Posledně jmenovaného nahradil v důsledku rezignace na mandát v AS VŠE
senátor Marek. Komise se sešla dvakrát, dnes to bude potřetí. Byly projednány podkladové
materiály k rozpočtu, dnes se budou projednávat podkladové materiály k hodnocení
rozpočtu. Z doporučení paní rektorky a z následné dohody vyplynulo, že nejvhodnějším
termínem zasedání, na kterém by se projednával rozpočet, by bylo pondělí 28. 4. 2014.
Materiály by tedy měly být předloženy nejpozději do příštího pondělí. Mezitím by se měla
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sejít Finanční komise tak, aby se ještě daly zapracovat případné připomínky.
Zároveň byly touto zvláštní komisí projednány materiály, které senát požadoval (mzdy
neakademických pracovníků na celoškolských pracovištích, tarifní mzdy a další). Ty budou
rozeslány společně s návrhem rozpočtu.
Škola by měla letos hospodařit téměř se stejnou částkou jako v loňském roce. Meziročně
poklesl počet studentů, takže se o něco zvětšila částka na jednoho studenta. V rozpočtu
bude dokončen přechod na kapitační systém s náhradami.
Navrhuje se zvýšení tarifních mezd se záměrem více posílit tarifní mzdy u mladších
pracovníků. Adaptace pracovišť na nové tarifní tabulky se nedá udělat okamžitě, tarifní
tabulka by se tedy zvyšovala od 1. 7. 2014. Pro prvního půl roku se navrhuje rozpouštět asi
13 mil. Kč z fondu odměn školy, čímž by se vytvořil prostor pro adaptaci nových tarifních
tabulek.
Další úpravou bude na návrh skupiny zvýšení zainteresovanosti fakult na získávání grantů.
K 31. 9. by se vždy spočítal objem grantů za běžný rok na fakultu a 15% z režií by se
přeúčtovalo zpět na fakulty.
Nově byly také zapracovány náhrady za kooperace studentů z Fakulty managementu
(vedlejší specializace absolvují v Praze).
Bude také navrženo, aby bylo přijato samostatné usnesení schvalující tarifní tabulku. Bude
tak schválena současně s rozpočtem, nicméně mzdový předpis jako takový a připomínky
k němu by se řešily na některém z dalších zasedání.
Předseda Riedlbauch: Je plánováno něco nového v investicích?
Kvestor Svoboda: V rozpočtu je i rozpočet investic. Budou se tam objevovat položky, které
souvisí s kofinancováním evropských projektů – 3. etapa rekonstrukce v Jindřichově Hradci,
do budoucna rekonstrukce SB (2015). Případné dodatečné schvalování investic by proběhlo
na podzim (hodnocení rozpočtu po 3Q).
Senátorka Češková: Kvestor nezmínil poradní skupinu rektora, bude fungovat při procesech
i nadále?
Kvestor Svoboda: Netýká se to senátu, ale předpokládá, že bude. Již vloni bylo přistoupeno
na to, že jedna věc je splnění požadavku předložení v příslušné lhůtě a druhá věc je, když
přidá něco např. finanční komise a je to zapracováno do materiálu i během této lhůty. Stejný
proces předpokládá u poradní skupiny rektorky.
Kolejní a stravovací komise
Senátor Kačur (předseda Kolejní a stravovací komise): Shrnul informace z Kolejní a stravovací
komise. Zmínil návrh na změnu ubytovacích kritérií při prvním kole výběru (možnost
rozšíření o občany mimo EU), dále zmínil stížnosti na hluk na kolejích (v prvním případě se
jednalo o výměnné studenty na jedné koleji – od příštího roku budou tito studenti rozděleni
na více kolejí, v druhém případě šlo o studenty kurzů češtiny – řešilo se přímo s pořadatelem
kurzů) a také přišla další stížnost na vysoké ceny stravy na VŠE.
Termíny dalších zasedání
Předseda Riedlbauch: Další zasedání bude 28. 4. 2014 (hlavní bod programu: rozpočet na rok
2014).
Prorektor Fischer: Pokud by bylo další zasedání až v červnu, prosil by o součinnost
při projednávání výroční zprávy pracovní skupinu tvořenou i zástupci senátu.
Předseda Riedlbauch: Červnové zasedání proběhne 2. 6. 2014 (hlavní bod programu: výroční
zpráva).
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Prorektor Fischer: Na zasedání 2. 6. 2014 by případně předložil i aktualizaci Aktualizace
Dlouhodobého záměru a aktualizaci Institucionálního a rozvojového plánu v souvislosti
s plánovanými investicemi (rekonstrukce SB).
Senátor Svoboda: Finanční komise se k rozpočtu sejde 14. 4. 2014 v 13,00 hod. Pozvánku
zašle e-mailem.

V případě nejasností je třeba zápis vykládat ve smyslu pořízeného audiozáznamu, který je součástí zápisu.

V Praze 31. 3. 2014

prof. Václav Riedlbauch
předseda senátu

Tereza Burianová
zapisovatel
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