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Předmět Zasedání 5/12-15 
Datum 29. října 2012 
Místo VŠE v Praze, zasedací místnost rektora 169 NB 
Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1):  Marek, Radová, Zelenka 

Fakulta mezinárodních vztahů (F2):  Češková, Zeman, Cmunt, Chráska 
Fakulta podnikohospodářská (F3):  Mikan, Mládková, Riedlbauch, Janda, Lysý 
Fakulta informatiky a statistiky (F4):  Berka, Dlouhý, Řezanková, Korecký 
Národohospodářská fakulta (F5):  Svoboda, Vostrovská, Burianová 
Fakulta managementu (F6):  Černá, Černý, Krbová 
Jiné:  Fiala, Vondra 

Omluvení Boreš (F1), Bič (F2), Kačur (F4), Křeček (F5), Horňáková, Vilémová (F6)  
Neomluvení Staněk (F1), Schwarz (F5),  
Hosté   Hindls (rektor), Fischer (prorektor), Mikovcová (prorektorka), Soukup (prorektor), Svoboda 

(kvestor) 
Předsedal Riedlbauch 
Doba 13:00 – 15:30   

Zapsal Burianová  
 
 
 

 

 Bod jednání  
 
1. Zavedení kreditů za TV  
 
 
2. Změna přílohy statutu Fakulty podnikohospodářské  
 
 
3. Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2013  
 
 
4. Stav čerpání rozpočtu k třetímu čtvrtletí 2012  
 
 
5. Různé: Majetkové změny, Novelizace zákona o VŠ, Etický kodex VŠE 
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č. PŘEDMĚT JEDNÁNÍ TYP 

 

Předseda Riedlbauch zahájil zasedání. Připomínka k prvnímu bodu - není materiál, ale jde 
pouze o informace.  

„AS VŠE schvaluje navržený program jednání.“ 

Pro: 22 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

R 

1. Zavedení kreditů za TV 

 

Prorektorka Mikovcová informovala senátory o možnosti zavedení kreditů za TV. Musel by 
být změněn studijní a zkušební řád. Dodatek „vyjma tělesné výchovy“ by se vynechal. Pokud 
by senát tento návrh podpořil, prorektorka Mikovcová by připravila potřebné materiály.  

 

Diskuze: 

Senátorka Mládková se zeptala, kolik kreditů by za TV mělo být. Prorektorka Mikovcová 
informovala, že se zatím uvažuje o 1 kreditu. 

Senátorka Radová se zeptala, zda se počítá s navýšením celkového počtu kreditů (za celé 
studium) nebo budou kredity za TV v rámci stávajícího počtu celkových kreditů. Zatím je 
návrh, že by zůstal zachován stávající počet kreditů.  

Senátor Mikan se zeptal, zda zachování stávajícího počtu celkových kreditů a zavedení 
kreditů za TV nebude mít za následek to, že studenti budou místo získávání kreditů 
za předměty, získávat kredity za TV. Nepředpokládá se, že by to hrozilo. 

Prorektorka Mikovcová: Pokud by byl předložen návrh studijního řádu s malou změnou 
(výše), tak by se o něm hlasovalo bez dalších úprav. 

 

„AS VŠE bere informaci na vědomí a po předložení návrhu bude o tomto návrhu 
rozhodovat.“  

I 

2. Změna přílohy statutu Fakulty podnikohospodářské 

 

Senátor Riedlbauch představil materiál. Některá centra nefungují a nebudou do budoucna 
fungovat, nemají žádné hospodářské prohřešky. Jednalo by se o redukci pracovišť. 

 

Diskuze: 

Senátor Marek upozornil, že v návrhu není, kdy byl přijat fakultním senátem. 

R 
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č. PŘEDMĚT JEDNÁNÍ TYP 
Senátor Zeman upozornil na formální i věcné nedostatky předkládaného materiálu. Mezi 
formální nedostatky patří absence slova "záležitosti" za slovy "tajemník pro studijní", jakož 
i absence slova "studia" za slovy "oborová rada doktorského". Věcným nedostatkem je pak 
zařazení oborové rady doktorského studia pod proděkana pro vědu; toto je v rozporu se 
Studijním a zkušebním řádem pro studium v doktorských studijních programech. Ten v čl. 2 
odst. 1 stanoví, že oborová rada za svou činnost odpovídá děkanovi.  
V dané souvislosti senátor Zeman dále upozornil, že Statut Fakulty podnikohospodářské je 
ve druhé větě čl. 11 odst. 3 v rozporu jak se Studijním a zkušebním řádem pro studium 
v doktorských studijních programech, tak se zákonem o vysokých školách: 

• Statut FPH stanoví, že "předsedu oborové rady a její členy jmenuje děkan 
fakulty". 

• Studijní a zkušební řád pro studium v doktorských studijních programech stanoví, 
že "předsedu oborové rady volí, případně odvolávají, ze svého středu její členové" 
(čl. 2 odst. 2). 

• Zákon o vysokých školách stanoví, že "předsedu oborové rady volí ze svého 
středu její členové" (§ 47 odst. 6). 

Mělo by proto být postupováno v souladu s § 9 odst. 1 písm. j) zákona o vysokých školách. 
 
Senátor Riedlbauch navrhl ukončení bodu s tím, že nebude přijato žádné stanovisko 
a materiál bude vrácen na fakultu.  

Kvestor Svoboda připomněl, že materiál by měl předkládat předseda senátu fakulty. 
Navrhuje tedy odložit bod pro nepřítomnost předkladatele.  

Senátor Zeman vznesl dotaz, proč je tedy bod na programu, když chybí předkladatel. 

Senátor Marek uvedl, že původně bylo ve statutu, že má předkládat návrhy děkan nebo 
předseda fakultního senátu.  

Senátorka Češková upozornila, že když už bylo o bodu jednáno, nemůže být odložen.  

 

„AS VŠE o tomto bodu jednal a rozhodl se vrátit materiál s připomínkami fakultě 
k dopracování a k opravám.“ 

Pro: 23 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

„AS VŠE upozorňuje vedení fakulty podnikohospodářské na nesoulad ve statutu se 
zákonem a vyzývá fakultu k přepracování.“ 

Pro: 23 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

3. Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2013 

 Prorektor Fischer předložil aktualizaci ke schválení. Připomínky z minulého zasedání AS byly R 
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č. PŘEDMĚT JEDNÁNÍ TYP 
do aktualizace zapracovány. Vědecká rada školy ani Správní rada školy nevznesla žádné 
připomínky. 

 

Diskuze: 

Senátor Zeman se zeptal, zda formulace „umožnit přístup k informacím na stránkách RPC 
neomezenému počtu studentů“ (bod 6) znamená, že teď je to nějak omezeno. Prorektor 
Fischer navrhl udělat v 2. bodě aktivit za spojením „Akademické psychologické poradny“ 
tečku.  

Senátor Zeman upozornil, že v institucionálním plánu v nadpisech je rok 2012.  

 

„AS VŠE schvaluje předloženou Aktualizaci dlouhodobého záměru Vysoké školy 
ekonomické v Praze na rok 2013.“ 

Pro: 23 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

 

4. Stav čerpání rozpočtu k třetímu čtvrtletí 2012 

 

Kvestor Svoboda informoval, že se v tomto období předkládají informace o hospodaření 
školy za první tři čtvrtletí roku. Informoval také o návrhu na schválení 2 investičních akcí nad 
rámec rozpočtu (rekonstrukce II. patra školicího střediska v Nicově a pořízení nového 
rektorského řetězu – návrh na schválení výdaje).  

Dále informoval, že dvě akce schválené senátem na červencovém zasedání jsou hotové, 
na mateřskou školku je vydáno stavební povolení.  

 

Vyjádření finanční komise AS VŠE:  

Předseda finanční komise Svoboda seznámil senát se závěry finanční komise.  

„Komise doporučuje vzít na vědomí předložený materiál a souhlasit s výdaji na 2 dodatečně 
zařazené investiční akce. Finanční komise doporučuje zabývat se na příštích zasedáních 
problémem finančního zabezpečení ISIS a jeho rozvoje.“ 

 

Diskuze: 

Senátor Riedlbauch se zeptal na malé čerpání z grantů (str. 4). Kvestor Svoboda ujistil, že 
čerpání je hlídáno a nebude problém s vracením prostředků.  

Dále se senátor Riedlbauch zeptal, zda nebudou mít přesuny investic z roku 2012 na rok 
2013 dopad na další investice v následujícím roce (str. 6). Kvestor Svoboda: Dopady 
nebudou. Problémem je jedině s investicí v Jindřichově Hradci, protože peníze na ni mohou 
být čerpány už jen v roce 2013.  

R 
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č. PŘEDMĚT JEDNÁNÍ TYP 
Senátor Riedlbauch dále upozornil, že obnova vybavení kolejí by měla být prioritou. Kvestor 
Svoboda informoval, že se chystají opatření.  

 

„AS VŠE bere na vědomí předložený materiál a souhlasí s výdaji na 2 dodatečně 
zařazené investiční akce.“ 

Pro: 23 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno. 

    5. Různé: Majetkové změny, Novelizace zákona o VŠ, Etický kodex VŠE 

 

Majetkové změny 

Kvestor Svoboda informoval o povinnosti předložit návrhy, které jsou předkládány Správní 
radě VŠE, AS VŠE.   

Prodej areálu Suchomel 

Areál zasáhly v minulosti dvoje povodně. Místo jezu byla postavena vodní elektrárna. 
Za poslední dva roky tam byl jeden krátký kurz. Na jaře se škola obrátila na realitní kancelář. 
Oceňovací firmou bylo zpracováno ocenění, které by zájemce akceptoval.  

Zřízení věcného břemene 

Připojení na optickou síť Pragonet, cena bude stanovena znaleckým posudkem. Výpočetní 
centrum si vyhradilo, že bude bezplatné připojení k této síti.  

Bezplatné nabytí pozemků 

Koleje Jarov a okolní pozemky jsou školy (30 let). Ředitelství školské výstavby, které tyto 
pozemky přidělovalo, se likviduje a škole byly nabídnuty zbytky pozemků u kolejí Jarov. 
Budou bezplatně převedeny na školu.   

Přistoupení do místní akční skupiny Česká Kanada o. p. s. 

Česká Kanada má za úkol rozvíjet místní lokality. Účastní se jí obce a další významné 
instituce. VŠE byla prostřednictvím fakulty v Jindřichově Hradci vyzvána, aby přistoupila. 
Škole by tím neměly vznikat žádné finanční závazky.  

 

Diskuze: 

Senátor Zeman se dotázal, zda jde v případě přistoupení do České Kanady o. p. s. 
o majetkoprávní vztah. Rektor Hindls objasnil, že je ze zákona potřeba, aby toto přistoupení 
prošlo Správní radou. Kvestor Svoboda upřesnil, že se VŠE přistoupením stane jedním 
ze zakladatelů společnosti (vstoupí do PO).  

Senátor Mikan se zeptal, jestli ukládá telekomunikační zákon, na jak dlouho je zřízeno věcné 
břemeno. Kvestor Svoboda uvedl, že škola uzavírá tyto smlouvy na dobu určitou 
a ve smlouvě jsou uvedeny důvody, pro které je možné smlouvu vypovědět. Navíc jsou 
na těchto pozemcích už jiná věcná břemena. Rektor Hindls doplnil, že ukončovací doložka 

R 
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č. PŘEDMĚT JEDNÁNÍ TYP 
ve smlouvě je.  

 

„AS VŠE projednal tento materiál a bere na vědomí majetkové změny.“ 

Pro: 22 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Usnesení bylo schváleno.  

 

Novelizace zákona o VŠ 

Prorektor Fischer informoval o výchozím materiálu pro novelu zákona o VŠ. Materiál se bude 
ještě dále rozebírat na Radě VŠ. Bude prostor pro uplatnění návrhů ze strany VŠ.  

 

Diskuze: 

Senátor Marek se zeptal na harmonogram týkající se novelizace v nejbližším období. 
Prorektor Fischer vysvětlil, že harmonogram nelze určit. Nejbližším bodem bude na konci 
listopadu sněm Rady VŠ. Rektor Hindls k tomu doplnil, že je zvykem spolupracovat na těchto 
zákonech se zástupci Rady VŠ a Českou konferencí rektorů. Nikdo ale zatím nebyl osloven, 
proto nejsou do prosince žádné změny pravděpodobné.  

Senátor Riedlbauch navrhl zřízení komise pro reformu terciárního vzdělávání. Základem by 
mohla být legislativní komise s přizváním dalších lidí. Přihlásil se senátor Svoboda, 
senátorka Mládková, senátor Marek a senátorka Krbová.  

 

„AS VŠE vzal materiál na vědomí.“ 

I 

 

Etický kodex VŠE 

Senátorka Češková uvedla, že za působení předchozího složení AS byl Etický kodex 
před dokončením.  

Senátor Berka doplnil, že návrh vznikl už před asi rokem a půl, proběhlo i jednání 
na zasedání AS. Návrh se zastavil v situaci, kdy byly 4 varianty, jak bude dokument začleněn 
do materiálů školy, resp. fakult. Projednávala se i působnost (akademická obec vs. 
zaměstnanec).  

Legislativní komise se bude návrhem zabývat a přijde s uceleným řešením na zasedání AS.  

Ú 

 

Změna slibu při promocích 

Senátor Mikan navrhl úkol pro legislativní komisi. Doc. Scholleová namítla, že slib 
při promocích je genderově nekorektní (mužský rod ve dvou případech). Legislativní komise 
by se mohla na slib podívat a případně navrhnout změny. Senátor Svoboda souhlasil, že se 
formulace může předělat.  

AS VŠE bere připomínku na vědomí. Senátor Svoboda spolu s legislativní komisí projednají 
úpravu.  

Ú 

 Doplnění pracovních komisí I 



  

Akademický senát 
Vysoké školy ekonomické v Praze 

Zápis č. 5/12-15 
Strana 7 

 

Ú – Úkol I – Informace R- rozhodnutí O -Ostatní P – Prezentace 

č. PŘEDMĚT JEDNÁNÍ TYP 
Finanční komise: Vostrovská. 

Kolejní a stravovací komise: Fiala.  

 

Provoz přes vánoční svátky 

Senátor Zeman se zeptal kvestora Svobody, jak bude vypadat provoz školy přes vánoční 
svátky. Kvestor Svoboda potvrdil, že provoz bude stejný jako loňský, ale vše bude včas 
oznámeno.  

Senátorka Češková připomněla, že by se o zkouškovém období v době vánočních svátků 
mělo topit.  

I 

 

Senátor Zeman navrhl, aby byla na webových stránkách VŠE zřízena sekce, kde by byly 
členům akademické obce k dispozici materiály, překládané Akademickému senátu VŠE 
k projednání, a to v termínu, kdy jsou tyto materiály zasílány členům AS VŠE. Zvýšila by se 
tak informovanost akademické obce. 

I 

 

Záznamy ze zasedání 

Senátor Zeman navrhl, že by se zasedání nahrávala na záznam nebo byla přenášena na 
internet. Senátorka Radová upozornila, že v senátu v předchozím sloužení se tento návrh 
nesetkal s pozitivními ohlasy.  

Senátor Mikan se v souvislosti s tím zeptal, jaký je proces schvalování zápisu. Senátorka 
Češková vysvětlila, že je zápis rozeslán senátorům na připomínky, připomínky jsou 
zapracovány a zápis je pak zveřejněn na stránkách AS.  

I 

 

Stav výstavby 

Kvestor Svoboda informoval o stavu výstavby v areálu na Žižkově. Termín dokončení nebyl 
dodržen, na firmu byly uvaleny sankce. Největší problém vidí kvestor v tom, že stavební 
úpravy narušují provoz školy. Téměř proběhlo zkolaudování parkoviště (drobné vady – 
odstraněny, školení zaměstnanců). Protipožární opatření s výjimkou 4. patra (FIS) je hotové 
(drobné práce ještě budou).  

Nástavba 5. patra – dodělávají se dokončovací práce, obvodový plášť by měl být montován 
v tomto týdnu.  

Evakuační výtah – dodavatel postavil jiný (ocelová konstrukce), nesouhlasí s odsouhlasenou 
dokumentací.  

Část, která se rekonstruovala – měl by dorazit nábytek na výměnu.  

Denně probíhají obhlídky stavby. 

I 

 

Jednání s poskytovateli stravování 

Kvestor Svoboda informoval o připravovaných jednáních s poskytovateli stravování ve škole. 
Vyzval členy kolejní a stravovací komise k účasti na těchto jednáních.  

Termíny jednání: 

- 6. 11. 2012 v 15:00 jednání s AV GASTRO v menze na Žižkově, 

- 7. 11. 2012 v 14:00 jednání v Pizza a zdravá výživa, 

- 14. 11. 2012 v 16:00 menza na Jarově, přizvání lidí z kolejní rady. 

I 
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č. PŘEDMĚT JEDNÁNÍ TYP 
V budoucnosti by mohly jednání probíhat zhruba 2x za semestr.  

 

Web AS 

Senátor Vondra informoval o řešení technických problémů s webem. Senátor Mikan 
upozornil, že by měly být aktualizovány materiály na webu v souvislosti se změnami 
v předsednictvu.  

I 

 

Příští zasedání 

Rektor Hindls navrhl pozvání zástupce výpočetního centra.  

Předseda Riedlbauch stanovil předběžně termín dalšího zasedání na 3. prosince 2012.  

I 

 
 
Přílohy:  Organogram F3 
 Aktualizace Dlouhodobého záměru Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2013 
 Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2012 a výhled do konce roku 2012 
 Majetkové změny 
 Výchozí dokument pro novelu zákona o vysokých školách 
 
V Praze 29. října 2012  
 
 prof. Václav Riedlbauch Tereza Burianová 
 předseda AS VŠE autor zápisu 


	Předmět
	Zasedání 5/12-15


