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Předmět Zasedání 26/12-15  
Datum  24. listopadu 2014 
Místo  VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 
Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek 
  Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Češková, Zeman, Švarcová 
  Fakulta podnikohospodářská (F3): Mládková, Riedlbauch, Ctiborová 
  Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Kačur, Korecký 
  Fakulta národohospodářská (F5): Váňa, Vondráček, Burianová, Křeček 
  Fakulta managementu (F6): Černá, Krbová, Vilémová 
  Jiné: Fiala, Vondra  
Omluvení Radová (F1), Horová (F3), Řezanková (F4), Černý (F6) 
Neomluvení Zelenka, Polívka, Staněk (F1), Polach (F2), Janda (F3), Vostrovská, Křeček (F5), Malý 

(F6) 
Hosté  Machková (rektorka), Svoboda (kvestor), Fischer (prorektor), Novotný, Richter 
Předsedal Riedlbauch 
Doba  13:00 – 14:30 
  

Program 
1. Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2014 a výhled do konce roku 2014 
2. Zřízení xPORT Business Accelerator Vysoké školy ekonomické v Praze 
3. Zřízení věcných břemen na majetky VŠE v Jáchymově a v Praze na Žižkově 
4. Různé 
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 Předmět jednání Typ 
 Předseda Riedlbauch zahájil zasedání a představil program jednání dle zaslaných dispozic.  

 
„AS VŠE schvaluje předložený program jednání.“ 
Pro: 18 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Program byl schválen.  

R 

1. Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2014 a výhled do konce roku 2014 
 Kvestor Svoboda: Představil materiál. Obeznámil senátory s tím, že odchylky od plnění jsou 

minimální. Dále uvedl některé důležité informace a změny. V materiálu jsou některé úpravy 
rozpočtu – např. účelové prostředky od ministerstva (str. 3). SÚZ vykazuje k 30. 9. 2014 
přebytek – způsobeno zvýšením kolejného, úspora ve spotřebě energií. V příštích týdnech by 
měla škola dostat dodatečné prostředky od ministerstva. Navrhuje se část dát na nákupy 
matrací na koleje, zbylou část rozdělit mezi fakulty podle ukazatele „K“. Zmínil ještě 2 další 
změny rozpočtu – došlo k úspoře při výměně projektorů v Likešově aule, prostředky použity 
ve Vencovského aule; úspory při čerpání akcí, zřízení položky Řešení havarijních stavů a 
nutných oprav. 
 
Senátor Chlapek (předseda Finanční komise): Finanční komise projednala materiál a 
doporučuje ho vzít na vědomí a zároveň doporučuje schválení změn rozpočtu a schválení 
způsobu rozdělení případného navýšení rozpočtu.  
 
„AS VŠE bere na vědomí materiál „Stav čerpání a úpravy rozpočtu k 30. 9. 2014 a výhled 
do konce roku 2014.“ 
Pro: 19 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
„AS VŠE schvaluje následující úpravy rozpočtu investic VŠE na rok 2014: 
a. převést 400 tis. Kč (uspořené prostředky z výměny projektorů v Likešově aule a na 
učebnách) na posílení akce Rekonstrukce AV rozvodů a modernizace přístrojové techniky – 
Vencovského aula, 
b. zařadit novou položku rozpočtu Řešení havarijních stavů a nutných oprav SÚZ ve výši Kč 
1,3 mil. Kč. V rámci této položky bude financována výměna tlakové stanice koleje Jarov II, 
výměna vybavení kuchyněk Rooseveltovy koleje, oprava systému MaR na Rooseveltově 
koleji a úpravy klimatizace v jídelně menzy Jarov. Tato nová položka bude financována 

i. z úspor při čerpání akcí Rek. stojatých rozvodů TUV, bloku A+B Jarov I, Zateplení 
fasády koleje Jarov I B, Oprava střechy koleje Blanice a Řešení havarijních stavů a 
nutných oprav, včetně rekonstrukce kanalizace a tukové kanalizace v MI v úhrnné 
částce 1,1 mil. Kč, 
ii. z použitelného zůstatku FRIM v částce 0,2 mil. Kč.“ 

Pro: 19 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 

 
R 
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Usnesení bylo schváleno. 
 
„AS VŠE schvaluje způsob rozdělení případného navýšení rozpočtu VŠE, ke kterému může 
dojít dodatečným rozdělením úspor a dosud nerozdělených prostředků na úrovni MŠMT, 
následujícím způsobem: 
a. 750 tis. Kč v souladu s platnou aktualizací dlouhodobého záměru školy ("Pokračovat v 
postupném zvyšování standardu ubytování na kolejích VŠE") vyčlenit na nákup prostředků 
nezbytných ke zlepšení ubytovacích služeb; 
b. zbylou částku rozdělit mezi fakulty dle stejného klíče, jako bude poskytnuta 
ministerstvem (pravděpodobně v poměru dle ukazatele K, použitého při sestavení 
rozpočtu na rok 2014). 
AS VŠE žádá pana kvestora o podání informace v okamžiku rozhodnutí MŠMT.“ 
Pro: 19 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  

2. Zřízení xPORT Business Accelerator Vysoké školy ekonomické v Praze 
 Rektorka Machková: Jde o nový projekt připravovaný VŠE již řadu měsíců. Je to moderní 

nástroj na podporu podnikání. Od ministerstva má škola prostředky na úpravu prostor na 
Jarově. Z pozůstalosti T. Bati dostala škola určitou částku, kterou použije na rozjezd. 
Probíhají jednání s firmami, zorganizovala se sponzorská večeře. Začala propagace projektu, 
informování studentů. Odezva byla velká. Jde o projekt, který chyběl. Po několika letech by 
měl být samofinancovatelný. 
Doc. Novotný (host): Krátce projekt představil. Půjde o celoškolské pracoviště. Umístění na 
Jarově, cca 1000 m2. Plánované spuštění v lednu 2015. Fungování xPORT – 4 části – 
inkubátor pro týmy s nápadem; akcelerátor pro týmy s produktem, které chtějí pracovat na 
růstu; spolupráce s korporátními a dalšími partnery VŠE na inovativních projektech; 
vzdělávání studentů v oblasti podnikání. Organizační struktura – ředitel na poloviční úvazek, 
provozní ředitel na plný úvazek. Zdroje financování – rozvojový program, dědictví po T. 
Baťovi, spolupráce s firemní praxi, zpětné bonusy od úspěšně akcelerovaných firem. 
 
Předseda Riedlbauch: Jak budou vybírány projekty? 
Doc. Novotný: Projekty bude posuzovat Rada xPORT. Počítá se s 2 firmami v akcelerační fázi 
a 5 - 7 v inkubační fázi.  
Předseda Riedlbauch: Navrhuje lepší rozlišení názvu funkcí ředitel a výkonný ředitel. 
 
Senátor Zeman: Jak to bude po 3 letech se ziskem? 
Rektorka Machková: Půjde zřejmě především o doplňkovou činnost.  
Senátor Zeman: Domnívá se, že jde o hlavní činnost. 
Kvestor Svoboda: Nevylučuje se, může být část hlavní činnost, část doplňková činnost.  
 
Senátor Zeman: Ředitel a provozní ředitel budou THP pracovníci či vědečtí pracovníci? 
Doc. Novotný: THP. 
 
Senátorka Krbová: Jak bude řešené možné zapojení Fakulty managementu z JH? Bude 
možné realizovat i projekty sociálního podnikání?.  
Doc. Novotný: Nebude to problém, není nutné, aby tým seděl v Praze. Sociální podnikání 

R 
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ano, někteří partneři by měli zájem o financování těchto projektů.   
 
„AS VŠE zřizuje k 1. 1. 2015 celoškolní pracoviště xPORT Business Accelerator Vysoké školy 
ekonomické v Praze.“ 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 

3. Zřízení věcných břemen na majetky VŠE v Jáchymově a v Praze na Žižkově 
 Kvestor Svoboda: Akademický senát by se měl k návrhům vyjádřit. Jedná se o 2 návrhy – 

první se týká školícího středisku v Jáchymově, kde bude věcné břemeno zřízeno ve prospěch 
RWE, na hraně pozemku bude plynové vedení. Druhý návrh – nové zařízení u trafo stanice 
NB od PRE Distribuce – distribuční rozvaděč vysokého napětí.  
 
Senátor Chlapek (předseda Finanční komise): Finanční komise doporučuje, aby AS VŠE vzal 
informaci na vědomí.  
 
„AS VŠE projednal a bere na vědomí informaci pana kvestora o dvou návrzích na zřízení 
věcného břemene: 
a. k parc. č. 4068/5, k.ú. Jáchymov (požadavek vzneslo město Boží Dar, plynovod při 
hranici 
pozemku VŠE), 
b. k parc. č. 1/1, k.ú. Žižkov (požadavek vznesla PREdistribuce, a.s. ve veřejném zájmu – 
distribuční rozvaděč VN).“ 
Pro: 19 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  

R 

4. Různé 
 Představení nových senátorů 

Místopředsedkyně Češková: Do AS VŠE byli zvolení noví senátoři Vondráček a Váňa za 
Národohospodářskou fakultu a senátorka Ctiborová za Fakultu podnikohospodářskou. Noví 
senátoři se krátce představili.  
 
Prorektor Fischer (předseda Hlavní volební komise): Jmenovací dekrety budou senátorům 
předány v nejbližší době.  

I 

 Doplnění Finanční komise 
„AS VŠE schvaluje senátora Marka jako člena Finanční komise AS VŠE.“ 
Pro: 19 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  

R 

 Doplnění Hlavní volební komise 
Místopředsedkyně Češková se dotázala na stav Hlavní volební komise.  
Prorektor Fischer: HVK je v téměř plném složení, je potřeba doplnit je o jednoho člena za 
FMV.  

I 
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  Novela VŠ zákona 
Prorektor Fischer: Novela je k projednání ve vládě. Pozitivně se k ní hlásí ČKR, celkem 
pozitivně i RVŠ. 

I 

 Termíny dalších zasedání 
Předseda Riedlbauch: 26. 1. 2015 (projednání VJŘ AS VŠE), 23. 2. 2015 (vyhlášení voleb). 
Prorektor Fischer: Komise pro VJŘ pracuje, materiál je v zásadě připravený. Během prosince 
by měl být materiál hotov a na začátku ledna odeslán. Současně bude projednána změna 
statutu (jen věci související s VJŘ).  

I 

 Potvrzení žádanky pro Železniční společnost Slovensko  
Senátor Kačur: Na některých fakultách je údajný zákaz vydávání potvrzení žádanky.  
Rektorka Machková: Pokusí se problém vyřešit, pravděpodobně formou nějakého nařízení.   

I 

 Lístky na ples 
Senátor Vondra: Lístky na ples jsou u něj po zasedání k vyzvednutí. I 

 Adresy nových senátorů 
Senátor Vondra: Novým senátorům pravděpodobně nepřišly materiály pro zasedání. Požádal 
o uvedení kontaktů s tím, že vyzve správce hromadné senátní adresy k rozšíření adresáře o 
nové senátory. 

I 

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

 

V Praze 1. 12. 2014 

prof. Václav Riedlbauch 
předseda senátu 

Tereza Burianová 
zapisovatel 


