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Předmět Zasedání 30/12-15  
Datum  8. června 2015 
Místo  VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169 
Přítomni Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Radová 
  Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Češková, Zeman, Švarcová 
  Fakulta podnikohospodářská (F3): Mládková, Riedlbauch, Ctiborová 
  Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Řezanková, Kačur 
  Fakulta národohospodářská (F5): Vondráček, Vostrovská, Burianová 
  Fakulta managementu (F6): Černá, Černý, Krbová 
  Jiné: Fiala  
Omluvení Horová (F3), Vilémová (F6) 
Neomluvení Zelenka, Polívka, Staněk (F1), Polach (F2), Korecký (F3), Váňa, Křeček (F5), Malý (F6) 
Hosté  Machková (rektorka), Fischer (prorektor), Krejčí (předseda CKR), Vondra 
Předsedal Riedlbauch 
Doba  13:00 – 14:00 
  

Program 
1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2014 

2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2014 

3. Změna vnitřního mzdového předpisu 

4. Návrh statutu SÚZ 

5. Návrh změny Jednacího Řádu VR FFÚ 

6. Potvrzení hlasování per rollam 

7. Různé  
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 Předmět jednání Typ 
 Předseda Riedlbauch zahájil zasedání a představil program dle zaslaných dispozic.  

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

R 

1. Výroční zpráva o činnosti VŠE za rok 2014 
 Prorektor Fischer představil materiál. Osnova výroční zprávy je dána ministerstvem a je 

stejná již několik let, díky čemuž je možné srovnání údajů v čase.  
Předseda Finanční komise Chlapek: Finanční komise doporučuje schválení. 
Předseda Legislativní komise Berka: Legislativní komise doporučuje schválení.  
 
„AS VŠE schvaluje Výroční zprávu o činnosti VŠE za rok 2014.“ 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  

R 

2. Výroční zpráva o hospodaření VŠE za rok 2014 
 Kvestor Svoboda uvedl, že materiál byl projednán vedením školy, Kolegiem rektorky, správní 

radou, pracovní komisí vedení školy a AS VŠE a Finanční komisí. Hospodaření školy skončilo 
kladným výsledkem 105 tis. Kč. Tato částka bude po schválení senátem převedena do Fondu 
reprodukce investičního majetku.  
Předseda Finanční komise Chlapek: Finanční komise doporučuje schválení.  
 
„AS VŠE schvaluje Výroční zprávu o hospodaření VŠE za rok 2014.“ 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  
 
„AS VŠE schvaluje použití vytvořeného hospodářského výsledku ve výši 105 tis. Kč jako 
příděl do Fondu reprodukce investičního majetku.“ 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  

R 

3. Změna vnitřního mzdového předpisu 
 Kvestor Svoboda uvedl, že návrh zpracovala pracovní komise tvořená zástupci vedení 

(Fischer, Dvořák, Svoboda) a zástupci AS VŠE (Zeman, Marek, Chlapek) a představil 
navrhované změny.  
Předseda Finanční komise Chlapek: Finanční komise doporučuje schválení. 
Předseda Legislativní komise Berka: Legislativní komise doporučuje schválení.   
 
„AS VŠE schvaluje změnu vnitřního mzdového předpisu dle předloženého návrhu.“ 

R 
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Pro: 20 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  

4. Návrh statutu SÚZ 
 Kvestor Svoboda uvedl, že požadavek na statut SÚZ vychází ze statutu školy. Statut byl 

vytvořen na základě zkušeností z průběhu fungování SÚZ. Zmínil čl. 5 týkající se úpravy 
činnosti studentské samosprávy (kolejní rady) a v souvislosti s tím kompetenci ředitele SÚZ 
k vydávání kolejního řádu po projednání s kolejními radami.  
Předseda Legislativní komise Berka: Legislativní komise doporučuje schválení. 
Rektorka Machková: SÚZu je v současnosti věnována velká pozornost. Připomněla, že došlo 
k výměně ředitele a očekává, že se podmínky zlepší.  
 
„AS VŠE schvaluje Statut Správy účelových zařízení.“ 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno. 

R 

5. Návrh změny Jednacího řádu VR FFÚ 
 Senátor Marek: Návrh byl projednán vědeckou radou, schválen AS FFÚ a projednán 

Legislativní komisí. Návrh byl doplněn o hlasování per rollam a o drobné úpravy požadované 
Legislativní komisí.  
Předseda Legislativní komise Berka: Legislativní komise doporučuje schválení.  
 
„AS VŠE schvaluje Jednací řád Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví.“ 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.   

R 

6. Potvrzení hlasování per rollam  
 Senátorka Češková: V dubnu 2015 proběhlo hlasování per rollam o zřízení věcného břemene 

se společností PREdistribuce, a.s. dle smlouvy ev. č. VB/524/1528859. AS by se neměl k této 
věci vyjadřovat per rollam. 
Kvestor Svoboda: Ve věci nebylo od té doby nic podniknuto. Prosí tedy o schválení záměru 
na dnešním zasedání. 
 
„AS VŠE schvaluje záměr uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene se společností 
PREdistribuce, a.s. dle smlouvy ev. č. VB/524/1528859.“ 
Pro: 20 
Proti: 0 
Zdrželi se: 0 
Usnesení bylo schváleno.  

R 

7. Různé 
 Informace o jmenování profesorů 

Rektorka Machková informovala přítomné senátory o jednání s prezidentem, které proběhlo 
28. května 2015. Na jednání byl dále přítomen rektor Univerzity Karlovy. Jednání bylo 

I 
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neúspěšné i přesto, že uchazeči o profesorský titul splnili veškeré požadavky pro udělení 
titulu. Univerzita Karlova připravuje možné řešení, oba rektoři se také pokouší jednat 
s premiérem. Jeden z uchazečů se chce soudit, druhý soud zvažuje a třetí uchazeč z VŠE 
nechce jít soudní cestou. Česká konference rektorů diskutovala v souvislosti s vzniklou 
situací a také v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona možnost přenesení pravomoci 
jmenování z prezidenta. Většina rektorů je ale pro zachování jmenování profesorů 
prezidentem.  

 Novela VŠ zákona 
Předseda Riedlbauch se dotázal na odhad průběhu schvalování novely.  
Rektorka Machková: Česká konference rektorů stojí za současnou podobou novely. 
Prorektor Fischer: Novela je ve druhém čtení v parlamentu, přičemž v prvním čtení byly 
vzneseny poměrně závažné výhrady. Rada vysokých škol návrh podpořila. Situace ohledně 
dalšího vývoje je však v současné chvíli nepřehledná.   

I 

 Změna statutu FPH 
Senátor Berka připomněl, že FPH stáhla návrh změny statutu a mezitím došlo k obnově 
senátu. Připomíná tedy nutnost předložení nového návrhu.    

I 

 Ustavující zasedání nově zvoleného AS VŠE 
Senátorka Češková: Jak bude probíhat řízení nového senátu? 
Prorektor Fischer: Na základě povinnosti předsedy HVK vyhlásil podle VJŘ ustavující zasedání 
na 15. června 2015. Zasedání bude podle VJŘ řídit senátor Fiala.  
Senátor Fiala: Nemůže se zasedání zúčastnit. 
Prorektor Fischer: Další v pořadí jsou senátor Dvořák, senátor Novák, senátor Berka, senátor 
Vondráček a senátor Chlapek. Dotyční budou osloveni, aby počítali s případným řízením 
senátu během ustavujícího zasedání.  

I 

 Rektorka Machková: AS VŠE v tomto složení pracoval během uplynulého funkčního období 
na dlouhých a těžkých jednáních. Uvedla, že práce senátora je velmi náročná a ocenila práci 
v pracovních komisích senátu. Poděkovala svým jménem i jménem emeritního rektora 
senátorům za přípravy materiálů a za práci, kterou v senátu odvedli.  
 
Předseda Riedlbauch: Členství v senátu je odpovědnou prací. Chce poděkovat členům 
vedení, kteří se senátem spolupracovali. Nově zvoleným senátorům popřál úspěchy a uvedl, 
že doufá, že nový senát se nebude potýkat s podobnými problémy jako senát současný.  
 
Předseda Riedlbauch ukončil zasedání.  

I 

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

V Praze 15. června 2015 

prof. Václav Riedlbauch 
předseda senátu 

Tereza Burianová 
zapisovatel 


