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Předmět

Zasedání 17/06-09

Datum

29. září 2008

Místo

VŠE v Praze (zasedací místnost rektora 169 NB)

Přítomni

Bartošová-Vrbová, Černá, Černý, Češková, Fiala, Gabriel, Horáček, Chlapek, Jiráková, Kašparová, Krčál,
Mazouch, Plášková, Radová, Reschová, Rosický, Sieber, Soběhart, Spirit, Zelenka

Omluvení

Hudrlíková, Pecuchová, Petkovová, Potluka, Rauš, Svoboda

Neomluvení

Čmarada, Krajhanzl, Pažitka,

Hosté

Hindls, Svoboda, Soukup, Stránský

Předsedal

Radová

Doba

13:00 – 15.20

Tel.

Zapsal

Radová

Strany

Bod jednání
1. Kontrola úkolů
2. Jednací řád VR VŠE
3. Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE 2009
4. Vnitřní mzdový předpis VŠE
5. Prodej „Veleslavín“
6. Volba zástupců do RVŠ
7. Doplnění předsednictva AS VŠE
8. Statut FIS
9. Volební a jednací řád AS FIS
10. Různé
č.

PŘEDMĚT

TYP

Paní předsedkyně Radová přivítala senátory a hosty a zahájila zasedání AS VŠE.

I

1. Kontrola úkolů
Z minulých zasedání vyplynulo několik bodů:
•

Zpracování vnitřního mzdového předpisu (předmětem jednání bodu č. 4);

•

Analýza sdílených a celoškolských nákladů, analýza efektivity nákladů servisních útvarů a
analýza hodin, které si fakulty mezi sebou poskytují a možnost uplatnění kapitačních plateb.
Bude předloženo kvestorem na dalších zasedáních. Pracovní skupina prof. Krále na úkolech
pracuje. Byla jmenována pracovní podskupina (Češková, Svoboda, kvestor)

I

2. Jednací řád VR VŠE
Pan rektor uvedl a zdůvodnil významnou změnu, která je v navrhovaném jednacím řádu a to hlasování
per rollam. Všechny ostatní změny jsou drobnosti vyplývající ze zákona a týkají se spíše formulací.

I

Doc. Spirit za legislativní komisi uvedl, že komise nemá připomínky
Prof. Černý z FM dal návrh na zvážení: V případě, že v odborné diskusi s kandidátem na docenta či
profesora nezní žádné významné výhrady proti a hlasování bude záporné, považovat takové hlasování
Ú – Úkol

I – Informace

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace
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TYP

za neplatné. Bylo vysvětleno (pan rektor a senátor Soběhart, že takový postup by byl protizákonný a
MŠMT by návrh jednacího řádu nezaregistrovalo.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje Jednací VR VŠE“
Hlasování:
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

R, Ú

3. Aktualizace Dlouhodobého záměru VŠE 2009
Pan prorektor Soukup uvedl předkládaný materiál s tím, že na kolegiu rektora byl již projednán. Drobná
jazyková nesrovnalost bude opravena.

I

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje Aktualizaci Dlouhodobého záměru VŠE na rok 2009.“
Hlasování:
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

R

4. Vnitřní mzdový předpis VŠE
Pan kvestor uvedl předložený materiál s třemi variantami navýšení tarifních mezd. Vysvětlil, že třetí
z předkládaných variant, která reflektuje dřívější preference senátorů a děkanů – rozpětí mzdových
tarifů v jednotlivých třídách, nelze okamžitě implementovat do používaného software. Navíc plánuje
změnit počet tarifních tříd.
Ing. Chlapek se zeptal, zda je tedy třetí varianta stažena z programu. Kvestor předpokládá, že bude
aplikována v roce 2009, neboť se dá předpokládat, že rozpočet 2009 umožní nejen plošné navýšení,
ale i propracované rozmezí v nově definovaných tarifních třídách.
Ing. Soběhart za zmíněného předpokladu kvestora, že rozmezí mezd v nových tarifních třídách bude
předloženo v příštím roce, preferuje variantu druhou, což je navýšení všem o 800 Kč, která více
podporuje mladé pracovníky školy než varianta první, což je navýšení tarifů všem o 5%.
Host doc. Novotný zmínil, že obě varianty, které okamžitě přicházejí v úvahu, navyšují platy málo. Má
signály z některých fakult, že si učitelé musí přivydělávat jinde.
Ing. Chlapek upozornil, že ve mzdovém předpisu není zakotvena dočasnost a zeptal se, zda
rozpočtové prostředky pro příští rok budou na navrhovanou změnu tarifů dostatečné.

I

Kvestor předpokládá ,že ano, neboť MŠMT zaplatí o 580 studentů více a to nejen v roce 2009, ale až
do ukončení jejich studia.
Rektor sdělil, že na základě jednání konference rektorů je zřejmé, že VŠE je nadprůměrná z hlediska
rozpočtových prostředků.
Kvestor do konce roku uvolní 2 mil. Kč, které budou rozděleny mezi fakulty stejným podílem jako se
rozdělovaly rozpočtové prostředky.
Senát potom orientačně hlasoval, která varianta (navýšení tarifů o 5% nebo o 800 Kč) je podporována
většinou přítomných senátorů a poté se hlasovalo pro variantu první – navýšení o 5%, která byla též
podporována na kolegiu rektora většinou děkanů.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE souhlasí s předloženým vnitřním mzdovým předpisem VŠE ve variantě první.“
Hlasování:
PRO: 14
PROTI: 1
ZDRŽEL SE: 3
Usnesení bylo schváleno.
Ú – Úkol

I – Informace

R- rozhodnutí

O -Ostatní

R

P – Prezentace
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Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE souhlasí s uvolněním částky Kč 2 mil. Z fondu odměn a její rozdělení na fakulty podle
podílu aplikovaného při rozdělení rozpočtových prostředků pro rok 2008 a zároveň pověřuje
pana kvestora na základě analýz připravit nový mzdový předpis pro akademické pracovníky.“
Hlasování:
PRO: 18
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

5. Prodej „Veleslavín“
Kvestor uvedl důvody pro prodej části hotelu Krystal v Praze 6 – Veleslavíně:
-minimální využítí, používá v podstatě jen IOM
- do budovy, která má 3 vlastníky se neinvestovalo
- ubytování je pro nízký standard za nízké ceny
- stěží vydělá na provoz
Proto je navrhován prodej za odhadní cenu.
V diskusi zazněl dotaz, kam investovat peníze.
Kvestor na příštím zasedání předloží pasportizaci objektů VŠE a návrh investičního programu.

I

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE bere na vědomí informaci o prodeji objektu ve Veleslavíně.“
Hlasování:
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

R

6. Volba zástupců do RVŠ
Ing. Fischer informoval o skončení funkčního období zástupců VŠE v RVŠ. Nové zástupce je nutné
zvolit a jejich jména včetně delegačních lístků poslat do 12.11.2008.
Ing. Fischer sdělil, že bude-li zvolen, rád se ujme funkce člena předsednictva i v následujícím období,
další zástupce do sněmu a zástupce studentů se pokusí oslovit. Za fakulty byli zatím zvoleni Ing. Rauš
za F1 a prof. Synek za F3.

I

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje ing Fischera jako zástupce VŠE v RVŠ a dva zástupce fakult Ing. Rauše a
prof. Synka .“
Hlasování:
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

R

7. Doplnění předsednictva AS VŠE
Vzhledem k tomu, že bylo nutné projednat Statut FIS a VJŘ FIS za přítomnosti dostatečného počtu
členů senátu a k časovému zaneprázdnění několika senátorů, se bod přesunul na příští jednání.

I

Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE bere na vědomí, že volba členů předsednictva senátu proběhne na příštím zasedání.“
Hlasování:

R

Nehlasovalo se

8. Statut FIS
Ing. Mazouch informoval, že statut byl schválen AS FIS. Byl upravován, aby reflektoval všechny změny
legislativy a navrhovaného VJŘ AS FIS.
Usnesení AS VŠE:
Ú – Úkol

I – Informace

I
R, Ú

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace
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„AS VŠE schvaluje statut FIS v předloženém znění.“
Hlasování:
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

9. VJŘ FIS
Vzhledem k nutnosti doplňovacích voleb a blížích se nových voleb do AS VŠE byl VJŘ FIS upraven.
Usnesení AS VŠE:
„AS VŠE schvaluje VJŘ FIS v předloženém znění.“
Hlasování:
PRO: 19
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení bylo schváleno.

I

R, Ú

10. Různé
AS VŠE jednomyslně odsouhlasil ing. Chlapka jako člena komise pro výběr dodavatele dataprojektorů
do učeben.

I
R, Ú

Další zasedání AS VŠE byla stanovena na 3.11.2008 a 15.12.2008 vždy ve 13 hodin, v zasedací
místnosti rektora 169 NB.

I

Přílohy (pouze u originálu):
•

Prezenční listina

•

Jednací řád VR VŠE

•

Aktualizace dlouhodobého záměru VŠE na rok 2009

•

Vnitřní mzdový předpis VŠE

•

Podklady k prodeji budovy hotelu Krystal ve Veleslavíně

•

Statut FIS

•

VJŘ FIS

•
V Praze 9.10. 2008
Schválil:

Ú – Úkol

I – Informace

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace

