Zápis z jednání č. 10/12-15 finanční komise AS VŠE
6. 1. 2014
Přítomni:
Fischer j. h., Chlapek, Korecký, Radová, Svoboda L. j. h., Svoboda M., Vostrovská, Zeman
Omluveni:
Mikan
Průběh jednání:
Kvestor Svoboda představil materiál „Podklad pro finanční komisi akademického senátu
VŠE“ jakožto vstupní materiál do diskuse o problematice podílu fakult a celoškolních
pracovišť na rozdělování prostředků. Vývoj rozpočtu od roku 2008 podle něj dokládá, že se u
celoškolních pracovišť podařilo dosahovat úspor. Dosažení dalších výrazných úspor by si již
vyžádalo strukturální změny.
Z diskuse:
- Senátor Chlapek navrhl zvážit poměry mezi školou a fakultami, pokud jde o režie
grantů apod. Kvestor Svoboda vysvětlil důvody pro současný systém a současné
poměry režií. Nedoporučuje uplatňování full cost metody, ale spíše zapojení
motivačních prvků do současného systému (např. přerozdělení režie nad
rozpočtovanou částku).
- Senátor Zeman navrhl porovnání celoškolních pracovišť, pokud jde o průměrné
(mediánové) tarifní mzdy, osobní ohodnocení a odměny.
Prorektor Fischer představil materiály „Informace pro AS VŠE o rozdělení prostředků
Institucionálního rozvojového plánu VŠE na rok 2013“ a „Informace pro AS VŠE o
vybraných centralizovaných rozvojových projektech“.
Z diskuse:
- Senátor Zeman se dotázal na smysluplnost přípravy akreditací v případě fakulty, u
které jsou ohroženy akreditace stávající.
- Senátor Zeman navrhl, aby byla podána informace o dosažených výsledcích projektů
institucionálního plánu, a to před projednáváním rozpočtu školy na letošní rok.
Různé:
- Senátorka Radová se dotázala, jak bylo realizováno posílení rozpočtu příspěvku.
Kvestor Svoboda informoval, že prostředky byly rozděleny v souladu s rozhodnutím
AS VŠE ze dne 11. 11. 2013.
- Senátor Zeman připomněl žádost o zpracování materiálu týkajícího se rozdělení
stipendií vyplácených rektorátem.
- Senátor Korecký se dotázal na argumenty pro používání kritéria trvalého bydliště pro
účely vyplácení ubytovacích stipendií (resp. jeho nepoužívání na Univerzitě Karlově).
Kvestor Svoboda informoval, že VŠE při rozdělování stipendií replikuje algoritmus
pro přidělení příslušné dotace ze strany MŠMT. Univerzita Karlova stipendia pro
pražské studenty doplácí ze svého.
- Kvestor Svoboda informoval o podávání projektu „Rekonstrukce vědecké
infrastruktury Staré budovy VŠE“. Realizace by probíhala v roce 2014.
- Kvestor Svoboda informoval o tom, že finanční úřad prověřoval projekt stavby Rajské
budovy. Nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně.
Za správnost: Miroslav Svoboda, předseda finanční komise

