
Zápis z jednání č. 11/12-15 finanční komise AS VŠE 
14. 4. 2014 

 
Přítomni: 
Češková, Fischer j. h., Chlapek, Korecký, Radová, Svoboda L. j. h., Svoboda M., Vostrovská, 
Zeman 
 
Omluveni: 
Bič, Burianová 
 
Průběh jednání: 
Kvestor Svoboda představil následující materiály: 

• Hodnocení plnění rozpočtu Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2013, 
• Přehled mezd neakademických pracovníků v roce 2013, 
• Návrh rozpočtu Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2014, 
• Změna Vnitřního mzdového předpisu Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 
Diskuse: 

• Kvestor Svoboda v souvislosti s dokončením přechodu na náhradový systém navrhl, 
aby se v budoucnosti změnil způsob výpočtu náhradové ceny normohodiny. Její vývoj 
by se mohl např. navázat z poloviny na vývoji celkových prostředků A+K a 
z poloviny na vývoji prostředků A+K připadajících na 1 studenta. 

• Prorektor Fischer upozornil, že letošní relativně příznivý vývoj prostředků A+K 
připadajících na 1 studenta je do velké míry způsoben souběhem několika vnitřních i 
vnějších faktorů, které se nemusejí opakovat. 

• Senátorka Češková upozornila, že ne zcela příznivý vývoj ceny normohodiny byl 
způsoben také změnou metodiky počítání pedagogických výkonů, ke které došlo před 
několika lety. 

• Kvestor Svoboda informoval o zapojení školy do projektů VaVpI a o problémech 
s tím spojených. 

• Kvestor Svoboda informoval o možném budoucím nákupu budov kolejí v Jindřichově 
Hradci, který škole navrhlo město Jindřichův Hradec. 

 
Závěry : 

• Finanční komise doporučuje AS VŠE vzít materiál „Hodnocení plnění rozpočtu 
Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2013“ na vědomí. 

• Finanční komise bere na vědomí materiál „Přehled mezd neakademických pracovníků 
v roce 2013“ jakožto splnění požadavku z 6. 1. 2014. 

• Finanční komise doporučuje AS VŠE schválit návrh rozpočtu Vysoké školy 
ekonomické v Praze na rok 2014 včetně postupu podle Přílohy 3. 

• Finanční komise doporučuje AS VŠE schválit změnu vnitřního mzdového předpisu 
Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 
Za správnost: Miroslav Svoboda, předseda finanční komise 


