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Zápis z jednání finanční komise AS VŠE č. 16/12-15  

25.5.2015 

Přítomni:  
senátoři :  T. Burianová,  A. Češková, D. Chlapek, P. Marek,  J. Radová, J. Zeman 
hosté:  L. Svoboda, J. Fischer 
omluveni: J. Bič, F. Korecký, Z. Vostrovská, V. Zelenka 

Průběh jednání: 

1. Finanční komise projednala dokument „Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za 

rok 2014“. Dále byly diskutovány drobné připomínky k textu.  

2. Finanční komise projednala dokument „Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu Vysoké školy 

ekonomické v Praze“ (dále jen „mzdového předpisu“): 

a. pan kvestor okomentoval předložený materiál; 

b. materiál byl projednáván na řadě jednání i za účasti jmenované komise z řad senátorů AS VŠE; 

c. dále byly diskutovány hlavní změny mzdového předpisu: 

i. zrušení závislosti odměňování na délce dosavadní praxe u akademických pracovníků s 

nejvyšší kvalifikací (docenti a profesoři); 

ii. zařazení akademických pracovníků s titulem PhD., docent a profesor vždy do jedné 

mzdové třídy; 

iii. snížení závislosti odměňování na délce praxe u dalších kategorií pracovníků faktickým 

sloučením prvního s druhým a šestého se sedmým mzdovým stupněm.; 

iv. zvýšení příplatků za vedení; 

v. částečné zrušení omezení v případě smluvní mzdy; 

d. připomínky finanční komise ke mzdovému předpisu: 

i. doplnění termínu výplaty mzdy do desátého následujícího kalendářního měsíce; 

ii. vypuštění textu v článku 6 „který je podřízen zaměstnanci s příplatkem za vedení“;  

iii. změna textu v článku 6 z formulace „… podle organizační struktury …“ na formulaci „… 

podle organizačního řádu …“; 

iv. drobné formulační úpravy. 

3. Pan kvestor představil dokument „Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze za 

rok 2014“.  Návazně byly diskutovány dotazy a připomínky členů finanční komise. Pan prorektor Fischer 

byl požádán o přípravu rozpisu čerpání nákladů pro „Institucionální plán vysoké školy v roce 2014.  

Současně byl pan prorektor Fischer požádán o předložení souvisejících dokumentů. 

 

Závěry: 

1. Finanční komise projednala materiál „Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 

2014“ a žádá prorektora Fischera o vyhotovení čistopisu.  Finanční komise doporučuje AS VŠE materiál 

schválit. 

2. FK projednala materiál „Návrh změny Vnitřního mzdového předpisu Vysoké školy ekonomické v Praze“ 

a doporučuje AS VŠE návrh změny mzdového předpisu (po zapracování připomínek z bodu 2. d. tohoto 

zápisu) schválit. 

3. Finanční komise projednala dokument „Výroční zpráva o hospodaření Vysoké školy ekonomické v Praze 

za rok 2014“ a doporučuje AS VŠE tento dokument schválit. 

 

 

Za správnost: D. Chlapek, předseda finanční komise 


