Zápis
z 62. zasedání AS FFÚ VŠE dne 5. května 2015
Přítomni:
Bc. D. Bečka, Ing. N. Blahová, Ph.D., Ing. V. Černý, Ph.D., Bc. K. Černá, prof. Ing. E.
Ducháčková, CSc., prof. Ing. J. Fibírová, CSc., Bc. L. Foglová, doc. Ing. J. Holečková, Ph.D.,
doc. Ing. A. Maaytová, Ph.D., prof. Ing. P. Marek, CSc., doc. PhDr. J. Trnka,CSc.
Omluveni:
doc. Ing. J. Bokšová, prof. Ing. K. Kubátová, CSc., Bc. O. Polívka, Bc. V. Turza
Host:
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (děkan fakulty)
Program:
1. Projednání výsledků voleb ze dne 23. dubna 2015.
2. Návrh rozpočtu FFÚ VŠE pro r. 2015.
3. Různé.
Ad 1) Projednání výsledků voleb ze dne 23. dubna 2015
Místopředsedkyně volební komise ustavené pro účely voleb do Akademického senátu Fakulty
financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze pro katederní volební obvody senátorka
Blahová informovala o průběhu a výsledcích voleb. Ve stanovené lhůtě předsedovi komise Ing.
Horovi ani předsedovi senátu nebyla doručena žádná stížnost vůči průběhu voleb do AS FFÚ
VŠE. Tímto marným uplatněním lhůty pro podání stížností se stávají výsledky voleb do AS
FFÚ VŠE právoplatné
Návrh usnesení:
„AS FFÚ VŠE bere na vědomí zprávu místopředsedkyně volební komise
o výsledku voleb do katederních volebních obvodů kurie akademických pracovníků AS FFÚ
VŠE konaných dne 23. dubna 2015.“
Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Ad 2) Návrh rozpočtu FFÚ VŠE pro r. 2015
Děkan FFÚ představil návrh rozpočtu na rok 2015. Výchozí teze:
-

rozpočet je sestaven podle stejných pravidel, jako tomu bylo i v předchozích letech,
návrh rozpočtu byl projednán kolegiem děkana dne 22. dubna 2015 a veškeré připomínky
vedoucích kateder byly vypořádány,
do rozpočtu bylo zapracováno předpokládané navýšení tarifů k 1. 7. 2015 i veškeré
předpokládané tarifní postupy a známé změny kvalifikace,
oproti loňskému rozpočtu byl mezi katedry i děkanát rozvržen odvod za nezaměstnávání
zdravotně postižených,

-

v rozpočtu je zahrnuta podpora mzdy nové studijní referentky anglického studijního
programu „Master in Finance and Accounting“.

Děkan fakulty upozornil na možnost určitých změn pravidel tvorby rozpočtu, případné změny
budou diskutovány na kolegiu děkana a na jednání AS FFÚ. Senátorka Černá se optala na to,
jak funguje stipendijní fond? Děkan fakulty vysvětlil pravidla pro tvorbu a čerpání
stipendijního fondu. Ze stipendijního fondu jsou hrazena prospěchová stipendia, sociální
stipendia a mimořádná stipendia.
Návrh usnesení:
„AS FFÚ VŠE schvaluje rozpočet Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické
v Praze na rok 2015.“
Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Ad 3) Různé
Děkan fakulty informoval senátory o přípravě výroční zprávy.
Předseda senátu informoval senátory o přípravě nového vnitřního mzdového předpisu VŠE.
Zvyšování tarifů by mělo proběhnout v několika etapách. Cílem nového předpisů je mimo
jiné podpořit kvalifikační růst mladých akademických pracovníků.
Senátor Bečka informoval členy AS FFÚ o jednání Rady vysokých škol. Zákon o vysokých
školách je je připraven k prvnímu čtení v Poslanecké sněmovně, připravuje se udělování cen
Jana Palacha.
Další zasedání AS FFÚ proběhne dne 25. 5. 2015 v 15:00 na místnosti č. 104 v nové budově.

Zápis provedli: Alena Maaytová, tajemník AS FFÚ VŠE

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE

