
Zápis z jednání AS FIS 24. 2. 1999 

Přítomni: kolegové Berka, Blatná, Fiala, Jablonský, Jílek, Klůfa, Kořenář, Langhamerová, 

Marešová, Rosická, Rosický, Vaněk, Burdychová, Fischer, Míček, Novotný, Sotona, 

Svobodová,  
Omluveni: Palovský  
Hosté: Pelikán  

1. Předsedkyně senátu doc. Blatná informovala o předání Volebního a jednacího řádu 
AS FIS k projednání AS VŠE ve znění schváleném senátem, bez respektování připomínek 
právního oddělení  

2. Děkan FIS doc. Pelikán informoval senát o  

a) změnách doktorského studia (zkrácení standardní i maximální doby o 2 roky, 
snížení počtu zkoušek z 9 na 4),  
b) čerpání rozpočtu za minulý rok (vyčerpáno téměř vše) a o probíhajícím rozdělování 
prostředků na letošní rok,  
c) plánovaných reakreditacích studijních programů a o  
d) zkrácení možnosti odhlášení od BZ na 14 dnů (z následné diskuse vyplynulo 
doporučení dalšího zkrácení). 

3. Z projednávané diskuse k návrhu vnitřního mzdového předpisu:  
a) doc. Pelikán informoval o připomínkách AS VŠE, zejména o připomínkách ing. 
Pavlíčka a pověřené komise AS VŠE (zejména o změnách v počtu tříd, ve větším 
možném rozpětí tříd pro jednu kategorii pracovníků a o zavedení nové kategorie 
"lektor")  
b) informace z AS VŠE dále doplnil ing. Rosický  
c) AS FIS přijal k tomuto návrhu následující usnesení (17 hlasů pro, 1 se zdržel):  
"AS FIS nemá k návrhu mzdového předpisu závažné připomínky. Doporučuje do 
návrhu doplnit přechodná ustanovení. Dále doporučuje upřesnit stať o náplni 
jednotlivých tříd tak, aby bylo zřejmé, že náplně jednotlivých tříd jsou minimálními 
požadavky na pracovníky zařazené v dané třídě (pracovník může s pověřením 
vykonávat i práce, jež jsou náplní vyšších tříd, přičemž nárok na zařazení do této vyšší 
třídy nemá)." 

4. Po diskusi k algoritmu rozdělování finančních prostředků školy mezi jednotlivé 

fakulty AS FIS přijal následující usnesení (16 hlasů pro, 2 se zdrželi):  
"AS FIS považuje současný algoritmus rozdělování prostředků na fakulty v zásadě za 
vyhovující. Bere v úvahu fakt, že MŠMT ČR připravuje nový systém přidělování 
prostředků vysokým školám, a považuje proto za vhodné začít mapovat výhody a 
nevýhody současného systému podrobněji. K případné realizaci změny algoritmu 
doporučuje přistoupit až se znalostí nového ministerského systému. Zároveň 
doporučuje případnou změnu realizovat s platností až od počátku následujícího 
kalendářního roku, při současném vyhlášení této změny s dostatečným předstihem." 

5. Původně navržené body "Diskuse k dopisu p. Smolíka", "Problematika kolejí" budou 
projednány na příštím zasedání. Sl. Burdychová rozešle dopis p. Smolíka všem členům AS 
FIS. Na příštím zasedání bude též projednán bod "Registrace předmětů a BZ na počítačích" s 
tím, že jsou vítány písemné připomínky a návrhy členů senátu k tomuto bodu.  

6. Další zasedání senátu proběhne ve středu 31. 3. 1999 od 10 hodin (v případě naléhavé 
potřeby bude svoláno na dřívější termín).  



Zapsal: Jakub Fischer 
Zchválila: Doc. Blatná 

 


