
Zápis z jednání AS FIS dne 28. 6. 1999 

Přítomni: Berka, Blatná, Fiala, Horský, Chlapek, Jablobský,  Klůfa, Marešová, Rosická, 
Vaněk, Fischer, Hendl, Míček, Pavlíček, Svobodová  
Omluveni: Jílek, Kořenář, Langhamrová, Žid, Burdychová, Sotona  
Host: p. děkan Pelikán  

1. Na úvod zasedání přítomní členové minutou ticha uctili památku zesnulého profesora 

Josefa Laubera.  

2. AS FIS schválil návrh děkana na změny ve vědecké radě:  
a) Namísto prof. Laubera bude členem rady doc. Jablonský  
b) Doc. Žida nahradí doc. Dohnal  
(schváleno poměrem 14:0)  

3. AS FIS se zabýval návrhem mzdových předpisů (MP):  
a) S úvodní informací a názory vystoupil děkan FIS doc. Pelikán  
- v novém MP nejde o celkové navýšení prostředků  
- nový MP má podporu prakticky všech děkanů ostatních fakult  
- na AS VŔE byl podán alternativní návrh, probíhá dohodovací řízení  
- došlo ke změkčení taxativních podmínek pro zařazení do vyššího tarifu  
- nebyl proveden propočet dopadu přijetí nového MP  
- systém by měl více odrážet výkony ve vědě s ohledem na zvýšení podílu této složky na 
financování vysokých škol  
- děkan podporuje nižší základy a větší pružnost v osobním ohodnocení  
- dochází ke změně normativů na studenta, které budou nově kalkulovány na studijní program 
a ne na fakultu; bylo by dobré, kdyby se koeficienty přiblížily pedagogickým fakultám  
b) Děkan FIS dále seznámil přítomné členy se stanoviskem vedoucích kateder, kteří taktéž 
podporují spíše nižší základy, větší autonomii v rozhodování na jednotlivých katedrách a dále 
též systém vedoucí k větší podpoře vědecké práce  
c) Podle názoru AS VŔE by mělo dojít ke změně způsobu rozdělování prostředků 
jednotlivým fakultám  
d) Z další diskuse vyplynulo, že AS FIS nadále podporuje stávající systém rozdělování 
prostředků nejméně do konce roku 2000 (a to i v případě schválení nového návrhu) tak, aby 
bylo možné se na nový systém v dostatečném předstihu adaptovat.  

4. Předsedkyně AS FIS doc. Blatná informovala o schůzce zástupců jednotlivých senátů VŠE 
k fakultním statutům a k jednacím a volebním řádům:  
- AS VŠE se dosud těmito normami nezabýval  
- byly provedeny drobné úpravy v našich normách, nicméně tyto se nadále drží původních 
zásad  

5. AS FIS se zabýval nadcházejícími volbami (volební období současného senátu končí k 9. 
11. 1999), projednal návrh složení volební komise a v souvislosti s volebním a jednacím 
řádem doporučil termín konání voleb na 7. a 8. 10. t. r. Posledním termínem pro odevzdání 
kandidatury je 27. 9., 12 hodin. AS FIS podporuje propagaci voleb dostupnými prostředky 
tak, aby došlo k co možná nejvyšší volební účasti.  

6. AS FIS souhlasí s tím, že domovské stránky senátu obhospodařuje jeho člen Petr Hendl. 
Adresa je nb.vse.cz/senatf4  



7. Příští zasedání AS FIS proběhne pravděpodobně 7. 9. 1999 v 10 hodin.  

Zapsal: J. Fischer  
Schválila: D. Blatná 

 


