
Zápis z 11. zasedání Akademického senátu FIS 
konaného dne 6. dubna 2022 

 
Přítomni: Berka, Borovička, Buchalcevová, , Kaspříková, Langhamrová, Löster, Pavlíček, Radváková, 

Sixta, Bejšovcová, Maršálek, Mikulenka, Shchur, Vach 

Omluveni: Ivanega, Potančok, Jedlička 

Hosté: Fischer (děkan), Vltavská (proděkanka), Chlapek (proděkan),  

Zasedání probíhalo kombinovanou formou, a to prezenčně v místnosti NB 468 a on-line formou přes 

MS Teams, v týmu AS FIS. O jednotlivých bodech programu hlasovali členové AS FIS formou veřejného 

hlasování, a to jednotlivě po odhlasování jednotlivých bodů. 

Program: 

1. Žádost o souhlas ke jmenování členů Vědecké rady FIS 

2. Různé 

Na úvod předsedkyně AS FIS přivítala účastníky a byl odsouhlasen program jednání AS FIS. Následovalo 

jednání senátu dle navrženého programu. 

1. Záměr děkana jmenovat proděkany FIS 

Děkan uvedl, že společně s proděkanem Douckem navázali při sestavování Vědecké rady FIS na tradici 

fakulty, podle které jsou na členy VR mimo jiné navrženi všichni proděkani, vedoucí kateder a garanti 

doktorských studijních programů. 

Oproti složení rady z minulých let se mírně snížil podíl zástupců podnikové sféry, naopak se zvýšil podíl 

zástupců akademické sféry. O členství ve vědecké radě byli nově požádáni 3 zástupci působící na 

zahraničních univerzitách. Část dalších externích členů byla navržena na základě dodržení reciprocity. 

Usnesení: Akademický senát FIS dává děkanovi souhlas ke jmenování prof. Doucka, Ing. Chlapka, 

Ing. Vltavské, doc. Langhamrové, prof. Jablonského, doc. Mazoucha, doc. Novotného, doc. Sklenáka, 

prof. Klůfy, prof. Marka, Ing. Vondry, prof. Černého, prof. Dlouhého, prof. Hronové, 

prof. Buchalcevové, prof. Berky, prof. Svátka, prof. Hindlse, prof. Řezankové, doc. Bíny, prof. Čadila, 

doc. Antlové, prof. Breziny, prof. Cipry, prof. Čapka, prof. Dologa, prof. Gregorové, prof. Hančlové, 

prof. Hynka, Ing. Kaly, doc. Kopy, doc. Krechovské, doc. Nečaského, doc. Pitnera, prof. Plevného, 

Ing. Přibyla, Ing. Rojíčka, prof. Stehlíka, Ing. Svobody, prof. Škapy, prof. Šoltése a doc. Šubrta členy 

Vědecké rady FIS. 

Hlasování: pro návrh: 14, proti návrhu: 0, zdržel se: 0 

2. Různé 

Děkan zmínil problematiku nově příchozích studentů z Ukrajiny. Uvedl, že na VŠE v současném 

semestru studují a budou studovat v rámci programu Freemover. 

Děkan rovněž zmínil, že v návaznosti na státní rozpočtové provizorium došlo ke zpoždění sestavení a 

projednání rozpočtu fakulty, ale i školy. Místopředseda Pavlíček vznesl dotaz, zdali je fakulta nějakým 

způsobem omezena tímto rozpočtovým provizoriem. Děkan uvedl, že provizorium omezuje částečně 



pouze vedoucí kateder při rozdělování prostředků v rámci svých kateder na nadcházející rok, obecné 

fungování fakulty se daří zajistit bez větších problémů. 

Na závěr děkan uvedl, že se fakulta stala minulý týden jedním ze zakládajících členů Asociace děkanů 

ekonomických fakult. Z dalších fakult VŠE se do asociace zapojily také FFÚ a FM. Asociace by měla 

sloužit mimo jiné pro diskuze o spolupráci a výměně zkušeností mezi jednotlivými ekonomickými 

fakultami. 

 

Zapsal: Maršálek      Za správnost: Langhamrová, Pavlíček 

 

Termín příštího zasedání AS FIS: bude oznámen. 


