
Zápis z 13. zasedání Akademického senátu FIS 
konaného dne 18. května 2022 

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

Potančok, Radváková, Sixta, Bejšovcová, Jedlička, Maršálek, Mikulenka 

Omluveni: Shchur, Vach 

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

Zasedání probíhalo kombinovanou formou, a to prezenčně v místnosti NB 473 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 projednání jednotlivých bodů. 

Program: 

1. Schválení návrhu rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2022 

2. Různé 

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

jednání senátu dle navrženého programu. 

1. Schválení návrhu rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2022 

Děkan na úvod ve stručnosti představil strukturu navrhovaného dokumentu. Uvedl, že návrh je 

vypracován ve stejné struktuře jako v letech minulých, což umožňuje provádět meziroční srovnání. 

Rozpočet fakulty se věcně opírá o rozpočet školy. Rozpočet fakulty vzrostl meziročně o 4,5 %, a je tedy 

nejrychleji rostoucí rozpočet ze všech fakult VŠE.  

Po představení navrhovaného dokumentu vyzval děkan senátory k doplňujícím otázkám a 

připomínkám. Senátorka Radváková uvedla, že návrh je vyčerpávající a všeříkající, tudíž k němu nemá 

dalších otázek. 

Místopředseda Pavlíček vyjádřil za všechny přítomné senátory poděkování současnému vedení za to, 

že bylo schopné zajistit nejvyšší růst rozpočtu ze všech fakult VŠE. Děkan zdůraznil, že se nejedná pouze 

o zásluhu vedení, nýbrž o zásluhu všech, kteří na fakultě působí. 

Usnesení: AS FIS schvaluje návrh rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2022. 

Hlasování: pro návrh: 15, proti návrhu: 0, zdržel se: 0 

2. Různé 

Senátor Löster nadnesl problematiku norem stanovujících finanční ohodnocení za uskutečněnou výuku 

(kapacita především počítačových učeben a jejich rozvrhování). V následné diskuzi se k tomuto vyjádřili 

také proděkan Chlapek, proděkanka Vltavská a senátor Mikulenka. Bylo konstatováno, že tato 

problematika potřebuje důkladnější rozbor, nad rámec možností bodu Různé AS FIS. Vedení fakulty 

přislíbilo tomuto tématu i nadále věnovat zvýšenou pozornost při dalších – především celoškolských – 

jednáních.  

Na závěr poděkoval děkan akademickému senátu za spolupráci v aktuálním akademickém roce a 

pozval všechny na oslavy 30 let od založení fakulty, které proběhnou 15. června. 

 

Zapsal: Maršálek      Za správnost: Langhamrová, Pavlíček 

 

Termín příštího zasedání AS FIS: bude oznámen 


