
Zápis z jednání AS FIS ze dne 5. 5. 1999 

Přítomni: Blatná, Berka, Fiala, Horský, Chlapek, Jablonský, Jílek, Klůfa, Kořenář, 
Langhamerová, Marešová, Rosická, Rosický, Vaněk, Žid, Fišer, Novotný, Svobodová  
Omluveni: Burdychová, Hendl, Míček, Pavlíček  
Hosté: p. proděkan Jiroušek, pí tajemnice Janochnová  

Program: 

• rozpočet školy prošel AS VŠE, podrobnosti viz zápis z jednání AS VŠE 
• kompletní rozpočet si lze vyzvednou u paní docentky Blatné 

1) Rozpočet 

• paní tajemnice informovala o rozpočtu fakulty a jeho rozdělení mezi jednotlivé 
rozpočtové kapitoly 

• rozpočet byl vytvořen podle stejných kritérií jako v roce 1997 a 1998 - tzn. podle 
výkonů 

• rozpočtové principy zůstaly zachovány a měly by platit, dokud nebudou známy nové 
principy z ministerstva školství 

• neinvestiční výdaje - limity 
• 790.000,- Kč - stipendia pro studenty a pro pomocné vědecké síly 
• 305.000,- Kč - cestovné do zahraničí (rozdělení na katedry bylo provedeno, katedry 

hospodaří sami (možnost přepouštět tyto prostředky jiným katedrám)) 
• 3.000,- Kč - náklady na reprezentaci 
• 1.159.000,- Kč - interní věda (nespecifikovaný výzkum) - zatím není rozděleno, 

pravidla stejná jako v roce 1998 
• 423.000,- Kč - rozděleno na výzkumné záměry (celkem 3) 
• 334.000,- Kč - ostatní náklady, nebudou se rozdělovat (vložné, tuzemské cestovné, 

výdaje na zasedání kateder, civilní služby, drobné vydání, inzeráty na výběrová řízení, 
…) 

• 340.000,- Kč - náklady na telefonní služby 
• pan proděkan Jiroušek informoval o rozdělování peněz na vědu 
• celkem 20.180.00 obdržela VŠE z ministerstva na vědu (4,6% školního rozpočtu) 
• FIS vyprodukovala 6.635.000 (ovšem včetně grantu doc. Ivánka, který je přes několik 

fakult) 
• z celkové částky 7,6% připadne kvestorátu na provoz, 20% se rozdělí na fakulty 

rovnoměrně a zbytek podle přínosů 
• na FIS tak připadá 2.104.000 - mzdové peníze na vědeckou činnost - jejich rozdělení 

viz dokument “Rozdělení mzdových prostředků na rok 1999“ (doc. Blatná) 
• diskuse: 
• nevyčerpané limity - koncem září se udělá čára, aby se zjistilo, kolik bylo vyčerpáno, 

kolik zbývá a jaký je plán čerpání (přesuny je možné provádět pouze mezi katedrami a 
ne mezi jednotlivými rozpočtovými kapitolami) 

• ing. Rosický - připomínka, že kvestor by měl investiční akce zdůvodňovat 
• protože si kvestor z celkových dotací nechává poměrně dost peněz, měl by více 

dotovat vědu (investice, apod. ?např. nákup zahraničních publikací) 
• doc. Žid - připomínka, že MŠMT ruší rozpočtové kapitoly, ale škola je zavádí, čímž 

svazuje rozhodování fakult a kateder 



• ing. Rosický - požadavek na kvestora, aby formuloval principy tvorby rozpočtu 
?budou vytvořeny na podzim 1999 ?AV VŠE bude chtít, aby fakulty měly volnější 
ruku (limitovány by byly pouze stipendia a zahraniční cesty) 

• prof. Jílek - názor, že struktura rozpočtu odráží priority školy a jakési mantinely a 
vodítka 

2) Schválení rozpočtu FIS 

• hlasování o schválení rozpočtu FIS: pro 18, proti 0, zdrželo se 0 

3) Zásady přidělování kolejí 

• jde o otázku AS VŠE, proto mu to přenecháme 

4) Registrace, zápisy na bakalářské zkoušky 

• doc. Blatná 
• přehled o zaplnění termínů na bakalářské zkoušky 
• doba odhlašování ze zkoušky zkrácena na 14 dnů 
• paradox o zaplňování termínů od konce 
• k tomuto tématu se vrátíme v září, až budou výsledky z letošních bakalářských 

zkoušek, registrací a zápisů 
• s dalším zkrácením termínu odhlašování z bakalářských zkoušek si počkáme až na to, 

jak to bude nyní vypadat 
• požadována informace o termínu spuštění automatizovaného zápisu na státní 

závěrečné zkoušky, zejména na ekonomii a velké vedlejší specializace 

5) Studentský průzkum k bakalářské zkoušce z financí 

• průzkum inzerovaný na školní počítačové síti VŠE není akcí AS FIS, ale pouze jeho 
studentské části 

• inspirován potřebou zjistit konkrétní připomínky a nedostatky 
• zpracování ankety provádí Bohdana Burdychová, která s ním AS FIS seznámí ihned 

po zpracování 
• výsledky budou předány panu děkanovi; projednání v senátu asi nemá velký význam 
• otázka, zda by se do ankety neměly zahrnout i otázky týkající se bakalářských zkoušek 

6) Různé 

• jednací a volební řád AS FIS - není stanovisko AS VŠE, který se tím zatím nezabýval, 
mělo by se to vyřešit do prázdnin 

• nové volby budou v listopadu, do té doby musí být tyto záležitosti vyjasněny 
• další jednání senátu 2.6.1999 
• náměty na program zašlete mailem Doc. Blatné 
• aktuální otázky budou zařazeny podle potřeby 

Zapsal: Richard Novotný  
Schválila: Doc. Blatná 

 


