
Zápis z 5. zasedání Akademického senátu FIS, 

konaného dne 7. května 2003 

Přítomni: Blatná, Berka, Fischer, Horský, Chlapek, Jílek, Klůfa, Kořenář, Krakovič, 
Langhamrová, Palovský, Řezanková, Svatá, Tóth, Vaněk 

Omluveni: Fereš, Janků, Kašková 

Host: Hindls 

Program:  

1. Informace o výsledcích elektronického hlasování o jmenování členů dílčí volební komise 
pro volby do AS VŠE 

2. Informace o výsledcích voleb zástupců FIS do AS VŠE 
3. Změna zástupce pracoviště LISP v AS FIS 
4. Rozpočet FIS na rok 2003 
5. Zpráva o hospodaření FIS za rok 2002 
6. Informace děkana FIS k uzavírání nových pracovních smluv 
7. Informace děkana FIS o změně ve vedení výzkumných pracovišť 
8. Jmenování doc. Marka do Vědecké rady FIS 
9. Informace děkana FIS o aktuálních otázkách 

1. AS FIS bere na vědomí informaci doc. Blatné o výsledku elektronického hlasování o 
jmenování členů dílčí volební komise pro volby do AS VŠE. Pro doplněný seznam 
hlasovalo 16 z 18 senátorů. Členství ing. Chlapka v dílčí volební komisi později zaniklo 
z důvodu jeho kandidatury na člena AS VŠE (ve smyslu čl. 4 odst. 4 Volebního a 
jednacího řádu AS VŠE). 

2. AS FIS bere na vědomí informaci doc. Blatné o výsledcích voleb do AS VŠE. V části 
zaměstnanců byli zvoleni Ing. Jakub Fischer (71 hlas) a Ing. Antonín Rosický, CSc. (64 
hlasy), náhradníky, kteří získali více než 10 % hlasů přítomných voličů, se stávají v tomto 
pořadí Ing. Dušan Chlapek (47 hlasů) a Ing. Lenka Flusserová (24 hlasy). Celkem se v 1. 
kole zúčastnilo 111 voličů, tj. 75,5 %. 

V části studentů byli ve 3. kole (předchozí dvě byla neplatná s ohledem na nízkou volební účast) 
zvoleni Milan Eyberger (64 hlasy) a Petr Mazouch (48 hlasů). Náhradníky, kteří získali více než 
10 % hlasů přítomných voličů, se stávají v tomto pořadí Jiří Jonák (47 hlasů), Ing. Radovan Kačín 
(36 hlasů), Roman Kytka (34 hlasy) a Petr Tóth (18 hlasů). Celkem se ve 3. kole zúčastnilo 167 
voličů (8,9 %). 

AS FIS děkuje členům dílčí volební komise a jejímu předsedovi RNDr. Tomáši Fialovi za 
zajištění bezproblémového průběhu voleb.. 

3.       Předsedkyně AS FIS doc. Blatná informovala o zániku mandátu člena AS FIS Ing. Jana 
Fischera z důvodu ukončení členství v akademické obci (z titulu ukončení pracovního 
poměru). Novým členem AS FIS, zástupcem pracoviště LISp, se stává dosavadní 
náhradník doc. Ing. Petr Berka, CSc.  



4.       Děkan FIS prof. Hindls předložil AS FIS návrh rozpočtu na rok 2003 (bez rozvojových 
projektů a výzkumných záměrů), přičemž zdůraznil zejména 

a.      zvýšení podílu mzdových prostředků na mzd. prostředcích VŠE o 0,1 p.b. na 
21,86 %, 

b.      nutnost „rozumného“ hospodaření kateder s tím, že vnímá rozdíl možností 
kateder, jejichž předměty vstupují do celoškolského základu a těch, které výuku 
v celoškolském základu nezajišťují, 

c.      pravděpodobný budoucí tlak na kvalifikační strukturu pracovišť v souvislosti 
s pracemi na změně rozdělování mzdových prostředků na fakulty, které probíhají 
na úrovni VŠE, 

d.      rizika spojená s čerpáním prostředků na tzv. specifický (dříve nespecifikovaný) 
výzkum. 

V rozpravě k návrhu rozpočtu byla konstatována nízkou kvalitu podkladů, které členové AS pro 
jednání obdrželi, a to zejména pro jejich malou podrobnost. Po rozpravě AS FIS návrh rozpočtu 
FIS na 2003 jednomyslně schválil. 

5.       Děkan FIS prof. Hindls předložil zprávu o hospodaření FIS, která bude součástí výroční 
zprávy FIS za rok 2002. Čerpání prostředků v jednotlivých kapitolách v zásadě 
odpovídalo schválenému rozpočtu. V rozpravě zazněl dotaz k autorským honorářům za 
skripta, jejichž část byla vrácena do rozpočtu VŠE. Tento dotaz byl uspokojivě vysvětlen 
p. děkanem. Zdůraznil, že jednotlivé fakulty nově samostatně hospodaří s dotací na 
financování (ztrátové) ediční činnosti včetně financování tzv. makulací; nepodařilo se 
vydat všechna plánovaná skripta a tudíž nedošlo k vyčerpání přidělené dotace v plné výši. 
AS FIS bere na vědomí Zprávu o hospodaření FIS za rok 2002. 

Kompletní výroční zpráva FIS bude projednána na příštím zasedání AS. S předstihem bude 
k dispozici na internetových stránkách FIS. 

6.       Děkan FIS prof. Hindls informoval o ukončení většiny pracovních smluv na dobu určitou 
v roce 2003. Prodloužení smlouvy mají v kompetenci jednotlivé katedry, výběrová řízení 
budou vypisována pouze na nově obsazovaná místa. Děkan FIS doporučil uzavírat 
pracovní smlouvy profesorům a docentům o 10 let, max. do 65 let. Vedoucím katedry 
prodloužil jmenování taktéž o 10 let, max. do 65 let. Na KIZI a KSA jsou Ing. Sklenák a 
Ing. Rosický pověřeni řízením do konce roku 2005 s tím, že jejich působení v čele katedry 
po tomto termínu je podmíněno úspěšným ukončením habilitačního řízení. Děkan FIS 
předloží AS seznam pracovníků nad 65 let. 

7.       Děkan FIS prof. Hindls informoval o odchodu dosavadního vedoucího výzkumných 
pracovišť FIS Ing. Jana Fischera, CSc., který byl jmenován předsedou Českého 
statistického úřadu. Poděkoval mu za jeho práci ve vedení výzkumu na fakultě, zejména 
v souvislosti s výzkumnými záměry. Do funkce vedoucího výzkumných pracovišť FIS byl 
s účinností od 1. 5. 2003 jmenován doc. RNDr. Luboš Marek, CSc. AS FIS bere 
informaci děkana FIS o změně ve vedení výzkumných pracovišť FIS na vědomí. 

8.       Děkan FIS prof. Hindls předložil AS návrh na jmenování vedoucího výzkumných 
pracovišť FIS doc. Marka do Vědecké rady FIS. AS FIS jednomyslně schvaluje návrh 
děkana FIS na jmenování doc. RNDr. Luboše Marka, CSc. do Vědecké rady FIS. 



9.       Děkan FIS prof. Hindls podrobně informoval o výsledcích jednání kolegia rektorky 
týkajícího se struktury celoškolského základu od ZS 2004/2005. Materiál dosud nebyl 
podepsán děkany všech fakult. 

10.   Příští zasedání AS FIS proběhne v pondělí 2. června 2003 od 9 hodin. 

Zapsal: J. Fischer 

Schválila: D. Blatná 

 


