
Zápis ze 15. zasedání Akademického senátu FIS, 

konaného dne 11. 5. 2005 od 10,30 hodin 

  

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

Omluveni: Janků, Kliegr, Medřický, Svatá 

Hosté: Hindls, Janochnová, Mazouch, Pelikán 

  

Schválený program: 

1.      Rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2005 

2.      Výroční zpráva o činnosti FIS a výroční zpráva o hospodaření FIS za rok 2004 

3.      Různé 

  

1. Rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2005 

            Rozpočet předkládá AS děkan FIS prof. Hindls; komentoval jej proděkan prof. 
Pelikán, který je odpovědný za propočty výkonů, ovlivňujících rozdělení mzdových 
prostředků. Podle něj došlo ke snížení podílu FIS na celkových mzdových prostředcích VŠE, 
nicméně vzhledem k navýšení rozpočtovaných mzdových prostředků VŠE došlo i ke zvýšení 
rozpočtovaných mzdových prostředků na FIS. 

            Prof. Hindls na dotaz doc. Blatné informoval, že katedrám, které převýšily čerpání 
mzdových prostředků v roce 2004, bude o tuto částku letošní rozpočet snížen, naopak 
katedrám, které rozpočet nedočerpaly, bude rozpočet v roce 2005 navýšen. Jiná situace je na 
KFIL, která je zapříčiněná zejména postojem některých fakult k volitelným předmětům ve 
skupině celoškolsky volitelných předmětů. Situace bude řešena i v souvislosti s rozvojovým 
programem MŠMT na přípravu oboru „Kognitivní vědy“. 

Tajemnice FIS poskytla na dotaz Ing. Chlapka podrobnou informaci o ostatních 
položkách rozpočtu (kromě mzdových prostředků). Neinvestiční prostředky z hlavní činnosti 
se na katedry nerozpočtují. 

Usnesení: AS FIS schvaluje rozdělení finančních prostředků FIS na rok 2005, 

předložené děkanem FIS (schváleno jednomyslně). 

  

2. Výroční zpráva o činnosti FIS a výroční zpráva o hospodaření FIS za rok 2004 



Výroční zprávu o činnosti FIS v roce 2004, obsahující i zprávu o hospodaření FIS za 
rok 2004, předkládá děkan FIS prof. Hindls. Letos nebyla ze strany VŠE poskytnuta žádná 
závazná pravidla pro zpracování zprávy, proto byla sestavena v obdobné podobě jako zpráva 
za rok 2003. Výroční zpráva o hospodaření je připojena na konci výroční zprávy o činnosti. 

Usnesení: AS FIS schvaluje výroční zprávu o činnosti FIS za rok 2004 a výroční 

zprávu o hospodaření FIS za rok 2004, předložené děkanem FIS. Případné drobné úpravy 

budou schváleny elektronickou formou ve smyslu volebního a jednacího řádu AS FIS. 

(schváleno jednomyslně). 
  

3. Různé 
Místopředseda AS FIS Ing. Fischer představil nového senátora p. Štěpána Bacha; ten 

se stal členem AS FIS za studentskou část jako náhradník na uvolněné místo po senátorce 
Petře Kaškové, která úspěšně ukončila studium. 

Ing. Fischer a Petr Mazouch informovali o posledním zasedání AS VŠE, zejména o 
schválení Studijního a zkušebního řádu plánu E(CTS). Harmonogram voleb rektora VŠE bude 
na programu jednání AS VŠE 30. května 2005. 

Příští zasedání AS FIS proběhne podle potřeby, pravděpodobně v září 2005. 
 
Zapsal: J. Fischer 
Schválila: D. Blatná 
 


