
Zápis ze 4. zasedání AS FIS, konaného dne 29. 3. 
2000 

 
 
Přítomni: Blatná, Henzler, Chlapek, Jílek, Klůfa, Kořenář, Langhamerová, Maresová, Vaněk, 
Beránek, Fischer, Holba, Mohr, Prynych.  
Omluveni: Berka, Tresl, Svatá  
Host: Děkan FIS doc. Pelikán  
 
1. AS FIS bere na vědomí zájem studenta Reichela o jeho činnost v Radě vysokých škol 
(RVŠ). AS FIS pozve jmenovaného studenta na příští zasedání, kde k jeho případnému 
působení v RVŠ jménem AS FIS zaujme stanovisko. Do této doby AS FIS považuje za 
nežádoucí, aby student Reichl jednal jménem AS FIS.  
 
2. Akademické plénum FIS proběhne dne 4. května v místnosti č. 324.  
 
3. Členům AS VŠE vyprší mandát ke konci června a proběhnou nové volby. V příštím 
volebním období bude AS VŠE podle informace doc. Blatné tvořen 12 učiteli, 1 zástupcem 
nepedagogických pracovníků, po 1 studentském zástupci z každé fakulty a dále 2 studenty s 
nejvyššími získanými počty hlasů. Děkan FIS požádal učitele o propagaci voleb i o hledání 
vhodných zástupců FIS (kandidátů do voleb) v AS VŠE (jak učitelů, tak i studentů)  
 
4. Děkan FIS doc. Pelikán informoval o výsledku hospodaření VŠE a o připravovaném 
rozpočtu na rok 2000  
a) v minulém roce skončilo hospodaření přebytkem 12 mil. Kč při plánovaném vyrovnaném 
rozpočtu; kladný hosp. výsledek bude převeden do rezervního fondu  
b) v minulém roce docházelo k neefektivnímu využívání kolejí v důsledku špatného 
informačního systému  
c) v roce 2000 dojde ze strany MŠMT ČR k poklesu dotace na studenta o 5,6 %, celkem k 
poklesu na pedagogickou činnost o 4 % d) v loňském roce došlo k překročení povoleného 
počtu studentů  
e) v letošním roce činí počet zájemců o studium na VŠE zhruba 90 % loňského počtu 
přihlášených, problémem může být jejich nižší kvalita  
f) v letošním roce je nový algoritmus pro přijímání studentů v souvislosti s možností vyplnit 
místo 2. oboru možnost "kamkoliv", pro příští léta se uvažuje o změně  
g) rozpočet vědy a výzkumu bude na VŠE navýšen o 18 % (celostátně o 36 %), rozpočet na 
výzkumné závěry o 56 % (celostátně o 100 %)  
h) rozdělení na jednotlivé katedry FIS bude podobné jako loni  
 
5. AS FIS diskutoval problematiku vědy na VŠE  
a) došlo ke zvýšení prostředků na počtu  
b) děkan preferuje externí granty před interními  
c) má dojít ke zřízení místa referenta na každé fakultě; AS FIS preferuje zřízení 1 
administrativního pracoviště na centrální úrovni  
 
6. Příští zasedání AS FIS proběhne 26. 4. od 10 hodin.  
Zapsal J. Fischer  
Schválila Doc. Blatná 


