
Zápis z 10. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 24. dubna 2013 

 

Přítomni:  Blatná, Bedřichová, Fábry, Havlíček (dostavil se během 2. bodu), Horný, Chlapek, 
Kačur, Kaspříková, Langhamrová, Palovský, Pavlíček (dostavil se během 2. bodu), 
Řezanková, Říhová, Sixta (odešel před 3. bodem), Vondra, Vrabec 

Omluveni: - 

Nepřítomni: Kadlec, Korecký 

Hosté: Gvoždiaková (tajemnice), Marek (děkan), Mazouch (proděkan) 

Program: 

1. Projednání čerpání rozpočtu FIS v roce 2012 
2. Schvalování návrhu rozpočtu FIS na rok 2013 
3. Příprava termínů pro volbu děkana FIS 
4. Etický kodex VŠE 
5. Různé 

1. Projednání čerpání rozpočtu FIS v roce 2012. Paní předsedkyně zahájila zasedání AS 
FIS. Pan děkan společně s paní tajemnicí seznámili senátory s výsledkem hospodaření za 
rok 2012. Pan děkan hodnotí výsledek hospodaření jako velmi dobrý. Dvě katedry, které 
mají výsledek hospodaření v záporných číslech, nepovažuje za problém. Je to přiměřená 
situace vzhledem k výši ztráty a hospodaření jako celku. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje čerpání rozpočtu FIS v roce 2012. 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

2. Schvalování návrhu rozpočtu FIS na rok 2013. Pan děkan informoval o změnách 
rozpočtu na úrovni VŠE a o nárůstu pro FIS. Došlo k drobnému nárůstu normativu za 
studenta. V parametru VKM došlo také k úpravě blížící se vnitřní metodice FIS. 
V rozpočtu FIS nejsou uvedeny všechny finanční částky, kterými fakulta disponuje, neboť 
např. granty jako z EU jsou formálně mimo rozpočet. Děkan podrobně prezentoval 
součásti rozpočtu. Vysvětlil návaznost na minulý rok a jeho promítnutí do současného 
návrhu rozpočtu. Vysvětlil pokles v podpoře vědy vlivem změny metodiky, díky které FIS 
vloni získala prostředky navíc. Poukázal na výsledky v pedagogických výkonech. FIS 
výukou malých a nenaplněných kurzů snižuje své výkony jako celek. Dále zmínil, že 
rezervy FIS jsou hodně vysoké, není důvod je dále držet v takové výši. Senátor Chlapek se 
dotázal na přiblížení kapitačnímu systému. Děkan odpoví v rámci tohoto bodu 



v samostatné diskusi po schválení rozpočtu. Senátor Palovský se dotázal na přepočet 
výkonů. Děkan vysvětlil, jak jsou čísla získána. Proděkan Mazouch se připojil 
k vysvětlení. 

 
Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje návrh hospodaření FIS v roce 2013. 

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

Děkan pokračuje v diskusi, kterou otevřel senátor Chlapek. Děkan navazuje na 
dlouhodobou myšlenku otevřít dialog o metodice rozpočtu. V souvislosti se změnou 
zákona o VŠ se i v dialogu na úrovni VŠE řeší setrvání a vyčkávání na nová pravidla 
založená na tzv. kontraktovém financování. Vznikne Národní akreditační agentura a nový 
princip akreditace. VŠE pravděpodobně bude usilovat o institucionální akreditaci, která 
bude znamenat interní akreditaci oborů na VŠE. V závislosti na těchto změnách budou 
pravděpodobně zásadním způsobem změněny rozpočty VŠ. Pan děkan okomentoval 
změnu směrných čísel na počty přijímaných studentů, kdy FIS na magisterské obory 
zůstává na stejném počtu studentů jako v loňském roce a bakalářské obory byly sníženy 
zhruba o 85 studentů. Celkově jsou kvóty omezovány, čímž lze tento stav považovat za 
úspěch, který vznikl vyjednáváním s ministerstvem o výměně magisterských za 
bakalářské studenty v rámci směrného čísla. Senátor Chlapek poukázal na úvahu 
o strategii vytěžování oborů například vypisováním jednou za dva roky. Děkan reaguje 
souhlasem se senátorem Chlapkem a doplňuje možnost sloučení některých málo 
obsazených oborů. Děkan upozorňuje, že pokles směrného čísla byl způsoben i přepočtem 
nezaměstnaných absolventů fakulty. Proděkan Mazouch vysvětlil princip přepočtu, kdy 
jsme jako pražská fakulta znevýhodněni přepočtem podle regionu s nízkou mírou 
nezaměstnanosti. Chlapek zmiňuje, že za problémem může být omezení přijímacích 
zkoušek na magisterské studium na jednou ročně. Proděkan Mazouch konstatuje, že se 
nejedná o problém takového rozsahu, aby bylo nutné věc koncepčně řešit. Otázka málo 
obsazených oborů se bude na úrovni garantů oborů a vedoucích kateder řešit v horizontu 
nejpozději podzimu. Děkan otevírá otázku úpravy celoškolního přepočtu výkonů. Pan 
děkan se rozloučil a opustil zasedání. 

3. Příprava termínu pro volbu děkana. Paní předsedkyně informuje o připravovaném 
harmonogramu volby rektora Akademickým senátem VŠE. Dále sděluje plán připravit 
harmonogram voleb děkana FIS. Paní předsedkyně navrhuje volbu do konce roku 2013 
v prosinci. Předběžný návrh harmonogramu je vyhlášení voleb začátkem semestru a 
termín volby 4. prosince. Senátorka Říhová upozornila na minulé volby děkana, kdy 
bývalý děkan požádal o posunutí na leden. Konkrétní harmonogram a postup voleb bude 
upřesněn při příštím zasedáním. 

 



4. Etický kodex VŠE. Paní předsedkyně představila Etický kodex VŠE a navrhuje připojení 
FIS k tomuto kodexu namísto platnosti fakultního a celoškolního zároveň. Etický kodex 
VŠE do velké míry vychází z kodexu FIS vzhledem k tomu, že hlavním autorem obou je 
shodně prof. Petr Berka z KIZI. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS ruší Etický kodex FIS a přijímá Etický kodex VŠE. 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

V souvislosti s etickým kodexem vzniká Etická komise VŠE, kam byl kolegiem děkana 
delegován prof. Petr Berka. 

5. Různé. Proděkan Mazouch informuje o termínech přípravy a projednání Výroční zprávy 
VŠE i FIS, kdy fakultní by měla být schválena do konce června. Navrhuje termín 29. 
května. Paní předsedkyně navrhuje příští zasedání na 5. 6. 2013, kdy na programu bude 
příprava volby děkana a schvalování výroční zprávy. 

Paní předsedkyně sděluje informace z AS VŠE. 

Proděkan Mazouch pozval všechny senátory na turistickou vycházku v rámci rektorského 
sportovního dne 25. 4. 2013. 

Senátor Pavlíček zmínil dotaci jednoho jídla denně, která není převoditelná do jiného dne. 
Bylo by dobré zavést princip počtu dotací měsíčně, aby v případě nečerpání jídla v jeden 
den mohl čerpat zaměstnanec jiný den dotaci například na oběd i večeři. Dotaz je 
směřován k AS VŠE, popřípadě vedení VŠE. 

 
Přílohy:  1) Navrh hospodareni FIS na rok 2013 senat.doc 
  2) Čerpání rozpočtu 2012.docx 
 
 
Zapsal: Z. Vondra 
 
Schválila: H. Řezanková 


