
Zápis z 15. zasedání Akademického senátu FIS  

konaného dne 7. května 2014 v zasedací místnosti FIS NB 473 

 

Přítomni: Blatná, Cahlík, Fábry, Havlíček (dostavil se během bodu 2), Horný, Chlapek, 

Kačur, Kaspříková, Korecký, Langhamrová, Palovský, Pavlíček (dostavil se během bodu 2), 

Řezanková, Vondra 

Omluveni: Říhová, Sixta 

Nepřítomni: Kadlec 

Hosté: Doucek (proděkan), Marek (děkan) 

Program: 

1. Projednání čerpání rozpočtu FIS v roce 2013 

2. Projednání návrhu rozpočtu FIS na rok 2014 

3. Různé 

1. Projednání čerpání rozpočtu FIS v roce 2013. Paní předsedkyně zahájila zasedání a 

předala slovo panu děkanovi, který je předkladatelem obou materiálů. Pan děkan 

představil průběh čerpání, ke kterému dodala podklady paní tajemnice. Uvedl několik 

poznámek k položkám čerpání. Dále připomněl, že v rozpočtu jsou položky typu granty, 

které jsou závislé více než na fakultě na jejích řešitelích. Tabulka 3 popisuje výsledek 

hospodaření fakulty, kdy tentokrát bylo čerpáno více, aby byl udržen systém pro podporu 

vědy. Rozdíl byl hrazen z rezerv. Katedry celkově spíše ušetřily a vytvořily rezervy. Paní 

předsedkyně zahájila diskusi. Senátor Korecký se zeptal na čerpání stipendijního fondu, 

které je nad rámec přiděleného rozpočtu. Pan děkan vysvětlil, že žádal pana rektora 

o doplnění rozpočtu na ocenění aktivit studentů (např. na Den otevřených dveří). 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje čerpání rozpočtu FIS za rok 2013. 

Pro: 12 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

 

2. Projednání návrhu rozpočtu FIS na rok 2014. Pan děkan představil rozpočet, který byl 

připravován standardním postupem. Rozpočet na VŠE se celkově snížil. FIS měla nárůst 

rozpočtu zhruba o 8,5 % díky navýšení výuky na některých katedrách a dále díky 

výsledkům ve vědě, které jsou srovnatelné s minulým rokem. Dále byl dokončen přestup 

na náhradový systém, který se mohl také projevit. Na všechny katedry jdou v letošním 

roce vyšší finanční prostředky. Výhled na další roky je takový, že budou ubývat studenti 

(celá VŠE očekává pokles zhruba o 20 %). Důležitým ukazatelem bude přístup MŠMT. 

Pan děkan okomentoval položky a vztah položek ke katedrám. Pedagogické výkony jsou 

kontrolovány katedrami v pravidelných intervalech. Nelze dopředu odhadovat výnosy 



z přijímacích zkoušek nebo grantů. Rezervy fakulty jsou celkově dost vysoké, fakulta je 

tak připravena na překlenutí případné situace, pokud by se zpozdila platba z ministerstva. 

Pan děkan okomentoval položky, které lze pouze odhadovat (věda, poplatky za přijímací 

zkoušky). Rozpočet je celkově příznivý, katedry by neměly mít problém. 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje návrh hospodaření FIS na rok 2014. 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Pan děkan poděkoval a vyzval k aktivitě v mimorozpočtových prostředcích (granty a 

projekty). 

 

3. Různé. Paní předsedkyně informovala, že příští zasedání AS FIS se uskuteční 4. 6. 2014 

v 9:30. Hlavním bodem programu bude projednání Výroční zprávy FIS a předběžný plán 

voleb do AS FIS, které by měly proběhnout během podzimu. 

Pan děkan informoval o jednání o směrných číslech. FIS přišla zhruba o 100 míst. Bude 

opět snaha vyjednat výměnu míst pro bakalářské studium za magisterské tak, aby bylo 

dosaženo 330 míst na magisterském studiu. Pokud některá z fakult nedobere směrné číslo, 

pan prorektor nabídne kapacitu dalším fakultám. 

Pan děkan nově jmenoval fakultní komise. V disciplinární komisi bude prof. Arlt a prof. 

Berka za akademické pracovníky a dále Ing. Langhamrová a senátor Vondra za studenty.  

 

 

Přílohy: 

1) Čerpání_rozpočtu_2013.docx 

2) Navrh_hospodareni_FIS_na_rok_2014_verze2.doc 

 

 

 

 

Zapsal: Z. Vondra 

 

Schválila: H. Řezanková 


