
Zápis z 6. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 11. dubna 2012 

 

Přítomni: Batíková, Bedřichová, Blatná, Fábry, Havlíček, Horný, Chlapek, Kačur, Korecký, 
Langhamrová, Palovský, Pavlíček, Řezanková, Sixta, Vondra, Vrabec 

Omluveni: Kadlec, Říhová 

Nepřítomni: - 

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

Program: 

1. Hodnocení čerpání rozpočtu FIS za rok 2011  
2. Návrh hospodaření FIS na rok 2012 
3. Různé 

 

1. Hodnocení čerpání rozpočtu FIS za rok 2011. Paní předsedkyně zahájila zasedání a 
předala slovo panu děkanovi. Pan děkan představil dokument k čerpání rozpočtu za rok 
2011 a vysvětlil změny ve struktuře materiálu oproti loňskému roku. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS souhlasí s hodnocením čerpání rozpočtu FIS za rok 2011. 

Pro: 16 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

Usnesení bylo přijato. 

2. Návrh hospodaření FIS na rok 2012. Pan děkan představil návrh a metodiku tvorby 
rozpočtu FIS na rok 2012. Návrh prošel rozpravou a schválením kolegia děkana. Pan 
děkan vysvětlil, jak probíhá příprava a schvalovací proces rozpočtu. V souvislosti s tím 
zmínil nejasnou situaci na ministerstvu, která do tvorby rozpočtu vstupuje. Představil tři 
varianty rozpočtu (optimistická, očekávaná, pesimistická). Okomentoval rezervu fakulty, 
která je určena k záloze a krytí budoucích ztrát na finančních prostředcích souvisejících 
s poklesem zdrojů z ministerstva vázaných na normativní financování. Dále pan děkan 
vysvětlil a komentoval jednotlivé položky předloženého materiálu. 

Senátorka Blatná se dotázala otázka na vliv zápisného. Pan děkan odpovídá, že celá věc je 
závislá na dalším postupu vlády, který časově neodpovídá zavedení v ZS 2012/13. Senátor 
Palovský komentuje vyšší pokles financí na VŠE oproti obecnému poklesu na vysokých 
školách. Pan děkan vysvětluje situaci vědeckovýzkumnými výstupy VŠE jako celku. 
Senátor Chlapek komentuje dlouhodobě používanou metodiku a apeluje na aktualizaci 



strategie v měnícím se prostředí. Pan děkan sděluje, že takový záměr již byl prezentován 
vedením fakulty na kolegiu děkana. V příštích měsících proběhne debata vedená 
představiteli fakulty, která by měla být ukončena na podzim. 

Proděkan Mazouch upozorňuje na omezující a legislativní podmínky pro chod fakulty 
zejména ze strany ministerstva. 

Senátor Chlapek, dále proděkan Mazouch a pan děkan dále vedou diskusi o mobilitách a 
jejich podílu v koeficientu VKM. Proděkan Mazouch zmiňuje problematiku malého zájmu 
studentů a pedagogů o mobility. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje Návrh hospodaření FIS na rok 2012. 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se: 3 

Usnesení bylo přijato. 

3. Různé. Senátoři diskutují finanční prostředky získané z grantů na režii, které zůstávají na 
centrální úrovni VŠE a jejichž část by mohla být převeden na fakulty. Senátor Chlapek 
komentoval názory v AS VŠE v této problematice. Senátorka Langhamrová komentovala 
uznávání předmětů z výjezdů studentů. Děkan odpověděl, že se vše řeší průchodně a není 
problém v uznávání. Proděkan Mazouch upozornil na studenty, kteří si vybírají 
neadekvátní kurzy vůči svému studijnímu oboru. Dále v rámci bodu různé zazněly 
informace o PR materiálech fakulty, zaměření na propagaci v cizím jazyce, tvorbě výroční 
zprávy, přípravách oborů v cizím jazyce a anketách zabývajících se kvalitou studia. 
Proděkan Mazouch zmínil plán konsolidace PR výstupů před prázdninami. Senátor Kačur 
zmínil návrh zadat do studijních plánů odborné kurzy v cizím jazyce místo druhého 
jazyka. 

  

 

Přílohy:  1) Čerpání rozpočtu FIS za rok 2011  
2) Návrh hospodaření FIS na rok 2012 

 

 

 

 

Zapsal: Z. Vondra 
 
Schválila: H. Řezanková 


