
Zápis z 3. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 8. dubna 2015 

Přítomni: Berka, Fábry, Holečková, Horný, Chlapek, Kaspříková, Kovařík, Löster, Pavlíček 

(přišel během projednávání bodu 2), Řezanková, Skočdopolová 

Omluveni: Korecký, Koch, Langhamrová, Potančok, Sixta, Šimpach 

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

Program: 

1. Projednání čerpání rozpočtu FIS v roce 2014 

2. Projednání návrhu rozpočtu FIS na rok 2015 

3. Různé 

 

1. Projednání čerpání rozpočtu FIS v roce 2014. 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 jejich řešitelích. Katedry celkově spíše ušetřily 

a vytvořily rezervy. Paní předsedkyně zahájila diskusi. Senátoři neměli k předloženému 

čerpání rozpočtu připomínky. 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje čerpání rozpočtu FIS za rok 2014. 

Pro: 10 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0  

 

2. Projednání návrhu rozpočtu FIS na rok 20154. Pan děkan představil rozpočet, který byl 

připravován standardním postupem. Rozpočet na VŠE se celkově nepatrně zvýšil, díky 

snížení počtu neproplacených studentů, čímž došlo ke zvýšení příspěvku na studenta, a dále 

díky změně metodiky výpočtu ukazatele K. FIS měla nárůst rozpočtu zhruba o 1,3 %. Na 

většinu kateder jdou v letošním roce vyšší finanční prostředky. 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. Dle pokynu kvestora by rezervy neměly 

přesáhnout 10 % rozpočtu fakulty a kateder. Plánováno je navýšení tarifních mezd o 5 % od 

1. 7. 2015. Pan děkan okomentoval položky, které lze pouze odhadovat (věda, poplatky za 

přijímací zkoušky, doplňková činnost). Fakulta se podílí na celkovém podílu vědy školy více 

než 25 %, což přineslo fakultě o 2 mil. Kč více peněz z vědy. Rozpočet je celkově příznivý, 

katedry by neměly mít problém. Senátoři neměli k navrženému rozpočtu připomínky. 

Senátor Chlapek informoval, že pracovní skupina AS VŠE jedná o úpravě rozdělování 

prostředků na základě výuky anglických studijních oborů. Mělo by se jednat o sjednocení 

pravidel pro celou školu. 



Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje návrh hospodaření FIS na rok 2015. 

Pro: 11 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

Pan děkan poděkoval senátorům za schválení obou dokumentů. 

 

3. Různé.  

a) Senátor Löster informoval o schůzce dílčí volební komise ohledně voleb do AS VŠE. 

Jsou domluveny služby u volebních míst, jsou zajištěna volební místa i svoz uren po 

skončení voleb. Paní předsedkyně upozornila, že na webu fakulty v termínech je chybně 

uveden termín odevzdání přihlášek do voleb. 

b) Pan děkan informoval o tom, že fakulta organizuje v rámci rektorského dne (22. 4. 2015) 

turistickou vycházku se zakončením na Točné a pozval na ni senátory. 

 

Přílohy: 

1) Čerpání rozpočtu 2014.docx 

2) Navrh hospodareni FIS na rok 2015 verze3.doc 

 

 

 

 

Zapsala: V. Skočdopolová 

 

Schválila: H. Řezanková 


