
Zápis z 8. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 13. dubna 2016 

Přítomni: Berka, Fábry, Holečková, Horný, Chlapek, Kaspříková, Koch, Korecký, 

Langhamrová, Löster, Pavlíček, Řezanková, Skočdopolová, Šimpach 

Omluveni: Potančok, Sixta 

Nepřítomni: Kovařík 

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

Vltavská (členka AS VŠE), Helman 

Program: 

1. Projednání čerpání rozpočtu FIS v roce 2015 

2. Projednání návrhu rozpočtu FIS na rok 2016 

3. Projednání návrhů na kandidáty do hlavní volební komise (pro volby do AS VŠE) 

4. Různé 

 

1. Projednání čerpání rozpočtu FIS v roce 2015. 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. Zhodnotil, že obecně pracoviště ušetřila a vytvořila rezervy, což 

s ohledem na již nyní vysoké rezervy fakulty pravděpodobně povede k vytvoření odměn 

pro nejpřínosnější akademické pracovníky fakulty. Paní předsedkyně zahájila diskuzi. 

Senátoři neměli k předloženému čerpání rozpočtu připomínky. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje čerpání rozpočtu FIS za rok 2015. 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

2. Projednání návrhu rozpočtu FIS na rok 2016. Pan děkan představil rozpočet, který byl 

připravován standardním postupem. Rozpočet na FIS se celkově nepatrně zvýšil, především 

díky významnému podílu fakulty na vědeckých výstupech VŠE (28,5% podle RIV). 

Naopak fakulta má velký prostor pro zlepšení v oblasti mobilit studentů i akademických 

pracovníků, a to jak ve výjezdech, tak v příjezdech ze zahraničí. Na většinu kateder jdou 

v letošním roce vyšší finanční prostředky. Rezervy fakulty jsou celkově dost vysoké, děkan 

se domluví s vedoucími kateder na jejich využití pro další rozvoj. Pan děkan okomentoval 

položky, které lze pouze odhadovat na základě uplynulých let (věda, poplatky za přijímací 

zkoušky, doplňková činnost). Negativně se projevuje klesající počet doktorandů na fakultě. 

Naopak rostou peníze na vědu, v IGA bylo více prostředků než finančních požadavků. 

Velký potenciál růstu je u cizojazyčných oborů. Rozpočet je celkově příznivý, katedry by 

neměly mít problém. Host Helman se dotazuje, zda jsou materiály k rozpočtu veřejně 

dostupné na internetu a zda se chystá cizojazyčný program na bakalářském stupni. Pan 

děkan odpovídá, že materiály nejsou na internetu, ale jsou dostupné na vyžádání. 



Cizojazyčný program na bakalářském stupni se nepřipravuje, dokud se cizojazyčná výuka 

nerozběhne na magisterském stupni. Nynějších 8 studentů cizojazyčných programů je na 

výuce doplněno studenty běžných programů v češtině a z Erasmu. Dále se senátor Koch 

dotazuje, zda jsou cizojazyčné programy cílené primárně na studenty z ČR či cizince. 

Především proto, že udělujeme český titul Ing., což může být pro cizince problém. Pan 

děkan reaguje, že hlavní zaměření je na zahraniční studenty. Problém v udělovaném titulu 

nevidí, protože je uznatelný v celé EU. Paní předsedkyně poděkovala za diskuzi a vyzvala 

k hlasování o rozpočtu. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje návrh rozpočtu FIS na rok 2016. 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

3. Projednání návrhů na kandidáty do hlavní volební komise (pro volby do AS VŠE). 

Paní předsedkyně informovala, že je potřeba navrhnout zástupce fakulty do hlavní volební 

komise. Senátor Berka rozvedl princip fungování HVK, její složení a volební období, pro 

nějž se zástupce volí. Předsedkyně Řezanková navrhuje doc. Fischera. Doc. Fischer 

s návrhem souhlasí, zmiňuje jen otázku slučitelnosti s pozicí statutárního zástupce rektorky 

VŠE. Současně ale uvádí, že se jedná o pozici spojenou s prací a zodpovědností, nikoli 

s výhodami. Senátor Berka připomíná, že v této pozici byl doc. Fischer už minulé volební 

období HVK a nebyl s tím žádný problém. Doc. Fischer doplňuje, že k funkci ho kvalifikuje 

i fakt, že je jedním ze dvou spoluautorů VJŘ AS VŠE. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS navrhuje jako zástupce FIS v HVK doc. Fischera. 

Pro: 14 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

4. Různé.  

a) Prorektor Fischer sdělil informaci, že letos došlo po 10 letech práce konečně ke schválení 

novely zákona o VŠ oběma komorami parlamentu VŠE a k podepsání prezidentem ČR. 

Novela by měla nabýt účinnosti k 1. 9. 2016, pro VŠE a její útvary tak nyní začíná práce 

s implementací změn. Přednostně bude třeba rozhodnout a aktualizovat předpisy ohledně 

poplatků za studium a výše sociálního stipendia. Na změnu vnitřních předpisů fakult má 

VŠE rok od nabytí účinnosti novely, implementaci má na starosti právě doc. Fischer. 

Největší změnou pro VŠE je změna systému akreditací, kde bude nově třeba zavést systém 

vnitřního hodnocení a uvážit, zda bude VŠE žádat o institucionální akreditaci. 

b) Senátor Fábry zmínil svou žalobu pro porušení občanského zákoníku na autory videa 

sázkové kanceláře natáčeného neoprávněně na půdě VŠE, které narušilo jeho výuku. 

Podle vyjádření doc. Fischera VŠE prý již zažádala o okamžité stažení videa, ukončení 

jeho sdílení a zaplacení pokuty. 

 

 



Přílohy: 

1) Cerpani rozpoctu FIS 2015.docx 

2) Navrh hospodareni FIS 2016.doc 

 

 

Zapsal: F. Korecký 

 

Schválila: H. Řezanková 


