
Zápis z 11. zasedání Akademického senátu FIS 

konaného dne 16. listopadu 2016 

Přítomni: Fábry, Fiřtová, Holečková, Horný, Chlapek, Kaspříková, Knettig, Korecký, 

Langhamrová, Löster, Pavlíček, Řezanková, Sixta 

Omluveni: Berka, Kovařík, Kunc, Skočdopolová 

Hosté: Marek (děkan), Doucek (proděkan) 

Program: 

1. Projednání návrhu na rozdělení dodatečných finančních prostředků 

2. Různé 

 

1. Projednání návrhu na rozdělení dodatečných finančních prostředků. Paní předsedkyně 

zahájila zasedání a předala slovo panu děkanu Markovi. Ten upřesnil, že navrhuje, aby 

dodatečné finanční prostředky v celkové výši 1 385 tis. Kč byly rozděleny formou další 

mzdy pro každého zaměstnance FIS (který splní podmínky pro vyplacení další mzdy 

v souladu se mzdovým předpisem VŠE) ve výši 20 % ze mzdy za měsíc listopad. 

 

Hlasování o usnesení: AS FIS schvaluje předložený návrh na rozdělení dodatečných 

finančních prostředků. 

Pro: 13 

Proti: 0 

Zdrželi se: 0 

 

2. Různé.  

a) Pan děkan pozval všechny přítomné senátory na každoroční neformální setkání 

zaměstnanců fakulty, které se letos bude konat 15. prosince. 

b) Senátor Knettig se dotázal, zda došlo k posunu v jednání o zavedení elektronických skript 

na fakultě, popř. univerzitě. Pan děkan odpověděl, že momentálně je projekt ve fázi 

otevřeného výběrového řízení na vývoj modulu do InSIS. Přechod k elektronickým 

skriptům považuje za logický nejen proto, že je naše fakulta informatického zaměření, ale 

také kvůli nepraktičnosti a nákladnosti současného papírového řešení, především kvůli 

makulacím (skartaci) nevyužitých skript. Současná představa je, že by elektronická skripta 

měla být bezplatná a dostupná i na mobilních zařízeních, výhodou bude mimo jiné i 

možnost snadné aktualizace a opravy skript. Senátor Fábry se dotázal, jestli je problém ve 

financování projektu, zda by nešlo zažádat o dotaci v rámci rozvojových programů. Děkan 

Marek odpověděl, že ve financích problém není. Senátor Sixta se dotázal, zda bude 

dostupnost skript nějakým způsobem limitována. Děkan Marek odpověděl, že určitě ano, 

skripta budou dostupná ke stažení pouze v rámci sítě VŠE. Na dotaz senátora Knettiga, 

zda můžeme projekt podpořit, odpověděl, že lze toto téma otevřít na jednání AS VŠE. 

Senátor Chlapek na závěr upozornil, že distanční studium již takto zpracované studijní 

materiály má, denní bohužel nikoli. 



c) Paní předsedkyně Řezanková se zeptala na aktuální stav přípravy nových fakultních 

dokumentů s ohledem na novelu zákona o VŠ. Děkan Marek přiblížil aktuální stav – 

momentálně pracovní skupina pod vedením prorektora Fischera zpracovává nový statut 

VŠE, který by měl být do konce roku připraven k předložení děkanům k připomínkám. 

Až po jeho dopracování přijde řada na zpracování statutů jednotlivých fakult, ty se tedy 

budou projednávat až během příštího kalendářního roku, společně s dalšími novými 

fakultními předpisy. 

 

 

 

Zapsal: F. Korecký 

 

Schválila: H. Řezanková 


