VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
Senát fakulty

Zápis ze schůze AS FPH ze dne 18.6.2009
Přítomni: Adámek, Bobek, Černá, Horová, Hůlová, Kašparová, Kotáb,
Mládková, Procházka, Slavík, Soukupová, Spálenka, Stříteský, Vávrová, Zelený
Omluveni: Heřman, Kašpárek
Hosté: Děkan FPH prof. Veber, tajemnice FPH M. Poláchová, Ing. L. Švecová
Program:
1. Zpráva o hospodaření FPH za rok 2008
2. Rozpočet FPH na rok 2009
3. Náměty kurie studentů
ad1) Před projednáním zprávy o hospodaření informoval senátor Spálenka o
namátkové kontrole hospodaření FPH s přidělenými finančními prostředky a o
postupu pracovní skupiny. Sdělil, že členové pracovní skupiny neměli během
této kontroly přístup k archivovaným účetním dokladům. Tajemnice FPH M.
Poláchová vysvětlila tento problém pravidly archivace účetních dokladů na
VŠE. Z tohoto důvodu senátor Spálenka jménem pracovní skupiny doporučil
odložit hlasování o schválení zprávy o hospodaření za rok 2008 až do ukončení
případné další kontroly. Žádné další skutečnosti, které by neumožňovaly
hlasovat o schválení předložené zprávy o hospodaření za rok 2008, nebyly
konstatovány.
Senátorka Soukupová připomněla, že bude nutné vyjasnit pravidla takových
kontrol.
Senát se jimi bude zabývat na jednom z podzimních zasedání.
Poté senát hlasoval o schválení předložené zprávy o hospodaření za rok 2008 s
těmito výsledky:
Pro: 10
Proti: 3
Zdržel se hlasování: 2
ASFPH schválil zprávu o hospodaření FPH za rok 2008.
ad2) Před projednáním návrhu rozpočtu vysvětlil senátor Stříteský důvod
dodatečné úpravy rozpočtu v části „Kvalifikační struktura“.
Senátorka Vávrová sdělila výtku katedry podnikové ekonomiky týkající se
snížení přidělených prostředků na pedagogické výkony.
Děkan FPH prof. Veber vysvětlil senátorům způsob přidělování finančních
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prostředků na školu a klíč, podle kterého škola prostředky dále přiděluje pro
potřeby školy a následně fakultám. Podrobně vysvětlil pravidla rozdělení
přidělených prostředků v rámci fakulty a tedy i katedrám.
V další rozpravě vysvětlila Ing. Švecová, proč bylo katedře podnikové
ekonomiky přiděleno zdánlivě méně prostředků, než by jí příslušelo. Po
zodpovězení všech dotazů a připomínek senát hlasoval o návrhu rozpočtu takto:
Pro: 11
Proti: 0
Zdržel se hlasování: 4
ASFPH schválil návrh rozpočtu FPH na rok 2009.
ad3) Senátor Bobek informoval přítomné o námětech studentské kurie, o
kterých jednal s profesorem Veberem, a o postupu jejich realizace:
1. Umožnění studentům nastupujících prvních ročníků fotografování na
identifikační karty v den zápisu
- prof. Veber sdělil, že o této věci již jednal s Výpočetním centrem a bylo
dosaženo přesunutí termínu pro fotografování. Na identifikační karty se
bude fotografovat v den zápisu.
2. Zavedení kruhů v 2. semestru
- prof. Veber informoval, že věc je v jednání, po technické stránce by
neměl být s organizací kruhů v 2. semestru problém
3. Obnovení vyvolávacího systému u studijních referentek
- prof. Veber sdělil, že na obnovení systému mohou začít pracovat
pracovníci Střediska informatiky
- Ing. Švecová informovala, že z technického hlediska je problém
v zastaralém serveru Výpočetního centra, který se ovšem má v blízké
době měnit.
Různé:
Děkan fakulty pohovořil k senátu, mimo jiné o předpokládaném vývoji fakulty
do budoucna. Zdůraznil orientaci na kvalitu výuky a dalších oblastí činnosti
fakulty.
Předsedkyně AS FPH připomněla všem senátorům úkol zabývat se volebním a
jednacím řádem, aby byly připraveny náměty na zlepšení do podzimního
zasedání senátu.
Příští zasedání AS FPH se bude konat ve 2. polovině září 2009.
Zapsali:
Hůlová, Stříteský
V Praze dne 18. 6. 2009
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