Zápis z 1. zasedání finanční komise AS VŠE ze dne 9. 11. 2015
Přítomni: Petr Marek, Alena Vančurová, Vladimír Zelenka, Josef Bič, Jiří Zeman, Tomáš Pavelka, Dušan
Chlapek, Kristýna Vltavská, Michaela Ševčíková
Omluveni: Jiří Kinský (dodatečně), Roman Ondrčka
Neomluveni: Marek Korejs
Hosté: Libor Svoboda, Tomáš Zouhar
Jediným bodem jednání byla rozprava nad předloženou verzí materiálu Stav čerpání a úpravy
rozpočtu k 30. 9. 2015 a výhled do konce roku 2015.
Materiál představil kvestor Ing. Svoboda. Ing. Svoboda dále upozornil na to, že je možné, že finální
návrh změn financování (resp. dodatečně přidělených dotací) bude pozměněn v návaznosti na další
záměry MŠMT.
Z nadcházející diskuse vzešlo:
Senátor Marek zavedl diskusi o tom, zda má AS VŠE dle návrhu usnesení uvedeném na str. 2
předloženého materiálu hlasovat o dvou usneseních, tedy rozdělit usnesení na část „projednal a bere
na vědomí“ a na část „schvaluje“. Senátor Marek preferuje jen jedno usnesení a doporučuje v tomto
směru provést úpravu.
Dále se senátor Marek dotázal na způsob plánování položek týkajících se zahraničních studentů.
Kvestor odpověděl, že tyto položky se obtížně plánují, a proto se vychází ze skutečnosti minulého
roku.
Dále se senátor Marek dotázal na položku týkající se AS VŠE. Z rozpravy vzešlo, že by mohla být pro
příští rok zrušena, protože se už řadu let nečerpá.
Senátor Zeman navrhl doplnit předložený materiál o seznam zkratek. Dále nabídl k další diskusi, zda
by se neměly krátit v investiční části rozpočtu prostředky fakult na drobné investice těm fakultám,
které dlouhodobě tyto drobné investice nečerpají.
Senátor Bič požádal o upřesnění specifického grantu MŠMT na nákup elektronických zdrojů pro CIKS.
V této souvislosti navrhnul pro příští období zahájit diskusi ohledně rozsahu financování nákupu
informačních zdrojů pro akademické pracovníky a studenty (s cílem rozšířit rozsah zdrojů
s publikacemi v plném znění nebo o nové databáze – vědecké články či databáze). Kvestor Svoboda
avizoval připravovaný materiál, který analyzuje zájem o stávající jednotlivé zdroje nebo programy a
který naopak upozorní na nízký zájem o některé zdroje, které jsou již nyní k dispozici.
Senátor Marek upozornil na odlišnou výši peněžní částky specifického knihovnického grantu v textu
na str. 3 a v tabulce 1 na str. 8.
Senátor Zeman se pozastavil nad tím, že jednání se nezúčastnil ani jeden ze senátorů z řad studentů.
Na závěr přítomní členové finanční komise jednohlasně schválili následující usnesení:
Finanční komise doporučuje přijmout navržené usnesení po zapracování připomínek vzešlých
z diskuse na jejím zasedání.

V Praze dne 10. 11. 15
Zpracovala: Vančurová

