Zápis č. 12 z jednání Finanční komise AS VŠE
Datum a čas jednání: 19. února 2021 od 9:00
Přítomni:

prof. Král, Mgr. Čapková, Ing. Stehlíková, doc. Zelenka

Omluveni:

Ing. Mazouch, Ing. Ševčíková, PhDr. Váňa

Ing. Mazouch zaslal k projednávaným materiálům mail, v němž formuloval náměty, které by měly být
předmětem jednání.
Ing. Ševčíková zaslala mailem vyjádření, že k níže uvedeným projednávaným materiálům nemá žádné
připomínky.
Finanční komisi AS VŠE byly zaslány k projednání dva dokumenty:
1. Strategický záměr VŠE 2021 – 2025, a
2. Plán realizace strategického záměru pro rok 2021.
V diskusi k předloženým materiálům zazněly zejména následující náměty:
Finanční komise (dále jen FK) oceňuje skutečnost, že oba projednávané materiály prošly v rámci
relativně krátkého času diskusí na různých úrovních VŠE a i díky aktivitě AS VŠE se podařilo zejména
do Strategického záměru VŠE 2021 – 25 zapracovat všechny podstatné aspekty rozvoje VŠE na příštích
pět let.
Co se týče Plánu realizace strategického záměru pro rok 2021, konstatovala FK, že projekty v něm
uvedené byly projednány a schváleny již na podzim roku 2020. Jakkoli tato skutečnost vyvolává na
první pohled dojem, že Strategický záměr i Plán realizace tak vlastně musí respektovat, co bylo
schváleno předem, je daná skutečnost podle názoru FK spíše pozitivním rysem kontinuity řízení VŠE –
bez ohledu na termíny pro zpracování různých materiálů, vyžadované nadřízenou úrovní (MŠMT). Do
budoucna však přijetí strategického záměru vytváří možnost formulovat jednotlivé roční plány realizace
již v návaznosti na strategické cíle VŠE.
FK se ztotožňuje s cíli uvedenými ve Strategickém záměru. V tomto smyslu také podporuje základní
tendenci z něho vyplývající, že do budoucna by měla být finanční podpora orientována zejména na
projekty rozvojové, a eliminovat nebezpečí, že by zdroje určené na strategický rozvoj VŠE byly využity
na financování „běžné“ činnosti.
Členové FK požádali prof. Krále, aby zaslal krátkou cestou p. prorektorce Štěrbové formální náměty na
úpravu textu obou materiálů.
Po diskusi proběhlo hlasování k předloženým materiálům s následujícím závěrem, který byl
jednomyslně schválen:
Finanční komise AS VŠE schvaluje Strategický záměr VŠE 2021 – 2023.
Finanční komise AS VŠE schvaluje Plán realizace strategického záměru pro rok 2021.
Zároveň finanční komise doporučuje tento závěr přijmout i jednání AS VŠE.
Jednání bylo ukončeno 19. února 2021 v 9:25 hodin.

Praha 19. února 2021
Zapsal: Bohumil Král, předseda Finanční komise AS VŠE

