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Zápis 
ze  společného jednání Poradní skupiny rektorky pro finance a rozpočet a  

Finanční komise Akademického senátu VŠE,   
konaného dne 18. 3. 2019 od 12:45 hodin  

 
Přítomni: prof. Fischer, prof. Chytil, prof. Král, prof. Nový, prof. Pelikán, doc. Mejzlík, doc. Ševčík, 
doc. Taušer, Ing. Mazouch, Ing. Chlapek, Ing. Malec, Ing. Mirvald, Ing. Stehlíková, Ing. Zouhar, Mgr. 
Čapková, Mgr. Štěpánek   

Omluveni: doc. Bína, doc. Brůna, doc. Mikovcová, doc. Zelenka, Ing. Váňa, Ing. Ševčíková 

Jednání bylo koncipováno jako společné zasedání PS pro finance a rozpočet (dále jen PS) a FK 
AS VŠE (dále jen FK). 

Program: 
• Návrh rozpočtu VŠE na rok 2019   
• Termín a obsah příštího jednání PS 
 
9.1 Návrh rozpočtu VŠE na rok 2019 
V návaznosti na závěr 8.2.2 prezentoval kvestor VŠE Ing. Zouhar návrh rozpočtu VŠE na rok 2019 (viz 
přílohy 1 – 3). V návazné diskusi vystoupili doc. Mejzlík, Ing. Chlapek, Mgr. Štěpánek, prof. Fischer, 
Ing. Mazouch, Ing. Stehlíková, prof. Nový a doc. Taušer.  

Závěr 9.1.1 
Společné jednání PS a FK vyjadřuje uznání Ing. Zouharovi a jeho spolupracovníkům za přípravu 
rozpočtu.  

Závěr 9.1.2 
Společné jednání PS a FK bere na vědomí předložený návrh rozpočtu VŠE na rok 2019 a doporučuje 
návrh projednat a schválit na relevantních úrovních v předloženém znění.  

Závěr 9.1.3  
PS hodnotí jako účelné se do budoucna podrobněji zabývat způsobem řízení vědecko-výzkumné 
činnosti na VŠE. V této souvislosti žádá prof. Krále, aby – v návaznosti na postupný náběh systému 
hodnocení vědecko-výzkumné činnosti dle tzv. Metodiky M17+ - zařadil téma hodnocení vědecko-
výzkumné činnosti na VŠE na program jednoho z podzimních zasedání PS.  

Závěr 9.1.4 
V návaznosti na námět Mgr. Štěpánka, že narůstající proporce cizojazyčných programů má vliv na 
reálnost propočtu nákladové náročnosti jedné normohodiny přímé a nepřímé výuky, žádá PS prof. 
Krále, aby toto téma zařadil na jedno z podzimních jednání PS. Podkladový materiál k tématu připraví 
Mgr. Štěpánek.   
 
9.2 Termín a obsah příštího jednání PS 
Příští jednání PS proběhne v úterý 23. dubna 2019 od 13:00 do 15:00 hodin na rektorské zasedačce. 
Předmětem jednání budou body 5.3.1 (PS žádá o přípravu podkladů doc. Ševčíka a Ing. Zouhara), 7.4.1 
(PS žádá o přípravu podkladů Ing. Zouhara) a 8.3.1 (PS žádá o přípravu námětů všechny své členy).   
 
 
Praha 20. března 2019  
 
 
Zapsal: prof. Král 


