ZÁPIS
z 42. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 30. května 2012
Přítomni
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Bc. Martin Boreš, doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., Ing. Václav
Černý, Ph.D., Simona Dubská, prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., doc. Ing. Jaroslava
Holečková, Ph.D., prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., prof. Ing. Petr Marek, CSc., Bc. Adam
Procházka (kromě bodu 1 a části diskuze k bodu 2), Pavel Seidl, doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.
hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan FFÚ VŠE
Omluveni
Bc. Jan Šimek, prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D.
Program
1. projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 2011
2. návrh na členy disciplinární komise FFÚ VŠE
3. různé.
Ad 1. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 2011
Děkan fakulty předložil senátu k projednání finální verzi Výroční zprávy o činnosti a
hospodaření FFÚ VŠE za rok 2011, přičemž původně chybějící stránku ke katedře financí a
oceňování podniku předložil samostatně. Ve svém úvodním slově vysvětlil cíl a způsob, který
zvolil při přípravě Výroční zprávy o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE. K předložené zprávě
proběhla krátká diskuze, v rámci níž byl děkan upozorněn na některé drobné pravopisné a
formální nepřesnosti, které však neměnily samotný obsah zprávy. Simona Dubská upozornila
např. na chybějící hodnoty v jednom z přiložených grafů. Děkan fakulty všechny připomínky
daného charakteru akceptoval.
Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
AS FFÚ VŠE schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 2011.

Ad 2. Návrh na členy Disciplinární komise FFÚ VŠE
Děkan fakulty představil návrh na složení Disciplinární komise FFÚ VŠE – prof. Ing. Jana
Fibírová, CSc. (předsedkyně), doc. Ing. Jana Marková, CSc., doc. Ing. Stanislav Klazar,
Ph.D., Barbora Dostálová, Jan Neuvirt, Ing. Pavel Zetek. Dále stručně připomněl úlohu
Disciplinární komise na FFÚ VŠE a stručně představil nově navržené členy.
V rámci diskuze Martin Boreš vystoupil s námitkou proti kandidatuře Jany Fibírové na členku
a zároveň i předsedkyni Disciplinární komise s upozorněním na jisté problémy, které s ní mají
někteří studenti, přičemž konkrétně zmínil negativní zkušenost nejmenovaného studenta
v rámci konzultačních hodin. Petr Marek vyjádřil podporu navrženým členům komise včetně
Jany Fibírové a uvedl svoji osobní zkušenost, kterou měl s prací komise v minulém funkčním
období při projednávání jím připraveného návrhu. Děkan fakulty nejprve vyzdvihl přístup
k problémům a rozhodování Disciplinární komise na FFÚ pod vedením Jany Fibírové
v uplynulém funkčním období. Podle jeho zkušeností je to právě Jana Fibírová, která se snaží
zohlednit všechny relevantní argumenty ve prospěch studentů. Pro upřesnění uvedl počty a

charakter řešených případů v letech 2010 až 2011. V případě, kdy mají studenti osobní
problémy s kterýmkoliv pracovníkem fakulty, je připraven tyto problémy osobně projednat.
Samozřejmě, že členové senátu za studentskou kurii mohou předkládat případné stížnosti či
připomínky i v zastoupení za ostatní studenty fakulty, aniž by bylo nutné uvést konkrétní
jméno stěžovatele.
V souladu s jednacím řádem AS FFÚ VŠE se senát o tomto bodu usnáší tajným hlasováním,
k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech senátorů. Sčítací komise pracovala ve
složení: Martin Boreš (předseda), Simona Dubská, Jan Trnka.
Senát tajně hlasoval o usnesení ohledně jmenování jednotlivých členů disciplinární komise:
„AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování prof. Ing. Jany Fibírové, CSc. členkou Disciplinární
komise FFÚ VŠE od 1. června 2012 do 30. května 2014.“
Hlasování: pro 8, proti 4, žádný neplatný hlasovací lístek.
„AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování doc. Ing. Jany Markové, CSc. členkou Disciplinární
komise FFÚ VŠE od 1. června 2012 do 30. května 2014.“
Hlasování: pro 10, proti 2, žádný neplatný hlasovací lístek.
„AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování doc. Ing. Stanislava Klazara, Ph.D. členem Disciplinární
komise FFÚ VŠE od 1. června 2012 do 30. května 2014.“
Hlasování: pro 12, proti 0, žádný neplatný hlasovací lístek.
„AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování Barbory Dostálové členkou Disciplinární
komise FFÚ VŠE
od 1. června 2012 do 30. května 2014.“
Hlasování: pro 12, proti 0, žádný neplatný hlasovací lístek.
„AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování Jana Neuvirta členem Disciplinární komise FFÚ VŠE
od 1. června 2012 do 30. května 2014.“
Hlasování: pro 12, proti 0, žádný neplatný hlasovací lístek.
„AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování Ing. Pavla Zetka členem Disciplinární komise FFÚ VŠE
od 1. června 2012 do 30. května 2014.“
Hlasování: pro 12, proti 0, žádný neplatný hlasovací lístek.
Ad 3. Různé
Jaroslava Holečková vznesla dotaz na děkana fakulty ohledně disponibilních prostředků pro
účast na zahraničních konferencích. Děkan fakulty upřesnil, že se jedná o prostředky čerpané
v rámci tzv. Institucionální podpory, a že tyto prostředky již jsou součástí schváleného
rozpočtu FFÚ VŠE.
Příští zasedání senátu se bude konat v září 2012 před začátkem nového semestru

Zápis provedl: Karel Brůna, tajemník AS FFÚ VŠE
Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE

