ZÁPIS
z 45. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 10. dubna 2013
Přítomni
Ing. Václav Černý, Ph.D., Bc. Martin Boreš, doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., prof. Ing. Eva
Ducháčková, CSc., doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (mimo bod 1), prof. Ing. Jana Fibírová,
CSc., doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D., prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., prof. Ing. Petr
Marek, CSc., Ondřej Polívka, Bc. Adam Procházka, Pavel Seidl, Bc. Jan Šimek, doc. PhDr.
Jan Trnka, CSc.
Hosté:
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. děkan FFÚ VŠE
Omluveni
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.
Program
1. Předání povolání k výkonu mandátu v AS FFÚ VŠE
2. Projednání Rozpočtu Fakulty financí a účetnictví VŠE na rok 2013
3. Různé
Ad 1. Předání povolání k výkonu mandátu v AS FFÚ VŠE
Předseda senátu informoval senátory o zániku členství senátorky Dubské v AS FFÚ
v důsledku úspěšného ukončení bakalářského studia v lednu 2013 bez následného
pokračování studia v navazujícím magisterském studiu v bezprostředně navazujícím semestru.
V souladu s Volebním a jednacím řádem AS FFÚ se senátorem stává první náhradník student
Ondřej Polívka. Předseda senátu následně předal novému senátorovi povolání k výkonu
mandátu.
Ad 2. Projednání rozpočtu FFÚ VŠE na rok 2013
Děkan fakulty předložil senátu fakulty ke schválení Rozpočet Fakulty financí a účetnictví
VŠE na rok 2013. K návrhu rozpočtu uvedl, že při jeho zpracování vycházel ze schválené
metodiky rozdělování finančních prostředků na fakulty, a konstatoval mírný nárůst
přidělených rozpočtových prostředků oproti roku 2012.
V diskusi k rozpočtu senátorka Fibírová poukázala na možné chyby při vykazování
publikačních výkonů ovlivňujících přidělované prostředky v rámci části rozpočtu
Institucionální podpora výzkumu. Apelovala zejména na posílení kontroly ve vykazování
publikačních výkonů a větší informační otevřenost systému Institucionální podpory výzkumu.
Děkan fakulty následně blíže objasnil metodiku vykazování publikačních výkonů a svůj
požadavek na transparentnost a kontrolovatelnost celého systému. Senátorka Kubátová dále
poukázala na změny v Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných
v České republice Radou pro výzkum, vývoj a inovace. Předseda senátu informoval senátory
o ukončení platnosti původního Seznamu a vyhlášení řízení vedoucího k vytvoření nového
Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice. Senátor
Boreš poukázal na chybný součet celkových mzdových prostředků za fakultu v Tabulce 2.
Děkan fakulty objasnil původ této chyby a zdůraznil, že tato chyba neovlivňuje rozsah
rozpočtovaných prostředků v Tabulce 1. Senátorka Holečková vznesla dotaz k růstu objemu
prostředků v rámci Stipendijního fondu. Děkan fakulty vysvětlil způsob financování

Stipendijního fondu a omezené možnosti čerpání prostředků. Senátor Šimek se dotázal na
velikost rozpočtu fakult vzhledem k rozpočtu VŠE a senátor Seidl vznesl dotaz k ubytovacím
stipendiím a stipendiím studujících cizinců. Děkan fakulty poskytl náležité vysvětlení také
k těmto dotazům.
Poté předsedající nechal hlasovat o schválení předloženého Rozpočtu Fakulty financí a
účetnictví VŠE na rok 2013.
„AS FFÚ VŠE schvaluje Rozpočet Fakulty financí a účetnictví VŠE na rok 2013.“
Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 0.

Ad 3. Různé
Předseda senátu informoval o změnách ve Volebním a jednacím řádu AS VŠE a požádal
o senátory o zaslání případných připomínek jemu osobně či senátoru Borešovi.
Senátor Černý požádal senátory z řad studentů o informování o ukončení jejich studia a
zániku jejich mandátu v AS FFÚ.
Příští zasedání senátu se bude konat 22. května 2013 v 9:30.

Zápis provedl:Karel Brůna, tajemník AS FFÚ VŠE

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE
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