ZÁPIS
z 57. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 24. září 2014
Přítomni
Bc. Dominik Bečka, Bc. Kateřina Černá, Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva
Ducháčková, CSc., prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. (mimo body 4, 7 a 9), doc. Ing. Jaroslava
Holečková, Ph.D., prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D., prof.
Ing. Petr Marek, CSc., Bc. Ondřej Polívka
Omluveni
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Bc. Lucie Foglová, doc. PhDr. Jan Trnka, CSc., Bc. Vladimír
Turza
Host
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (děkan fakulty), Ing. Jana Nováková
Program:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

Projednání nástupu nové tajemnice FFÚ VŠE.
Projednání návrhu na udělení pamětní medaile FFÚ VŠE.
Projednání podmínek přijímacího řízení do studia na FFÚ VŠE.
Vyhlášení voleb do kurie akademických pracovníků katederního volebního obvodu
Katedry měnové teorie a politiky FFÚ VŠE (včetně zvolení volební komise a
stanovení termínu voleb).
Volba nového tajemníka / tajemnice AS FFÚ VŠE.
Doplnění disciplinární komise FFÚ VŠE.
Delegace do Rady vysokých škol.
Informace o nových předpisech FFÚ VŠE (Vyhlášky děkana).
Různé.

Před zahájením jednání uvítal předseda senátu novou senátorku Kateřinu Černou, které předal
povolání k výkonu mandátu. Senátorka Černá nastupuje jako náhradnice za Ing. Dvořáka,
který úspěšně dokončil magisterské studium a z tohoto důvodu přestal být člen Akademické
obce FFÚ VŠE i AS FFÚ VŠE.
Ad 1. Projednání nástupu nové tajemnice FFÚ VŠE
Děkan fakulty předložil senátu k projednání návrh na jmenování Ing. Jany Novákové na místo
tajemnice fakulty. Ing. Jana Nováková byla do své funkce doporučena v souladu s předpisy
VŠE příslušnou komisí pro výběrové řízení, je absolventkou Vysoké školy ekonomické
s hlavní specializací Hospodářská politika a vedlejší specializací Auditing, má zkušenosti jako
asistentka auditora s veřejnosprávní kontrolou. V diskusi k tomuto bodu vystoupili senátoři a
senátorky: Kubátová, Fibírová, Marek, Maaytová a Holečková. Všichni diskutující se vyjádřili
kladně k předloženému návrhu.
AS FFÚ VŠE projednal návrh na jmenování tajemnice FFÚ VŠE
Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 0.

Ad 2. Projednání návrhu na udělení pamětní medaile FFÚ VŠE
Děkan fakulty dále předložil senátu návrh na schválení pamětní medaile fakulty JUDr. Evě
Vachulkové, která po 36 letech práce ve funkci tajemnice fakulty odchází nyní k 30. září t. r.
do důchodu. V případě schválení tohoto návrhu by chtěl předat tuto medaile na slavnostním
zasedání akademického senátu a vědecké rady dne 1. října 2014. K předloženému návrhu se
neobjevila žádná připomínka, proto předseda senátu přistoupil k hlasování.
AS FFÚ VŠE schvaluje návrh na udělení pamětní medaile FFÚ VŠE
JUDr. Evě Vachulkové.
Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 0.
Ad 3. Projednání Podmínek přijímacího řízení do studia na FFÚ VŠE
Děkan fakulty dále předložil senátu návrh na schválení Podmínek přijímacího řízení do studia
na FFÚ VŠE. Nové podmínky vychází v reakci na aktuální demografický vývoj a na
zkušenosti z průběhu a výsledků posledního přijímacího řízení. Po zvážení alternativy
organizace přijímaček prostřednictvím SCIO se vedení fakulty rozhodlo ponechat přijímačky
na všechny obory bakalářského studia z matematiky a angličtiny. Pro uchazeče o bakalářské
studium se ruší podmínka alespoň 50% úspěšnosti z obou testů, podobně pro uchazeče
o magisterské studium se ruší podmínka alespoň 50% úspěšnosti z obou testů. Senátorka
Bokšová vyslovila písemně nesouhlas se zrušením podmínky 50/50 u přijímacího řízení jak
na bakalářském, tak na magisterském stupni studia. Podobné připomínky se objevily v diskusi
i od ostatních senátorů. Děkan fakulty podrobně vysvětlil, jak byla zjišťována korelace mezi
výsledky z obou testů, v důsledku čehož bylo zjištěno, že extrémy se téměř nevyskytují.
Uznává, že zrušení podmínky 50/50 přináší nejen výhody ale i nevýhody, nicméně výhody
z této změny podle něho převládají.
Současně se přistoupilo i k bodu 8, v jehož rámci informoval děkan fakulty o nových studijních
předpisech na FFÚ VŠE, které mají podobu vyhlášek děkana. Nejprve se vrátil k písemným
připomínkám senátorky Bokšové, která doporučila rozdělit předpis o „Pravidlech uznávání
studijních povinností“ a „Vyhlášku upravující některé podmínky studia na FFÚ“ do dvou
samostatných vyhlášek, dále se dotázala na termín „obdobné přezkoumatelné potvrzení“ při
omlouvání předmětů a na činnost komise k tomuto bodu, a na to, který vedoucí katedry může
udělit výjimku při psaní bakalářských a diplomových prací a upozornila na dvě chybějící
povolené vedlejší specializace v příslušné vyhlášce. Děkan fakulty uvedl důvody, proč
sjednotil obě dvě bývalé vyhlášky do jedné, dále vysvětlil dotazované termíny a poděkoval za
upozornění týkající se tabulky o povolených vedlejších specializacích.
Předseda senátu dal hlasovat o následujícím usnesení.
AS FFÚ VŠE schvaluje Podmínky přijímacího řízení do studia na FFÚ VŠE uvedené
ve Vyhlášce děkana FFÚ č. 2/2014 o přijímacím řízení.
Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 0.
Ad 4. Vyhlášení voleb do kurie akademických pracovníků katederního volebního
obvodu KMTP FFÚ VŠE (včetně zvolení volební komise a termínu voleb)
Předseda senátu informoval o tom, že doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. byl s účinností od 1. září
2014 jmenován do funkce vedoucího katedry měnové teorie a politiky a tím v souladu se
Statutem fakulty pozbyl svého členství v AS FFÚ VŠE. Vzhledem k tomu, že v jeho

volebním obvodu není za něho žádný náhradník, je nezbytné vyhlásit v tomto volebním
obvodu volby. Termín voleb může následovat nejdříve jeden měsíc a nejpozději dva měsíce
po vyhlášení. Nicméně cílem senátu je, aby volby proběhly co nejdříve a senát byl
v kompletním složení. Jako nejvhodnější se v diskusi ukázala středa v prvním listopadovém
týdnu. Senátor Marek proto navrhnul vyhlášení volby na 5. listopad 2014 a ustavení volební
komise k těmto volbám ve složení Václav Černý (předseda komise), Kateřina Černá, Eva
Ducháčková, Jaroslava Holečková, Květa Kubátová, Petr Marek a Ondřej Polívka.
AS FFÚ VŠE schvaluje, aby předseda AS FFÚ VŠE vyhlásil dne 24. září 2014 volby do
katederního volebního obvodu katedry měnové teorie a politiky kurie akademických
pracovníků AS FFÚ VŠE na 5. listopad 2014.
Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
AS FFÚ VŠE schvaluje volební komisi pro volby do katederního volebního obvodu katedry
měnové teorie a politiky kurie akademických pracovníků AS FFÚ VŠE ve složení Václav
Černý - předseda komise, Kateřina Černá, Eva Ducháčková, Jaroslava Holečková, Květa
Kubátová, Petr Marek, Ondřej Polívka.
Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 0.
Ad 5. Volba nového tajemníka / tajemnice AS FFÚ VŠE
Předseda senátu uvedl, že do zasedání senátu má k dispozici pouze svůj vlastní návrh na
novou tajemnici senátu, a to v osobě senátorky Maaytovou. Vyzval členy senátu, aby podali
další návrhy. Jiné návrhy se neobjevily.
Předseda senátu navrhl členy sčítací komise ve složení:
Dominik Bečka – předseda sčítací komise,
Kateřina Černá – člen sčítací komise,
Ondřej Polívka – člen sčítací komise.
Senát hlasoval o návrhu sčítací komise: Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.
Bylo rozdáno 10 hlasovacích lístků, odevzdáno 9 platných hlasovacích lístků a 1 neplatný
hlasovací lístek.
Výsledek tajného hlasování: pro 9, proti 0.
Alena Maaytová byla zvolena tajemnicí AS FFÚ VŠE na funkční období od 24. 9. 2014
do 18. 5. 2017.
Ad 6. Doplnění Disciplinární komise FFÚ VŠE
Děkan fakulty předložil návrh na doplnění Disciplinární komise FFÚ VŠE o Ing. Martina
Dvořáka, studenta doktora doktorského studia. Ing. Dvořák již v této komisi působil jako
student magisterského studia. Úspěšným dokončením tohoto studia však přestal být členem
akademické obce a jeho mandát v této komisi tím zanikl. K předloženému návrhu se
neobjevila žádná připomínka, proto předseda senátu přistoupil k hlasování.
Předseda senátu navrhl členy sčítací komise ve složení:
Dominik Bečka – předseda sčítací komise,

Kateřina Černá – člen sčítací komise,
Ondřej Polívka – člen sčítací komise.
Senát hlasoval o návrhu sčítací komise: Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.
Bylo rozdáno 10 hlasovacích lístků, odevzdáno 10 platných hlasovacích lístků.
„AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování Ing. Martina Dvořáka členem Disciplinární komise
FFÚ VŠE od 25. září 2014 do 24. září 2016.
Hlasování pro 10, proti 0.
Ad 7. Delegace do Rady vysokých škol
Předseda senátu informoval o výzvě předsedy Rady vysokých škol (dále Rady VŠ) směrem
k Akademickému senátu VŠE (dále AS VŠE), aby delegoval své zástupce do Rady VŠ.
Předsednictvo AS VŠE následně vyzvalo fakultní akademické senáty, aby navrhlo své
delegáty za fakulty, případně delegáty do sněmu, předsednictva a do Studentské komory.
V současnosti zastupuje fakultu v Radě VŠ jako delegátka senátorka Maaytová. Senátorka
Maaytová vysvětlila náplň činnosti delegáta i časovou náročnost vyplývající z této funkce, a
sdělila, že vzhledem ke svým dalším pracovním povinnostem již nechce v této funkci dále
pokračovat. O práci v Radě VŠ projevil zájem senátor Marek jako delegát za fakultu, a
senátor Bečka jako delegát ve Studentské komoře. Další návrhy nebyly předloženy.
AS FFÚ VŠE schvaluje návrh na delegování prof. Ing. Petra Marka, CSc. do Rady
vysokých škol za FFÚ VŠE a Bc. Dominika Bečky do Studentské komory na funkční
období od 1. 1. 2015 do 31. 12. 2017.
Hlasování pro 8, proti 0, zdrželi se 1.
Ad 8. Informace o nových předpisech FFÚ VŠE (Vyhlášky děkana).
Tento bod byl projednán současně s projednáváním bodu 3.
Ad 9. Různé:
Děkan fakulty informoval členy senátu o přípravě magisterského studijního oboru
v angličtině. Program bude předložen k akreditaci, předpoklad je, že tento placený program
bude zahájen od 1. 9. 2015.
Termín v pořadí již 58. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké
školy ekonomické v Praze byl domluven na pátek dne 14. listopadu 2014 od 12:30 v místnosti
číslo 104 v nové budově VŠE na Žižkově.

Zápis provedli: Alena Maaytová, tajemnice AS FFÚ VŠE

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE

