ZÁPIS
z 58. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 14. 11. 2014
Přítomni:
Bc. D. Bečka, Ing. N. Blahová, Ph.D., doc. Ing. J. Bokšová, Bc. K. Černá, Ing. V. Černý, Ph.D., prof.
Ing. E. Ducháčková, CSc., prof. Ing. J. Fibírová, CSc. (mimo bod 1), Bc. Lucie Foglová, doc. Ing. J.
Holečková, Ph.D., doc. Ing. A. Maaytová, Ph.D., prof. Ing. P. Marek, CSc., doc. PhDr. J. Trnka, CSc.,
Bc. V. Turza.
Omluveni:
prof. Ing. K. Kubátová, CSc., Bc. O. Polívka.

Program:
1. projednání výsledků voleb do katederního volebního obvodu katedry měnové teorie a politiky kurie
akademických pracovníků AS FFÚ VŠE z 5. 11. 2014 a předání osvědčení o zvolení senátorem,
2. projednání a schválení Jednacího řádu Vědecké rady FFÚ VŠE,
3. různé.

Děkan FFÚ VŠE, doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D., se prostřednictvím senátorky Fibírové omluvil
z jednání o Jednacím řádu Vědecké rady FFÚ VŠE z důvodu nutné účasti na akci pořádané rektorkou
VŠE.

Ad 1. Předseda volební komise ustavené pro účely voleb do katederního volebního obvodu katedry
měnové teorie a politiky kurie akademických pracovníků AS FFÚ VŠE konaných dne 5. 11. 2014
senátor Černý informoval o platných výsledcích voleb. Konstatoval, že ve volbách kandidoval 1
kandidát. Voleb se zúčastnilo 7 voličů, kteří odevzdali 7 platných hlasovacích lístků. Senátor Černý
dále konstatoval, že ve stanovené lhůtě mu nebyla doručena žádná stížnost ani námitka vůči průběhu
voleb. Senátorkou byla zvolena Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. – 7 hlasů (s funkčním obdobím
začínajícím od 11. 11. 2014). Senátor Černý následně předal nově zvolené senátorce osvědčení o
zvolení senátorem AS FFÚ VŠE.
„AS FFÚ VŠE schvaluje zprávu předsedy volební komise a bere na vědomí protokol o výsledku voleb
do katederního volebního obvodu katedry měnové teorie a politiky kurie akademických pracovníků
AS FFÚ VŠE konaných dne 5.11. 2014.“
Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0.

Ad 2. V diskusi o jednacím řádu vystoupila senátorka Bokšová, která zdůraznila, že považuje za
vhodné, aby v jednacím řádu v § 12 odstavec 1 bylo uvedeno, co je zde považováno za naléhavý
případ, tj. vymezit materiály, u kterých nelze využít hlasování per rollam.
Předseda AS FFÚ VŠE uvedl, že není vhodné explicitně vyjmenovávat všechny významné
dokumenty, hlasování per rollam je dle jeho názoru pragmatické při rozhodování v časové tísni – např.
při požadavku MŠMT ČR na urychlené doplnění akreditačních spisů. Senátorka Fibírová vysvětlila
usnášeníschopnost a způsob hlasování při per rollam.

„AS FFÚ VŠE schvaluje návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy
ekonomické v Praze.“
Hlasování pro 12, proti 0, zdrželi se 1.
Ad 3. Předseda AS FFÚ VŠE informoval členy AS FFÚ VŠE, že celoškolský akademický senát
schválil návrhy na delegáty do Rady vysokých škol: za fakultu senátora Marka a do Studentské
komory senátora Bečku.
Senátor Bečka vysvětlil vzájemný vztah mezi Unií studentů na VŠE a Studentskou unií VŠE a
informoval o schůzce s představiteli studentů na VŠE. Senátor Bečka uvedl, že zatím není k dispozici
informace o tom, zda se vedení fakulty FFÚ VŠE zabývá otázkou studijního tajemníka na FFÚ VŠE.
Další otázka senátora Bečky byla na předsedu AS FFÚ VŠE, zda v rámci celoškolského
akademického senátu probíhá diskuse, týkající se změn Volebního a jednacího řádu AS VŠE.
Předseda AS FFÚ VŠE uvedl, že přípravná komise se pravidelně schází a připravuje podkladový
materiál pro rektorku VŠE prof. Ing. Hanu Machkovou, CSc. Upozornil na fakt, že pokud bude
schválen nový zákon o vysokých školách, musí být změněny všechny vnitřní předpisy na vysokých
školách, tzn. i na FFÚ VŠE.

Termín dalšího jednání AS FFÚ VŠE nebyl stanoven.

Zápis provedli: Alena Maaytová, tajemník AS FFÚ VŠE

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE

