Zápis
69. zasedání AS FFÚ VŠE dne 12. října 2016
Přítomni:
Ing. Naděžda Blahová, Ph.D., Ing. Jakub Cibulka, Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva
Ducháčková, CSc., Bc. Martina Dvořáková, Ing. Eva Gajdošová, prof. Ing. Bohumil Král, CSc.,
doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D., prof. Ing. Petr Marek, CSc., Ludvík Miška, doc. RNDr. Jiří
Witzany, Ph.D.
Omluveni:
Ing. Kateřina Berková, Ph.D., prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D,
Bc. Lenka Šubrtová.
Hosté:
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (děkan fakulty), Ing. a Ing. Petr Heršálek, Ing. Lucie
Kábelová (náhradníci do senátu), Ing. Samy Metrah (senátor od 30. 10. 2016).
Program:
1. Projednání výsledků voleb do studentské kurie.
2. Volba místopředsedy AS FFÚ VŠE za studenty.
3. Projednání podmínek pro přijímací řízení.
4. Projednání návrhu na jmenování člena disciplinární komise.
5. Různé (informace o změně Dne otevřených dveří, informace o přípravě nových vnitřních
předpisů).
Ad 1) Projednání výsledků voleb do studentské kurie
Jednání senátu zahájil předseda senátu. Předseda volební komise pro volby do studentské kurie
AS FFÚ VŠE senátor Král informoval o výsledcích voleb. Zároveň poděkoval členům volební
komise za jejich práci při přípravě a realizaci voleb. Senátor Černý uvedl, že ve stanovené lhůtě
nebyla doručena žádná stížnost ani námitka vůči průběhu voleb a tak marným uplatněním lhůty
pro podání námitek se tyto výsledky stávají platnými. Senátor Král pak jako předseda volební
komise předal osvědčení o zvolení novým členům AS FFÚ VŠE: M. Dvořákové, E. Gajdošové,
S. Metrahovi a L. Miškovi a kopii osvědčení o postavení náhradníka P. Heršálkovi a L. Kábelové
(originál osvědčení o postavení náhradníka bude uložen v trezoru fakulty).
Předseda senátu pak navrhl následující usnesení:
„AS FFÚ VŠE bere na vědomí zprávu předsedy volební komise prof. Ing. Bohumila Krále, CSc.
o výsledku voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE, konaných dne 5. října 2016.“
Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Ad 2) Volba místopředsedy AS FFÚ VŠE za studenty
Předseda senátu navrhl volební komisi pro volbu místopředsedy AS FFÚ VŠE za studenty ve
složení: Jakub Cibulka (předseda), Naďa Blahová (člen), Eva Ducháčková (člen). Výsledek
hlasování pro členy volební komise: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.

Volební komise pro volbu místopředsedy AS FFÚ VŠE za studenty byla schválena
ve složení: Jakub Cibulka (předseda), Naďa Blahová (člen), Eva Ducháčková (člen).
Na místopředsedu AS FFÚ byl podán jeden návrh. Senátor Král navrhl na funkci místopředsedy
senátorku Martinu Dvořákovou. K tomuto návrhu se připojil i senátor Cibulka. Navržená
kandidátka se svou kandidaturou projevila souhlas.
Předseda volební komise seznámil členy senátu s výsledky tajného hlasování: bylo připraveno
15 hlasovacích lístků, z toho bylo rozdáno 11 hlasovacích lístků, odevzdáno bylo 10 platných
hlasovacích lístků a jeden neplatný hlasovací lístek.
Výsledek tajného hlasování: pro 10, proti 0.
Martina Dvořáková byla zvolena místopředsedkyní AS FFÚ VŠE z řad studentů
na funkční období od 12. 10. 2016 do 10. 10. 2019.
Ad 3) Projednání podmínek pro přijímací řízení
Děkan FFÚ VŠE seznámil přítomné senátory s návrhy změn podmínek pro přijímací řízení,
které následně po schválení senátu zapracuje do vyhlášky o přijímacím řízení. Navržené změny
se týkají
a) vypuštění dvou podmínek pro přijetí uchazeče do navazujícího magisterského studia
bez přijímací zkoušky tak, aby jako jediná podmínka zůstala stanovená výše průměrného
prospěchu,
b) umožnění přijímacího řízení do bakalářského studijního programu i pro cizince, kteří
dosud nesložili zkoušku z českého jazyka.
S návrhy na další úpravu podmínek pro přijímací řízení vystoupila senátorka Gajdošová, a to:
a) v textu vyhlášky zkratku ISIS nahradit informačním systémem VŠE,
b) přesněji specifikovat, co se rozumí průkazem totožnosti,
c) doplnit k požadovaným dokumentům k přihlášce do doktorského studia rovněž Dodatek
k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích,
d) v popisu přijímací zkoušky z doktorského studia vynechat ve vyhlášce přesný průběh
této zkoušky z anglického jazyka.
Senátorka Blahová navrhla, aby specifikace zkoušky z anglického jazyka pro přijímací zkoušky
z doktorského studia zůstala beze změny. Podle senátora Witzanyho by snížení počtů studentů
do navazujícího magisterského studia přijímaných bez přijímacího řízení mohlo vést ke zvýšení
zájmu studentů z jiných vysokých škol o magisterské obory na FFÚ VŠE. Děkan FFU VŠE
poděkoval za předložené návrhy a mimo úpravy přijímací zkoušky z anglického jazyka tyto
návrhy také akceptoval. Předseda senátu navrhl následující usnesení:
„AS FFÚ VŠE schvaluje následující změny Podmínek přijímacího řízení do studia na FFÚ VŠE
uvedené v novelizované Vyhlášce děkana č. 2/2014 o přijímacím řízení:
a) vypuštění doplňujících podmínek pro přijetí uchazeče do navazujícího magisterského
studia bez přijímací zkoušky uvedené v § 15 v odstavci 1 v písmenu b) a c) vyhlášky,
b) vypuštění podmínky pro skládání přijímací zkoušky cizí státních příslušníků předložit
osvědčení o úspěšném absolvování vstupního testu z českého jazyka uvedené v § 5
v odstavci 3 vyhlášky,
c) nahradit ve vyhlášených podmínkách zkratku ISIS termínem „informační systém VŠE“,
d) zpřesnit odkaz průkaz totožnosti na „občanský průkaz nebo pas“ v § 5 v odstavci 1 a
v § 11 v odstavci 2 vyhlášky,

e) doplnit k požadovaným dokumentům k přijímací zkoušce z doktorského studia rovněž
Dodatek k přihlášce a Prohlášení o předchozích a souběžných studiích v § 16 v odstavci
6.“
Výsledek hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Ad 4) Projednání návrhu na jmenování člena disciplinární komise
Za novou členku disciplinární komise byla děkanem FFU VŠE navržena Ing. Lucie Kábelová,
doktorandka Katedry veřejných financí. Předseda senátu navrhl sčítací komisi pro toto hlasování
ve složení: Jakub Cibulka (předseda), Naďa Blahová (člen), Eva Ducháčková (člen).
Výsledek hlasování pro členy sčítací komise: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.
Volební komise pro volbu členky disciplinární komise byla schválena
ve složení: Jakub Cibulka (předseda), Naďa Blahová (člen), Eva Ducháčková (člen).
Předseda sčítací komise seznámil členy Senátu s výsledky tajného hlasování: bylo rozdáno 11
hlasovacích lístků a odevzdáno 11 platných hlasovacích lístků. Výsledek tajného hlasování: pro
11, proti 0.
Ad 5) Různé (informace o změně Dne otevřených dveří, informace o přípravě nových
vnitřních předpisů).
Děkan fakulty informoval členy senátu o novém přístupu při organizaci Dní otevřených dveří
na VŠE a optal se členů senátu na jejich názor ohledně přípravy Dne otevřených dveří na FFÚ
VŠE. Členové senátu v diskusi vyjádřili podporu pro každoroční organizaci této akce na FFÚ
VŠE. Předseda senátu následně navrhl následující usnesení.
„AS FFÚ VŠE doporučuje děkanovi FFÚ VŠE zvážit možnosti pořádání Dne otevřených dveří
v obvyklém termínu a v obvyklé podobě.“
Předseda senátu informoval členy senátu o stavu a průběhu přípravy nových vnitřních předpisů
na VŠE, na nichž pracuje smíšená komise vedení VŠE a AS VŠE, jejímž je členem.
Senátor Král požádal vedení fakulty o podporu pro zachování další existence oboru Učitelství
ekonomických předmětů na VŠE v rámci nových akreditačních pravidel. Děkan fakulty mu
takovou podporu přislíbil.

Zápis zpracovala: Alena Maaytová, tajemník AS FFÚ VŠE

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE
V Praze dne 18. 10. 2016

