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ZÁPIS 
z 1. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 22. května 2006 
 

Přítomni  
členové senátu (dle abecedy): Ing. Nadir Baigarin, Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Ing. Karel 
Brůna, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Ing. Dana 
Dvořáková, Ph.D., Jaromír Chaloupka, Ing. Stanislav Klazar, Ph.D., Ing. Bohuslava Knapová, 
CSc., doc. Ing. Petr Marek, CSc., Ing. Jan Molín, Alexander Novák, Ing. David Prušvic, Ing. 
Barbora Slintáková, Ph.D., doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.; 

předseda odstupujícího AS FFÚ VŠE: doc. Dr. Ing. Jaroslav Brada (u bodu 1); 

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. - děkan FFÚ VŠE (u bodů 3 až 5), JUDr. Eva Vachulková 
- tajemnice FFÚ VŠE (u bodů 3 až 5). 

 

Program 
1. Volba předsedy AS FFÚ VŠE 

2. Volba místopředsedů a tajemníka AS FFÚ VŠE 

3. Projednání návrhu rozpočtu FFÚ VŠE  

4. Projednání Výroční zprávy FFÚ VŠE 

5. Projednání návrhu členů Disciplinární komise FFÚ VŠE 

6. Různé  

 

Ad 1) Volba předsedy AS FFÚ VŠE 
Podle volebního a jednacího řádu AS FFÚ VŠE se ujal řízení předseda odstupujícího AS FFÚ 
VŠE Jaroslav Brada. Volební komise byla navržena ve složení: Karel Brůna, Bohuslava 
Knapová a Jan Trnka.  

Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0.  

„Volební komise pro volbu předsedy AS FFÚ VŠE byla schválena ve složení: Karel Brůna, 
Bohuslava Knapová a Jan Trnka“ 

Na funkci předsedy AS FFÚ VŠE byl navržen jediný kandidát, a to Petr Marek. 

Výsledek tajného hlasování. Rozdáno hlasovacích lístků: 15, odevzdáno hlasovacích lístků: 
15, z toho 13 platných hlasovacích lístků a 2 neplatné hlasovací lístky. Platné hlasovací lístky 
byly odevzdány s tímto výsledkem: pro 13, proti 0. 

„Petr Marek byl zvolen do funkce předsedy AS FFÚ VŠE na funkční období od 1. května 2006 
do 30. dubna 2009.“ 
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Ad 2) Volba místopředsedů a tajemníka senátu 
Po svém zvolení do funkce předsedy AS FFÚ VŠE se řízení schůze ujal Petr Marek. Na návrh 
předsedajícího byla navržena volební komise pro volbu místopředsedů a tajemníka AS FFÚ 
VŠE ve stejném složení jako pracovala při volbě předsedy AS FFÚ VŠE, tj. Karel Brůna, 
Bohuslava Knapová a Jan Trnka.  

Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0.  

„Volební komise pro volbu místopředsedů a tajemníka AS FFÚ VŠE byla schválena ve 
složení: Karel Brůna, Bohuslava Knapova a Jan Trnka.“ 

Do funkce místopředsedy AS FFÚ VŠE za učitele byl navržen Václav Černý, který 
kandidaturu přijal. Hlasování o tomto návrhu se účastnili jen členové senátu za učitelskou 
kurii. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 1.  

„Václav Černý byl zvolen do funkce místopředsedy AS FFÚ VŠE.“ 

Do funkce místopředsedy AS FFÚ VŠE za studenty byli navrženi dva kandidáti: Nadir 
Baigarin a Jan Molín. Oba kandidáti kandidaturu přijali. Hlasování o tomto návrhu se 
účastnili jen členové senátu za studentskou kurii. 

Hlasování: pro Nadira Baigarina 2, pro Jana Molína 2, zdrželi se 1.  

Vzhledem k tomu, že v 1. kole hlasování nebyl zvolen žádný návrh na kandidáta do funkce 
místopředsedy za studentskou kurii, bylo přikročeno k 2. kolu hlasování. 

Hlasování: pro Nadira Baigarina 2, pro Jana Molína 3, zdrželi se 0.  

„Jan Molín byl zvolen do funkce místopředsedy AS FFÚ VŠE.“ 

Do funkce tajemníka AS FFÚ VŠE byla navržena Barbora Slintáková, která kandidaturu 
přijala. 

Hlasování: pro 14, proti 0, zdrželi se 1.  

„Barbora Slintáková byla zvolena do funkce tajemníka AS FFÚ VŠE.“ 

Na základě výsledků hlasování o volbě kandidátů na funkce místopředsedů a tajemníka AS 
FFÚ VŠE bylo přikročeno k tajnému hlasování o následujícím návrhu: 

„Na funkční období od 1. května 2006 do 30. dubna 2009 byli místopředsedy AS FFÚ VŠE  
zvoleni Václav Černý a Jan Molín, tajemníkem AS FFÚ VŠE byla zvolena Barbora 

Slintáková.“ 

Výsledek tajného hlasování. Rozdáno hlasovacích lístků: 15, odevzdáno hlasovacích lístků: 
15, z toho 15 platných hlasovacích lístků a 0 neplatných hlasovacích lístků. Platné hlasovací 
lístky byly odevzdány s tímto výsledkem: pro 15, proti 0. Návrh usnesení byl přijat.  

 

Ad 3) Projednání návrhu rozpočtu FFÚ VŠE 

Děkan fakulty předložil senátu ke schválení rozpočet fakulty na rok 2006. V rámci rozpočtu 
byly mzdové prostředky jednotlivým katedrám přiděleny částečně na základě „II. varianty“ 
metodiky rozdělování finančních prostředků na katedry, která přiděluje katedrám finanční 
prostředky za jejich výkony v souladu s metodou rozdělování prostředků podle výkonů mezi 
fakulty. Ke změně v metodice a k rozpočtu na rok 2006 podal děkan fakulty senátu podrobný 
komentář, ve kterém zejména zdůvodnil zavedení nové metodiky a změnu ve výpočtu výkonů 
kateder.  
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V diskusi ke změně v metodice a k návrhu rozpočtu fakulty vystoupilo několik členů senátu: 
Jan Trnka upozornil na nevýhodné postavení Katedry didaktiky ekonomických předmětů 
vzhledem k nedostatečnému ohodnocení jejích výkonů; Jiřina Bokšová prosazovala, aby senát 
co nejdříve katedrám vyslal signál, která metodika bude uplatňována, a to proto, aby již 
rozvrh na zimní semestr 2006/2007 mohl být připraven v souladu s metodikou, na základě 
které se budou počítat výkony kateder pro účely přípravy rozpočtu na rok 2007; ve stejném 
duchu vystoupil i Václav Černý, který požadavek Jiřiny Bokšové podpořil; Petr Marek 
požadoval více detailů zejména o dopadech zavedení nové metodiky na jednotlivé katedry a 
navrhl posunout projednání metodiky propočtu výkonů a rozpočtů kateder na září, kromě toho 
požádal děkana fakulty, aby předložil senátu také rozpočet fakulty na vědu.  

Pan děkan, resp. tajemnice fakulty zodpověděli všechny dotazy vznesené v diskusi a pan 
děkan slíbil, že dodá požadované podklady k další diskusi o metodice v září, resp. informace 
k rozpočtu pro vědu.   

Předsedající navrhl na základě diskuse ke schválení celkem čtyři usnesení: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje rozpočet FFÚ VŠE na rok 2006.“ 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 2. Návrh usnesení byl přijat. 

„AS FFÚ VŠE se shodla na principu, podle kterého by rozpočet FFÚ VŠE měl být v oblasti 
mzdových prostředků v maximální míře přerozdělován na jednotlivé katedry podle stejného 

principu, na jehož základě je rozpočet VŠE přerozdělován na jednotlivé fakulty.“ 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 4. Návrh usnesení byl přijat.  

„AS FFÚ VŠE žádá děkana fakulty o předložení návrhu rozpočtu vědy FFÚ VŠE na rok 2006 
na červnovém zasedání AS FFÚ VŠE.“ 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0. Návrh usnesení byl přijat.  

„AS FFÚ VŠE žádá děkana fakulty o předložení podrobné metodiky výpočtu výkonů fakulty 
pro rok 2007 na zářijové zasedání AS FFÚ VŠE.“ 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0. Návrh usnesení byl přijat. 

 

Ad 4) Projednání Výroční zprávy FFÚ VŠE za rok 2005, včetně hospodaření fakulty 
v roce 2005 

Děkan fakulty předložil senátu Výroční zprávu fakulty, která shrnuje činnost a dosažené 
výsledky fakulty v roce 2005. Součástí zprávy je i zpráva o hospodaření fakulty v roce 2005. 
K tomu pan děkan dodal, jaký obsah a formu výroční zprávy si do budoucna představuje – 
výroční zpráva fakulty by měla více odpovídat formátu firemních výročních zpráv. Stanislav 
Klazar navrhl, aby v příští výroční zprávě bylo obsaženo také meziroční srovnání rozpočtu a 
hospodaření fakulty. Výroční zpráva projde ještě závěrečnou redakční úpravou.  

Předsedající navrhl následující usnesení: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje Výroční zprávu FFÚ VŠE za rok 2005, včetně hospodaření fakulty v 
roce 2005.“ 

Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0. Návrh usnesení byl přijat. 
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Ad 5) Jmenování členů Disciplinární komise FFÚ VŠE 
Děkan fakulty předložil senátu návrh na jmenování členů Disciplinární komise FFÚ VŠE. Po 
krátké diskusi o náplni práce disciplinární komise FFÚ VŠE bylo přikročeno k tajnému 
hlasování. Komise pro sčítání hlasů byla navržena ve složení: Karel Brůna, Bohuslava 
Knapová a Jan Trnka.  

Hlasování: pro 15, proti 0, zdrželi se 0.  

„Komise pro sčítání hlasů při hlasování o Disciplinární komisi FFÚ VŠE byla schválena ve 
složení: Karel Brůna, Bohuslava Knapová a Jan Trnka.“ 

Předsedající navrhl na základě následující usnesení: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje návrh na personální obsazení Disciplinární komise FFÚ VŠE.“ 

Výsledek tajného hlasování. Rozdáno hlasovacích lístků: 15, odevzdáno hlasovacích lístků: 
15, z toho 13 platných hlasovacích lístků a 2 neplatné hlasovací lístky. Platné hlasovací lístky 

byly odevzdány s tímto výsledkem: pro 12, proti 1. Návrh usnesení byl přijat. 

 

Ad 6) Různé 
Na návrh předsedajícího byl za správce internetových stránek AS FFÚ VŠE ustaven Stanislav 
Klazar. Členové senátu byli dále vyzváni, aby předkládali prostřednictvím e-mailu nebo na 
příští schůzi senátu a) návrhy na podobu internetových stránek AS FFÚ VŠE, b) problémy, 
kterým by se senát měl během svého funkčního období zabývat, a c) aby o práci senátu 
informovali své kolegy na katedrách. Pro účely zasílání podkladů bude zřízena přeposílací e-
mailová adresa senátu. 

 

Příští schůze Akademického senátu FFÚ VŠE se bude konat dne 14. června od 14 hodin na 
místnosti 335 RB 

 

 

 

Zapsala: Barbora Slintáková, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

 

Schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


