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ZÁPIS 

ze 2. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 14. června 2006 

 

Přítomni  

členové senátu (dle abecedy): Ing. Nadir Baigarin, 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.; 

host: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. - děkan FFÚ VŠE (u bodů 1, 2 a 5) 

Omluvena: Ing. Jiřina Bokšová 

 

Program 

1. Projednání Rozpočtu FFÚ VŠE na vědu a výzkum na rok 2006  

2. Projednání Způsobu hospodaření s rozpočtovými prostředky na výpočetní techniku na rok 2006 

3. Informace ze zasedání AS VŠE  

4. Informace o internetových stránkách AS FFÚ VŠE  

5. Různé  

 

Ad 1) Projednání Rozpočtu FFÚ VŠE na vědu a výzkum na rok 2006 

Děkan fakulty předložil senátu ke schválení Rozpočet fakulty na vědu a výzkum na rok 2006. 
K předem zaslanému materiálu byly na zasedání senátu doplněny některé informace, např. informace 
objasňující výpočet přídělu společným výzkumným týmům jednotlivých kateder. Členové senátu 
položili děkanovi fakulty dotazy, které byly dostatečně zodpovězeny (dotazy se týkaly způsobu užití 
financí rozdělovaných v rámci specifického výzkumu na společné výzkumné týmy členů kateder a 
studentů, způsobu využití plánované rezervy a možnosti motivovat členy fakulty k podávání žádostí o 
granty).  

Senát hlasoval o usnesení ohledně Rozpočtu na vědu a výzkum na rok 2006. 

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

 „AS FFÚ VŠE schvaluje Rozpočet FFÚ VŠE na vědu a výzkum na rok 2006.“ 

 

Ad 2) Projednání Způsobu hospodaření s rozpočtovými prostředky na výpočetní techniku na 
rok 2006 

Děkan fakulty informoval senát o způsobu rozdělování fakultních rozpočtových prostředků určených 
na nákup výpočetní techniky pro členy fakulty. Protože vedoucí kateder preferují stávající způsob 
rozdělování prostředků, kdy jsou průběžně různými katedrami předkládány požadavky, které jsou 
schvalovány podle aktuálních možností a potřeb, nebyla děkanem předložena pravidla měnící status 
quo. V. Černý informaci děkana doplnil tím, že Kolegium děkana schválilo, aby se senátu poskytovaly 
informace o nákupu výpočetní techniky na fakultě. Vznesené dotazy se týkaly přesného postupu 
rozhodování o nákupu výpočetní techniky na fakultě (v odpovědi bylo např. připomenuto, že se při 
rozhodování berou v úvahu také možnosti kateder nebo členů fakulty koupit výpočetní techniku 
z jiných zdrojů, zejména z různých grantů). 
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Senát hlasoval o usnesení ohledně Způsobu hospodaření s rozpočtovými prostředky na výpočetní 
techniku na rok 2006. 

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

„AS FFÚ VŠE bere na vědomí postup děkana při rozdělování prostředků rozpočtu fakulty na 
výpočetní techniku v roce 2006.“ 

 

Ad 3) Informace ze zasedání AS VŠE 

Informace z prvního zasedání senátu VŠE podali jeho členové, kteří jsou současně členy AS FFÚ VŠE 
– J. Chaloupka a A. Novák. Členové senátu byli informováni o průběhu volby předsedy a 
místopředsedů, resp. tajemníka senátu VŠE, o sestavení odborných komisí, o schvalování Studijního a 
zkušebního řádu pro studium v programech C a D a o postupu zveřejňování „vysokoškolských 
kvalifikačních prací“. Členům senátu budou zaslány dokumenty, které byly na AS VŠE projednávány. 
Diskuse se rozvinula zejména na téma zveřejňování „prací“.  

 

Ad 4) Informace o internetových stránkách AS FFÚ VŠE 

S. Klazar předložil členům senátu návrh na design a obsah webových stránek senátu. O jednotlivých 
„sekcích“ stránek se diskutovalo. Zejména byla projednávána otázka, jak budou elektronicky 
přijímány dotazy a náměty od členů akademické obce FFÚ VŠE. Senát se nakonec shodl na tom, že 
elektronicky budou přijímány pouze neanonymní dotazy nebo náměty s tím, že software bude 
kontrolovat, že dotaz či námět byl zaslán členem akademické obce FFÚ VŠE, který má uživatelské 
jméno (resp. heslo) pro přihlášení do sítě VŠE. Členové senátu také souhlasili s tím, že na webových 
stránkách senátu budou zveřejněny jejich fotografie. 

 

Ad 5) Různé 

Děkan fakulty informoval členy senáty o harmonogramu stěhování. Je pravděpodobné, že ke stěhování 
(ze Staré do Nové nebo z Nové do Rajské budovy) dojde v průběhu měsíců července, srpna nebo září 
2006 (termíny budou upřesněny). 

Děkan fakulty navrhl, aby se předseda senátu stal členem výběrové komise v konkurzu na místa 
vedoucích kateder fakulty. Senát s návrhem jednohlasně souhlasil.  

Členové senátu vyjádřili svou lítost na odchodem doc. Ing. Bojky Hamerníkové, CSc. z FFÚ VŠE. 
V této souvislosti diskutovali o současné proceduře řízení ke jmenování profesorem v ČR dle platné 
legislativy. 

Po diskusi přijal senát následující náměty k dalšímu jednání: (1) harmonogram semestru (tj. 
výukového a zkouškového období) a (2) podmínky přijímacího řízení na bakalářské studium na FFÚ 
VŠE.  

 

Příští zasedání Akademického senátu FFÚ VŠE se bude konat na přelomu září a října (bude 
upřesněno) v Rajské  budově (RB 335). 

 

 

Zapsala: Barbora Slintáková, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


