
 1

ZÁPIS 

ze 3. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 5. října 2006 

 

Přítomni  

členové senátu (dle abecedy): Ing. Nadir Baigarin, Ph.D. (mimo body 1 až 3), Ing. Jiřina Bokšová, 
Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., 
Jaromír Chaloupka, Ing. Bohuslava Knapová, CSc., doc. Ing. Petr Marek, CSc., Ing. Jan Molín, Ing. 
David Prušvic, Ing. Barbora Slintáková, Ph.D. (mimo body 4 až 5), doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. (mimo 
body 4 až 5); 

omluveni: Ing. Karel Brůna, Ph.D., Ing. Stanislav Klazar, Ph.D., Alexander Novák; 

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. - děkan FFÚ VŠE (u bodů 1 až 4), Ing. Naďa Blahová, Ph.D. 
(u bodu 1). 

 

Program 

1. Předání „Osvědčení o zvolení“ za člena AS FFÚ VŠE 

2. Projednání a schvalování „Podmínek pro přijetí ke studiu na FFÚ VŠE na akademický rok 
2007/2008“ 

3. Projednání a schvalování „Statutu FFÚ VŠE VŠE“ 

4. Projednání a schvalování „Metodiky rozdělení mzdových prostředků na katedry“ 

5. Různé 

6. Fotografování členů AS FFÚ VŠE na webové stránky 

 

Ad 1) Předání „Osvědčení o zvolení“ za člena AS FFÚ 

Naďa Blahová, předsedkyně volební komise, předala členům AS FFÚ „Osvědčení o zvolení“. Děkan 
fakulty senátorům poblahopřál a popřál jim mnoho zdaru v jejich práci po celé volební období. 
Nepřítomným členům budou osvědčení předána dodatečně.  

 

Ad 2) Projednání a schvalování „Podmínek pro přijetí ke studiu na FFÚ VŠE na akademický 
rok 2007/2008“ 

Děkan fakulty předložil senátu „Podmínky pro přijetí ke studiu na FFÚ VŠE na akademický rok 
2007/2008“ v bakalářských, magisterských a doktorských studijních programech na FFÚ VŠE. 
K předloženému materiálu podal vysvětlení. Ke změně, a to v souladu se Statutem VŠE, oproti 
minulosti došlo zejména v oblasti přijímací zkoušky z jazyka. Nově se zavádí ověřování znalosti 
češtiny u cizinců, kromě Slováků. Postup ověřování bude ještě podrobněji upraven. O problému 
přijímací zkoušky z jazyka se následně diskutovalo (např. o tom, zda je ruština vhodným jazykem pro 
zkoušku nebo zda v budoucnosti zkoušet pouze z angličtiny). P. Marek se zajímal o to, zda změna 
v podmínkách pro přijetí ovlivní strukturu studentů. Přesný dopad není znám, nicméně nemělo by se 
jednat o velkou změnu. 

Senát hlasoval o usnesení ohledně „Podmínek pro přijetí ke studiu na FFÚ VŠE na akademický rok 
2007/2008“. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.  

„AS FFÚ VŠE schvaluje Podmínky pro přijetí ke studiu na FFÚ VŠE na akademický rok 2007/2008.“ 
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Ad 3) Projednání a schvalování Statutu FFÚ VŠE 

Děkan fakulty předložil senátu Statut FFÚ VŠE. Na úpravách děkan fakulty spolupracoval s dalšími 
pracovníky fakulty (např. s doc. A. Vančurovou). Předložená podoba Statutu FFÚ VŠE byla 
konzultována rovněž s Mgr. J. Eislerovou (právní referát VŠE) a JUDr. J. Hauptmannovou 
(pedagogické oddělení VŠE). Děkan fakulty velmi podrobně vysvětlil všechny články nového statutu. 
K vybraným bodům se diskutovalo. Z jednání senátu vzešly následující návrhy na změny ve statutu: 

a) článek 6, odstavec 9, písmeno a): „vedení Fakulty, jehož členy jsou děkan, proděkani a tajemník,“  
b) článek 6, odstavec 9, písmeno b): „kolegium děkana, jehož členy jsou děkan, proděkani, tajemník, 

vedoucí kateder a předseda Senátu,“  
c) článek 12, odstavec 2: „Děkanát se skládá z tajemníka Fakulty, sekretářky děkana, studijních a 

dalších referentek.“  
d) článek 22, odstavec 6: „Dokumenty vyvěšené na Úřední desce jsou zpravidla zpřístupňovány 

prostřednictvím sítě Internet. Rozhodující je obsah úřední desky Fakulty.“  
e) článek 23, odstavec 1: „Akademické insignie Fakulty tvoří řetěz děkana s plaketou.“  

Se všemi navrženými změnami děkan fakulty souhlasil. 

Senát hlasoval o usnesení ohledně Statutu AS FFÚ včetně navržených změn. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.  

„AS FFÚ VŠE schvaluje Statut FFÚ VŠE předložený děkanem fakulty po zapracování připomínek.“ 

Návrh nového Statutu FFÚ VŠE bude předložen na jednání Akademického senátu VŠE dne 13. 
listopadu 2006. 

 

Ad 4) Projednání a schvalování „Metodiky rozdělení mzdových prostředků na katedry“ 

Děkan fakulty předložil „Metodiku rozdělení mzdových prostředků na katedry.“ Na začátku jednání 
k tomuto bodu upozornili členové senátu (B. Slintáková, P. Marek a J. Chaloupka) děkana fakulty na 
často neúnosnou situaci ohledně nedostatečné kapacity některých učeben na cvičeních a seminářích. 
K předloženému materiálu podal děkan fakulty podrobný výklad. J. Bokšová a D. Dvořáková vznesly 
námitky týkající se nepřesného znění data účinnosti nové metodiky. Na základě této diskuse byly 
předloženy následující návrhy na změny v předložené metodice: 

a) Část „Postup rozdělení prostředků“, bod druhý, odrážka první: „50 % z této částky se rozdělí mezi 
jednotlivé katedry dle procentního rozdělení pouze podle výkonů dosažených v předchozím roce 
(dle metodiky platné v daném roce).“ 

b) Vypustit text za částí „Bakalářské a státní zkoušky“: „Předpokládá se, že všechny druhy zkoušek 
jsou prováděny komisionálně. Vzhledem k tomu, že v době provádění celkového hodnocení 
nejsou známy počty skutečně provedených zkoušek, jsou nahrazeny údaji o předpokládaných 
počtech (na základě předpokladů jednotlivých studentů pro složení příslušné zkoušky).“ 

S navrženými změnami děkan fakulty souhlasil. 

Senát hlasoval o usnesení ohledně „Metodiky rozdělení mzdových prostředků na katedry“ včetně 
navržených změn. 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

„AS FFÚ VŠE schvaluje Metodiku rozdělování mzdových prostředků na katedry.“ 

 

Ad 5) Různé 

V rámci tohoto bodu informoval J. Chaloupka o posledním zasedání Akademického senátu VŠE. 
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6. Fotografování členů AS FFÚ na webové stránky 

Jednotliví, přítomní, členové senátu byli vyfotografováni. Nepřítomní členové budou vyfotografováni 
dodatečně (nebo dodají vlastní fotografii). Fotografie členů budou umístěny na webových stránkách 
senátu. 

 

Příští zasedání Akademického senátu FFÚ VŠE se bude konat v pondělí 13. listopadu od 13:30 hodin 
v zasedací místnosti FFÚ v Rajské budově (RB 335). Účelem je eventuálně schválit změny ve Statutu 
FFÚ požadované Akademickým senátem VŠE.  

 

 

Zapsali: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE, a Barbora Slintáková, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


