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ZÁPIS 

z 5. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 19. dubna 2007 

 

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., Bc. Jaromír Chaloupka, Ing. 
Stanislav Klazar, Ph.D., Ing. Bohuslava Knapová, CSc., doc. Ing. Petr Marek, CSc., Ing. Jan Molín, 
Bc. Alexander Novák, Ing. David Prušvic, Ing. Barbora Slintáková, Ph.D., doc. PhDr. Jan Trnka, 
CSc.; 

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan FFÚ VŠE, JUDr. Eva Vachulková – tajemnice fakulty 

omluvena: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. 

 

Program 

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti FFÚ za rok 2006 a Výroční zprávy o hospodaření FFÚ za rok 
2006 

2. Projednání podmínek přijetí ke studiu v rámci „Joint Degree Programme Finance and Accounting 
for Common Europe“ 

3. Příprava Volebního a jednacího řadu AS FFÚ VŠE 

4. Informace děkana fakulty  

 

Ad 1) Projednání Výroční zprávy o činnosti FFÚ za rok 2006 a Výroční zprávy o hospodaření 
FFÚ za rok 2006 

Děkan fakulty předložil senátu ke schválení „výroční zprávu fakulty“. Zdůraznil, že při jejím 
zpracování byl důraz kladen především na přehlednost informací a informační hodnotu pro partnery 
fakulty, potažmo veřejnost. Tajemnice fakulty pronesla pár slov k „výroční zprávě o hospodaření 
fakulty“. 

Na zasedání senátu byla vznesena k „výročním zprávám“ řada připomínek, které byly dány vedení 
fakulty ke zvážení (např. aby názvy „zpráv“ byly v souladu se zákonem o vysokých školách nebo aby 
se doplnil seznam absolventů bakalářských studijních programů). Po doplnění ještě chybějících údajů, 
fotografií a po provedení finální jazykové korektury budou „výroční zprávy“ (které jsou obsaženy 
v jednom dokumentu) předány rektorovi VŠE v Praze a zveřejněny. V závislosti na finančních 
možnostech budou „výroční zprávy“ vytištěny v dostatečném počtu, jinak budou zveřejněny na 
webových stránkách fakulty. 

Senát hlasoval o usnesení ohledně „výroční zprávy fakulty“ a „výroční zprávy o hospodaření fakulty“. 

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

„AS FFÚ VŠE schvaluje Výroční zprávu o činnosti FFÚ za rok 2006 a Výroční zprávu o hospodaření 
FFÚ za rok 2006.“ 

 

Ad 2) Projednání podmínek přijetí ke studiu v rámci „Joint Degree Programme Finance and 
Accounting for Common Europe“ 

Děkan fakulty informoval senát o genezi a podstatě studijního programu „Joint degree“. Na FFÚ by 
mělo být do tohoto programu v akademickém roce 2007/2008 přijato osm studentů, a to na základě 
úspěšného splnění podmínek přijetí (které byly formulovány na základě dohody mezi partnerskými 
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vysokými školami). První podmínkou je řádné ukončení studia alespoň v bakalářském studijním 
programu v oboru ekonomických nebo sociálně-ekonomických věd, druhou podmínkou je vykonání 
přijímací zkoušky v anglickém jazyce a poslední podmínkou je dosažení určité úrovně znalosti 
anglického jazyka.  

Senát předložené podmínky přijetí projednal a doporučil vedení FFÚ upřesnit dobu platnosti výsledku 
testu TOEFL. Dále doporučil doplnit či zpřesnit informace, které budou zájemcům o studium 
poskytnuty současně s podmínkami přijetí.  

Senát hlasoval o usnesení ohledně podmínek přijetí ke studiu v rámci „Joint Degree Programme 
Finance and Accounting for Common Europe“. 

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

„AS FFÚ VŠE schvaluje podmínky přijetí ke studiu v rámci ´Joint Degree Programme Finance and 
Accounting for Common Europe´ “ . 

 

Ad 3) Příprava Volebního a jednacího řadu AS FFÚ VŠE 

S cílem zajistit naplnění článku 5, bodu 2, písmene b Statutu FFÚ VŠE („ … každá katedra Fakulty 
má právo být zastoupena alespoň jedním členem“) je třeba přijmout nový „volební a jednací řád“. Ze 
tří alternativ byla členy senátu doporučena pro zpracování ta, ve které má každá katedra vlastní kurii 
(pracovníci Centra pro dynamickou ekonomii a ekonometrii by byli přiřazeni k některé z kateder), do 
které volí jednoho svého člena. Ostatní členové senátu reprezentující členy kateder a senátoři 
zastupující studenty by byli voleni dle zvláštních kurií (studentská kurie bude jedna). Dále bylo 
doporučeno, aby byl v návrhu „volebního a jednacího řádu“ vyřešen mj. problém náhradníků, 
kandidatury učitelů do dvou kurií nebo „ohlašovací povinnosti“ studentů před ukončením jejich 
mandátů. 

Senát požádal děkana fakulty, aby vypracoval návrh „volebního a jednacího řádu“ a předložil ho 
k veřejné diskusi.  

 

Ad 4) Informace děkana fakulty 

Děkan fakulty informoval členy senátu o jednání o rozpočtu VŠE v Praze na rok 2007. Seznámil senát 
se svými výhradami k rozpočtu a s tím, s čím hodlá vystoupit na příštím jednání AS VŠE. 

Děkan fakulty zdůvodnil své rozhodnutí vyhlásit 7. května děkanský den. 

 

 

Příští zasedání Akademického senátu FFÚ VŠE se bude konat dne 14. května od 12.30 hodin 
v zasedací místnosti FFÚ (NB 139). 

 

 

Zapsala: Barbora Slintáková, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


