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ZÁPIS 

ze 6. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 14. května 2007 

 

Přítomni  

členové senátu (dle abecedy): Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Ph.D., Ing. Karel Brůna, Ph.D., Ing. Václav 
Černý, Ph.D., doc. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (mimo bod 2), Bc. 
Jaromír Chaloupka, Ing. Stanislav Klazar, Ph.D., Ing. Bohuslava Knapová, CSc., doc. Ing. Petr Marek, 
CSc., Ing. Jan Molín (mimo bod 1), Bc. Alexander Novák, Ing. David Prušvic, Ing. Barbora 
Slintáková, Ph.D., doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.; 

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan fakulty, prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. – proděkan pro 
vědu, výzkum a doktorské studium, JUDr. Eva Vachulková – tajemnice fakulty 

omluven:  Ing. Nadir Baigarin 

 

Program 

1. Projednání a schvalování rozpočtu FFÚ na rok 2007 

2. Projednání návrhu Volebního a jednacího řadu AS FFÚ VŠE 

 

Ad 1) Schvalování rozpočtu FFÚ na rok 2007 

Děkan fakulty předložil senátu ke schválení rozpočet fakulty na rok 2007. Rozpočet byl 
v části mzdových prostředků sestaven podle schválené metodiky (viz zápis ze třetího zasedání 
AS FFÚ konaného dne 5. října 2006) a v části ostatních neinvestičních prostředků podle 
pravidel, na základě kterých jsou prostředky přidělovány v rámci VŠE na fakulty. Navíc, 
v postupu rozdělování prostředků mezi katedry nedošlo oproti roku 2006 k žádné podstatné 
změně.  

V diskusi V. Černý ocenil korektně sestavený rozpočet a poukázal na netransparentní 
rozdělování rozpočtu VŠE mezi fakulty a rektorát. B. Slintáková vznesla dotaz, proč nebyly 
prostředky na sociální pojištění stanoveny ve výši adekvátní výši mzdových prostředků, které 
tvoří vyměřovací základ pro sociální pojištění a jaké bude kritérium pro přidělení 
mimořádného stipendia za obhájení dizertační práce.  

Děkan fakulty, proděkan i tajemnice reagovali na dotazy v diskusi a na závěr dodali informaci 
o způsobu použití dodatečné částky přidělené do stipendijního fondu. Senát o návrhu rozpočtu 
hlasoval takto: 

hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0. 

 „AS FFÚ VŠE schvaluje rozpočet FFÚ VŠE na rok 2007.“ 

 

Ad 2) Projednání návrhu Volebního a jednacího řadu AS FFÚ VŠE 

Děkan fakulty předložil senátu návrh nového Volebního a jednacího řádu AS FFÚ VŠE (dále též 
VJŘ). Navržený VJŘ, který je v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a Statutem 
FFÚ VŠE, se snaží upravovat všechny situace, které lze za současného stavu poznání předjímat. 
K jednotlivým částem VJŘ děkan podal úvodní komentář a v následné rozpravě podal vysvětlující 
komentáře k jednotlivým článkům, resp. vzal na vědomí připomínky a náměty senátorů. 

Předmětem diskuse byla zejména následující ustanovení VJŘ: 
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• Preambule (doplnit, že za „Fakultu“ se v textu VJŘ považuje FFÚ VŠE), 

• článek 1 (odst. 2 – potvrzeno, že o náhradníkovi nemusí být zmínka), 

• článek 2 (počet členů volební komise by měl být lichý; odst. 7, písm. d) – způsob a termín 
podávání návrhů by měl být zveřejněn na Úřední desce), 

• článek 3 (odst. 2 – upřesnit, že v katedrálním obvodě volí jak členové katedry, tak pracovníci 
fakulty, kteří byli ke katedře přiřazeni; potvrzeno, že o přesném přiřazení osob do katedrálních 
obvodů rozhodne děkan;  odst. 4 – lhůta pro předání seznamů osob s právem volit se nebude 
prodlužovat), 

• článek 4 (upozornění, že kandidát na senátora nesmí být v rozporu s ustanovením článku 5, 
odst. 3 Statutu AS FFÚ; upřesnit, zda je potřebný souhlas kandidáta na senátora s lustrací), 

• článek 5 (explicitně uvést, že volby senátorů jsou jednokolové a že je ve volební místnosti po 
dobu voleb zakázána propagace kandidátů; možnost předvolebních shromáždění na půdě 
fakulty a v rámci výuky nebude ve VJŘ explicitně zmíněna; otázku přítomnosti jiných osob 
než členů volební komise a voličů ve volební místnosti po dobu voleb nebude VJŘ explicitně 
upravovat), 

• článek 6 (stížnost by měla být podána předsedovi volební komise; doplnit, že kopie protokolu 
o výsledcích voleb se předá také děkanovi a předsedovi senátu), 

• článek 7 (odst. 4 – upravit odkaz), 

• článek 10 (uvést, že i o disciplinární komisi by se mělo tajně hlasovat; potvrzeno, že pro 
schválení rozpočtu fakulty je nutný nadpoloviční počet přítomných senátorů), 

• článek 11 (doplnit, že kandidáti musí s volbou souhlasit), 

• článek 13 (počet členů volební komise by měl být lichý; slovo „kandidát“ by mělo být 
nahrazeno slovem „uchazeč“ tam, kde je to potřeba; článek má stejný název jako článek 2), 

• článek 14 (upřesnit, že uchazeč by měl mít vysokoškolské vzdělání aspoň na úrovni 
magisterského stupně studia; potvrzeno, že uchazeč by měl být členem akademické obce 
FFÚ), 

• článek 15 (upřesnit, že skutečná délka prezentace uchazečů nemusí být stejná), 

• článek 16 (potvrzeno, že zasedání senátu bude po celou dobu veřejné; článek má stejný název 
jako článek 9), 

• článek 17 (stížnost by mohla být podána předsedovi volební komise; doplnit, že i člen volební 
komise může podat stížnost), 

• článek 18 (doplnit, že návrh na odvolání děkana by měl být zdůvodněný; explicitně uvést, že 
pro schválení návrhu jsou nutné hlasy tří pětin členů senátu), 

• článek 20 (ještě jednou zvážit srozumitelnost formulace), 

• článek 21 (potvrzeno, že počet členů dohodovací komise bude 3 + 3; bude upřesněno, zda je 
nutné, aby byl stanoven termín platnosti VJŘ). 

Senát hlasoval o následujícím návrhu: 

„AS FFÚ VŠE bude na svém 6. zasedání dne 14. 5. 2007 hlasovat o návrhu nového Volebního 
a jednacího řádu AS FFÚ VŠE.“ 

Výsledek hlasování: pro 6, proti 6, zdrželi se 1. Vzhledem k tomu, že pro návrh nehlasovala 
nadpoloviční většina přítomných členů senátů, byl návrh zamítnut. 

Senát se dohodl na termínu sedmého zasedání, na kterém se bude hlasovat o návrhu VJŘ. 
Před tímto zasedáním děkan fakulty senátu předloží upravenou, definitivní verzi návrhu VJŘ.  
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Příští zasedání Akademického senátu FFÚ VŠE se bude konat dne 17. května od 16.00 hodin 
v zasedací místnosti FFÚ (NB 139). 

 

 

Zapsala: Barbora Slintáková, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


