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ZÁPIS 

z 9. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 27. března 2008 

 

Přítomni  

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

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. - děkan FFÚ VŠE, Bc. Eva Nevečeřalová 

Omluveni: Ing. Nadir Baigarin, Ing. Karel Brůna, Ph.D., doc. PhDr. Jan Trnka, CSc., Jan Vostatek 

 

Program 

1. Předání osvědčení 

2. Udělení Pamětní medaile FFÚ 

3. Schválení Etického kodexu člena akademické obce FFÚ VŠE  

4. Různé  

 

Ad 1) Předání osvědčení  

Předseda volební komise, V. Černý, přednesl zprávu o průběhu voleb do studentské kurie AS FFÚ a 
konstatoval, že marným uplynutím lhůty pro připomínky k průběhu voleb nabyl dne 18. 3. 2008 
platnosti mandát pana Haška Miroslava a tímto dnem AS FFÚ VŠE dosáhl statutem požadovaného 
počtu a stává se plně funkčním a ujímá se svých funkcí v plném rozsahu. 

Následně bylo novému senátorovi, Miroslavu Haškovi, předáno Osvědčení o zvolení. Evě 
Nevečeřalové byla předána kopie Osvědčení o postavení náhradníka (originál bude uložen v trezoru 
fakulty). Druhému náhradníku, J. Vostatkovi, bude kopie předána dodatečně.  

 

Ad 2) Udělení Pamětní medaile FFÚ 

Senát projednal usnesení svého předsednictva o udělení Pamětní medaile Fakulty financí a 
účetnictví VŠE prof. Ing. Vladimíru Pilnému, CSc. u příležitosti jeho životního jubilea, které 
bylo schváleno na zasedání předsednictva dne 7. 2. 2008. Děkan senátu sdělil, že medaile 
bude předána na společném zasedání AS FFÚ a Vědecké rady FFÚ, nejspíš koncem dubna. 

Senát o usnesení hlasoval takto: 

hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 1. 

„AS FFÚ VŠE schvaluje rozhodnutí předsednictva AS FFÚ ze dne 7. 2. 2008 o udělení  
Pamětní medaile FFÚ VŠE prof. Ing. Vladimíru Pilnému, CSc.“ 

 

Ad 3) Schválení Etického kodexu člena akademické obce FFÚ VŠE 

Děkan fakulty předložil senátu ke schválení návrh Etického kodexu člena akademické obce FFÚ VŠE, 
který senát již zevrubně prodiskutoval na svém 8. zasedání dne 5. 11. 2007. Děkan stručně 
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zrekapituloval poslání kodexu a důvody pro jeho vydání. Úmyslem děkana je mj. předávat kodex 
studentům při jejich imatrikulaci.  

Diskuse se rozvinula na téma pravidel citování a plagiátorství. A. Novák vznesl dotaz, zda budou 
dostupná jednotná pravidla citování. Děkan informoval o záměru zveřejnit příslušné informace na 
webových stránkách fakulty. Členové senátu, kurie akademických pracovníkům, se shodli na tom, že 
etický kodex je zaměřen především proti plagiátorství. V tomto smyslu je třeba ubezpečit studenty, že 
strach z postihu za formální chyby při citování je neodůvodněný. Navíc, bylo zdůrazněno, že kodex se 
v tomto bodě plně týká i učitelů. Předmětem diskuse byl také ne vždy korektní přístup studentů ke 
studiu a především jejich nekalé praktiky používané při ověřování studijních povinností.  

Nakonec, J. Bokšová se zajímala o možnosti sankcí za porušení kodexu. Plagiátorství a hrubé porušení 
podmínek ověřování studijních povinností má v kompetenci posuzovat disciplinární komise. Určité 
možnosti mají samotní učitelé. V každém případě je záhodno, aby vzniklo v akademické obci fakulty 
prostředí, kdy těm, kteří se nebudou chovat eticky, bude porušení kodexu dáno najevo. 

Senát hlasoval o etickém kodexu: 

hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 1.  

„AS FFÚ VŠE schvaluje Etický kodex člena akademické obce FFÚ VŠE.“ 

 

Ad 4) Různé 

V. Černý navrhl změnu Volebního a jednacího řádu AS FFÚ VŠE, aby jeho výklad ohledně 
náhradníků byl jednoznačný.  

J. Bokšová požádala o to, aby byl upřesněn, resp. sjednocen výklad Studijního a zkušebního řádu 
v bodě hodnocení stupněm 4+.  

 

Příští zasedání Akademického senátu FFÚ VŠE se bude konat, pokud bude Akademickým senátem 
VŠE dne 31. 3. schválen rozpočet VŠE, dne 10. dubna od 12.15 hod. 

 

 

 

Zapsala: Barbora Slintáková, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

 

Schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


