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ZÁPIS 

z 10. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 10. dubna 2008 

 

Přítomni  

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

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan FFÚ VŠE, prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. – proděkan FFÚ 
VŠE, JUDr. Eva Vachulková – tajemnice FFÚ VŠE, Jan Vostatek 

Omluveni: Ing. Karel Brůna, Ph.D., doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. 

Neomluveni: Ing. Nadir Baigarin 

 

Program 

1. Projednání a schvalování rozpočtu FFÚ na rok 2008 

2. Různé  

 

Ad 1) Projednání a schalování rozpočtu FFÚ VŠE na rok 2008  

Děkan fakulty předložil senátu ke schválení rozpočet fakulty na rok 2008. 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 2007 k žádné podstatné 
změně. 

Tajemnice fakulty doplnila, že katedrám byly přiděleny celkové disponibilní prostředky, o 
jejichž konkrétním rozdělení samy rozhodnou. Informovala též o stavu stipendijního fondu. 
Proděkan pro vědu a výzkum uvedl, že letos naposled jsou katedrám rozdělovány prostředky 
na specifický výzkum. V budoucnu bude daný zdroj sloužit k financování výzkumných aktivit 
studentů v doktorském studijním programu. Výzkum vedený učiteli bude financován podle 
nových pravidel financování vědy a výzkumu v ČR.  

Senátoři nevznesli k navrženému rozpočtu fakulty žádné zásadní námitky. V. Černý 
připomněl, že se vyplatilo věnovat v minulosti dostatek času přípravě metodiky rozdělování 
prostředků mezi katedry.  

Senát o usnesení hlasoval takto: 

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

„AS FFÚ VŠE schvaluje rozpočet FFÚ VŠE na rok 2008.“ 

Děkan poděkoval senátu za schválení rozpočtu fakulty. Dodal, že k případným změnám v metodice 
sestavování rozpočtu dojde pouze tehdy, když dojde ke změnám v metodice na úrovni VŠE.  
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Ad 2) Různé 

Předseda senátu upozornil na nedostatečné protipožární opatření na Vysoké škole ekonomické 
v Praze, které se projevilo v souvislosti s požárem dne 28. 3. 2008. Na základě své osobní 
zkušenosti považuje za hlavní problém neexistenci požárního alarmu. Osobně se o požáru  
dozvěděl v podstatě jen náhodou od své kolegyně cca v 18:40, když k němu přiběhla 
do kanceláře s naléhavým upozorněním, že hoří, a to prý skutečně. Následně zatelefonoval 
na vrátnici, kde mu vrátný odpověděl, že již zavolal hasiče. Tento krátký čas však stačil na to, 
že z důvodu velmi štiplavého kouře již nemohl, narozdíl od kolegů, opustit kancelář a musel 
vyčkat příchodu hasičů. Kdyby na škole existoval požární alarm, mohli se všichni o vzniklém 
nebezpečí dozvědět včas a nemuseli být evakuováni s pomocí hasičů. Vrátný totiž již o požáru 
v době, kdy mu zavolal, věděl, a mohl spustit požární poplach. Překvapilo ho rovněž to, že 
nikdo se zatím nezabýval nějakou analýzou, jak evakuace probíhala, např. dotazováním těch, 
kteří byli evakuováni, aby z toho mohly být vyvozeny nějaké závěry pro budoucnost. 
V současnosti se do školy může v podstatě dostat kdokoliv a kdykoliv. Rovněž touto otázkou 
by se podle jeho názoru mělo zabývat vedení školy.  

Senát o usnesení hlasoval takto: 

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

„AS FFÚ VŠE žádá děkana fakulty, aby na vedení školy požadoval odpověď ohledně 
protipožárního opatření, zvláště pak existence protipožárního signalizačního systému. 

AS FFÚ VŠE doporučuje, aby se vedení školy zabývalo otázkami bezpečnostních a 
protipožárních opatření na Vysoké škole ekonomické v Praze a o svých závěrech informovalo 
akademickou obec školy. V tomto smyslu žádá děkana, aby tuto žádost předal vedení školy.“ 

 

 

Příští zasedání Akademického senátu FFÚ VŠE se bude konat dne 24. dubna od 13 hod. v zasedací 
místnosti FFÚ (NB 139). Senát by měl projednat Výroční zprávu FFÚ VŠE za rok 2007, vč. zprávy o 
hospodaření, a nové složení disciplinární komise.  

 

 

 

Zapsala: Barbora Slintáková, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

 

Schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 

 


