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ZÁPIS 

z 11. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze konané dne 24. dubna 2008 

 

Přítomni  

členové senátu (dle abecedy): Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva 
Ducháčková, CSc., 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. 

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan FFÚ VŠE 

Omluveni: Ing. Karel Brůna, Ph.D., doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., Miroslav Haško, doc. PhDr. Jan 
Trnka, CSc. 

Neomluveni: Ing. Nadir Baigarin 

 

Program 

1. Projednání Výroční zprávy FFÚ VŠE 

2. Projednání návrhu členů Disciplinární komise FFÚ VŠE 

3. Různé  

 

Ad 1)  Projednání Výroční zprávy FFÚ VŠE za rok 2007, včetně hospodaření fakulty 
v roce 2007 

Děkan fakulty předložil senátu Výroční zprávu fakulty, která shrnuje činnost a dosažené 
výsledky fakulty v roce 2007. Součástí zprávy je i zpráva o hospodaření fakulty v roce 2007. 
Petr Marek ocenil současnou podobu Výroční zprávy, jež splňuje požadavky nejen z hlediska 
obsahu, ale také z hlediska reprezentace fakulty navenek. V této souvislosti vyzdvihl osobní 
angažovanost děkana fakulty při přípravě tohoto dokumentu. Současně požadoval, aby 
některé části Výroční zprávy byly ještě doplněny. Především v úvodním slově děkana by se 
měly podle něho více odrážet současné výsledky fakulty. V diskusi se dále objevili drobné 
připomínky, např. ohledně nepřesného počtu profesorů na některých katedrách (Stanislav 
Klazar).  

Předsedající navrhl následující usnesení: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje Výroční zprávu FFÚ VŠE za rok 2007, hospodaření fakulty v roce 
2007 se zapracováním drobných připomínek vzešlých z diskuse na jednání AS.“ 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. Návrh usnesení byl přijat. 

 

Ad 2) Projednání návrhu členů Disciplinární komise FFÚ VŠE 

Děkan fakulty předložil senátu návrh na jmenování členů Disciplinární komise FFÚ VŠE. Po 
krátké diskusi o náplni práce disciplinární komise FFÚ VŠE bylo přikročeno k tajnému 
hlasování. Komise pro sčítání hlasů byla navržena ve složení: Bohuslava Knapová 
(předsedkyně), Jan Molín a Alexander Novák.  
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Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0.  

„Komise pro sčítání hlasů při hlasování o Disciplinární komisi FFÚ VŠE byla schválena ve 
složení: Bohuslava Knapová, Jan Molín a Alexander Novák.“ 

Předsedající navrhl na základě diskuse následující usnesení: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje návrh na personální obsazení Disciplinární komise FFÚ VŠE.“ 

Výsledek tajného hlasování: bylo rozdáno hlasovacích lístků: 10, odevzdáno hlasovacích 
lístků: 10, z toho 10 platných hlasovacích lístků. Platné hlasovací lístky byly odevzdány s 

tímto výsledkem: pro 8, proti 2. Návrh usnesení byl přijat. 

 

Ad 3) Různé 

Předseda senátu požádal děkana fakulty, aby odpověděl na otázky týkající se bezpečnostních 
a protipožárních opatření na VŠE ve smyslu usnesení AS FFÚ VŠE z minulého zasedání. 
Děkan fakulty informoval, že na VŠE probíhá v současnosti externí posuzování těchto 
opatření. O výsledcích šetření bude senát informovat. 

Děkan fakulty na dotaz J. Bokšové informoval o dosavadním průběhu navazujícího 
magisterského studijního programu v angličtině, tzv. „Joint Degree“, a o zájmu o něj mezi 
našimi studenty.  

Děkan fakulty sdělil senátu, že na příštím kolegiu děkana předloží výklad Studijního a 
zkušebního řádu ohledně hodnocení stupněm 4+, tak jak o to byl požádán na devátém zasedání senátu.  

 

 

Společné slavnostní zasedání Akademického senátu FFÚ VŠE, Vědecké rady FFÚ VŠE a 
Katedry finančního účetnictví a auditingu se bude konat dne 30. dubna 2008 od 11 hodin 
v předsálí Nové auly a bude spojené s předáním Pamětní medaile FFÚ prof. Ing. Vladimíru 
Pilnému, CSc. 

 

Řádné zasedání Akademického senátu FFÚ VŠE proběhne na začátku října 2008. O termínu 
zasedání budou členové AS FFÚ VŠE včas informováni. 

 

 

 

Zapsala: Barbora Slintáková, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

 

Schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


