
ZÁPIS 

z 12. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 12. listopadu 2008 

 

Přítomni  

členové senátu (dle abecedy): Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Ing. Karel Brůna, Ph.D., Ing. Václav Černý, 
Ph.D., Ing. Stanislav Klazar, Ph.D., Martin Komínek, Ing. Bohuslava Knapová, CSc., prof. Ing. Petr 
Marek, CSc., Ing. Jan Molín, Bc. Zuzana Pospišová, Ing. Barbora Slintáková, Ph.D., doc. PhDr. Jan 
Trnka, CSc. 

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

omluveni: prof. Ing. Eva Ducháčková, doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., Miroslav Haško 

 

Program 

1. Oznámení výsledků voleb a předání Osvědčení novým senátorům 

2. Schvalování usnesení předsednictva AS FFÚ z 15. září 2008 

3. Návrh na udělení Pamětní medaile FFÚ 

4. Doplnění Vědecké rady FFÚ VŠE  

5. Různé 

 

Ad 1) Oznámení výsledků voleb a předání Osvědčení novým senátorům 

Předseda volební komise, Václav Černý, seznámil přítomné s výsledky voleb do studentské kurie 
senátu fakulty. Po marném uplynutí lhůty pro podání stížností jsou výsledky platné. Novým 
zástupcům studentů v senátu FFÚ, Zuzaně Pospišové a Martinu Komínkovi, byla předána Osvědčení o 
zvolení.  

 

Ad 2) Schvalování usnesení předsednictva AS FFÚ z 15. září t. r. 

V době, kdy senát nebyl funkční kvůli chybějícím dvěma členům studentské kurie, přijalo 
předsednictvo senátu dvě usnesení – viz zápis z veřejného zasedání předsednictva konaného 15. září 
2008. První usnesení se týkalo změn v podmínkách pro přijetí ke studiu na FFÚ. 

Senát o usnesení hlasoval takto: 

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

„AS FFÚ VŠE schvaluje rozhodnutí předsednictva AS FFÚ ze dne 15. 9. 2008 o změnách 
v podmínkách pro přijetí do bakalářského studijního programu.“ 

 

Druhé usnesení se týkalo návrhu, aby  Ing. Jiří Rauš zastupoval FFÚ v Radě vysokých škol.  

Senát o usnesení hlasoval takto: 

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

„AS FFÚ VŠE schvaluje rozhodnutí předsednictva AS FFÚ ze dne 15. 9. 2008, aby Ing. Jiří Rauš 
zastupoval FFÚ v Radě vysokých škol.“ 



Ad 3) Návrh na udělení Pamětní medaile FFÚ 

Senát projednal návrh děkana Petra Dvořáka na udělení Pamětní medaile Fakulty financí a účetnictví 
VŠE prof. Ing. Miroslavu Tučkovi, CSc. za jeho celoživotní přínos k rozvoji VŠE a fakulty při 
příležitosti jeho narozenin. Proti návrhu nebyly vzneseny žádné námitky.  

V diskusi byly připomenuty podmínky navrhování potenciálních laureátů.  

Senát o návrhu hlasoval takto: 

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

„AS FFÚ VŠE schvaluje návrh děkana na udělení  Pamětní medaile FFÚ VŠE 
prof. Ing. Miroslavu Tučkovi, CSc.“ 

Medaile bude předána na slavnostním zasedání Vědecké rady FFÚ VŠE, které se bude konat 10. 12.  

 

Ad 4) Doplnění Vědecké rady FFÚ VŠE 

Děkan fakulty navrhl senátu doplnit Vědeckou radu FFÚ VŠE o doc. Ing. Pavla Dvořáka, CSc., 
vedoucího katedry společenských věd Fakulty managementu v Jindřichově Hradci, a o prof. PhDr. 
Františka Ochranu, DrSc. z katedry veřejných financí a CESES FSV UK. Děkan návrh zdůvodnil tím, 
že na členství před časem rezignovala doc. Ing. Alena Vančurová, Ph.D. a že měl již dříve v úmyslu 
navrhnout doc. Dvořáka, který nedávno úspěšně absolvoval řízení ke jmenování profesorem, jako 
člena Vědecké rady. 

V souladu s jednacím řádem AS FFÚ VŠE se senát o tomto bodu usnesl tajným hlasováním (k přijetí 
usnesení bylo třeba nadpoloviční většiny všech senátorů). Předseda senátu navrhl volební komise ve 
složení: 

 Karel Brůna – předseda volební komise, 

 Václav Černý – člen volební komise, 

 Jan Molín – člen volební komise. 

Senát hlasoval o návrhu volební komise. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

Senát dále tajně hlasoval o usnesení ohledně jmenování doc. Ing. Pavla Dvořáka, CSc. a prof. PhDr. 
Františka Ochrany, DrSc. členy Vědecké rady FFÚ VŠE. Ve volbě bylo odevzdáno 11 platných 
hlasovacích lístků a předseda volební komise oznámil po sečtení hlasů výsledek. 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

 „AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování doc. Ing. Pavla Dvořáka, CSc. a prof. PhDr. Františka 
Ochrany, DrSc. členy Vědecké rady FFÚ VŠE.“ 

 

Ad 5) Různé 

Noví senátoři prezentovali, čeho by chtěli prostřednictvím své činnosti v senátu dosáhnout. Zuzana 
Pospišová se chce zasadit o větší počet mimosemestrálních kurzů s hostujícími profesory na fakultě 
nebo chce podpořit zahraniční studium studentů fakulty; Martin Komínek by rád podpořil zájem 
studentů o dění v senátu. 

Pan děkan informoval senátory o tom, že škola přijala nadstandardní protipožární opatření. Dále ujistil 
senát, že plynové masky jsou v jeho kanceláři v bezpečí a na požádání k dispozici.  

Diskutovalo se o zkušenostech s novým Integrovaným studijním informačním systémem (ISIS). Pan 
děkan seznámil přítomné s komplikovanou komunikací jak mezi fakultami či jednotlivými pracovišti 
na VŠE, tak mezi VŠE a autory systému na MZLU v Brně, která může být příčinou řady stále 
nevyřešených problémů spojených zejména se studijní (výukovou) agendou. Pan děkan dodal, že 



připravuje pro učitele fakulty příručku zaměřenou na základní povinnou agendu, pro kterou by měli 
ISIS používat. 

Na dotaz Jiřiny Bokšové, zda by mohla mít každá fakulta na VŠE kvótu studentů vyjíždějících za 
studiem do zahraničí, pan děkan odpověděl, že on se osobně zasazuje za proporčnější rozdělení do 
zahraničí vyjíždějících studentů mezi fakultami.  

Pan děkan senátory pozval na Den s VŠE konaný 22. 11., informoval o připravovaném partnerství 
fakulty s vybranými firmami a o úmyslu vylepšit informační nástěnkový systém fakulty.  

 

 

Příští zasedání Akademického senátu FFÚ VŠE se bude konat pravděpodobně v týdnu od 23. 2. 2009. 

 

 

 

Zapsala: Barbora Slintáková, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 

 


