
ZÁPIS 

z 15. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 6. dubna 2009 

 

Přítomni  

členové senátu (dle abecedy): Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Ing. Karel Brůna, Ph.D. (pouze u bodu 1 – 
bez hlasování), prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., doc. Ing. Dana Dvořáková, 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, JUDr. Eva Vachulková – tajemnice FFÚ VŠE 

omluveni: Bc. Miroslav Haško 

 

Program 

1. Projednání a schvalování rozpočtu FFÚ na rok 2009 

2. Oznámení výsledků voleb a předání Osvědčení novým senátorům   

3. Informace o přípravě voleb do AS VŠE a do AS FFÚ VŠE dne 9. dubna 2009 

4. Různé 

 

Ad 1) Projednání a schvalování rozpočtu FFÚ na rok 2009 

Děkan fakulty předložil senátu ke schválení rozpočet fakulty na rok 2009. Rozpočet vychází ze 
schváleného rozpočtu VŠE a při rozdělování prostředků mezi katedry nebo na určité aktivity je 
respektována dříve přijatá metodika. (Děkan slíbil, že pokud v budoucnu dojde ke změnám v metodice 
rozdělování na úrovni školy, bude o tom informovat a event. navrhne kolegiu děkana změny 
v metodice fakulty). Děkan upozornil na dvě odlišnosti oproti rozpočtu v minulém roce, a to na event. 
rozpuštění rezervy školy a na to, že byla na úrovni fakulty vytvořena rezerva na úhradu výkonů 
poskytovaných v doktorském studiu našim studentům od jiných fakult (fakulta obdržela prostředky za 
doktorské studium kapitačně). Tajemnice doplnila informaci o stipendijním fondu.  

V diskusi děkan naznačil, jaké změny lze příští rok očekávat v alokaci prostředků určených na vědu a 
výzkum, a diskutovaly se možnosti zapojení doktorandů do vědy a výzkumu. Jiřina Bokšová vznesla 
dotaz týkající se výdajů na hostující profesory a dotaz ohledně výpočtu výkonů katedry finančního 
účetnictví a auditingu.  

 Senát o usnesení hlasoval takto: 

hlasování pro 12, proti 0, zdrželi se 0. Usnesení bylo přijato. 

 „AS FFÚ VŠE schvaluje rozpočet FFÚ VŠE na rok 2009.“ 

 

Ad 2) Oznámení výsledků voleb a předání Osvědčení novým senátorům   

Předseda volební komise, Jan Molín, seznámil přítomné s výsledky voleb do celofakultního volebního 
obvodu kurie akademických pracovníků fakulty. Po marném uplynutí lhůty pro podání stížností jsou 
výsledky platné. Novým senátorům, Petru Markovi, Daně Dvořákové a Jiřině Bokšové, byla předání 
„Osvědčení o zvolení“ na funkční období od 11. května 2009 do 10. května 2012. Osvědčení pro 
náhradníky budou uložena v trezoru fakulty.  



 „AS FFÚ VŠE vyslechl zprávu předsedy volební komise o výsledcích voleb do  celofakultního 
volebního obvodu kurie akademických pracovníků AS FFÚ VŠE a bere ji na vědomí.“ 

Senát o usnesení hlasoval takto: 

hlasování pro 12, proti 0, zdrželi se 0. Návrh usnesení byl přijat. 

 

Ad 3) Informace o přípravě voleb do AS VŠE a do AS FFÚ VŠE dne 9. dubna 2009 

Předseda volební komise, Jan Molín, informoval o přípravě voleb do akademických senátů dne 
9. dubna 2009. Pozornost byla věnována zejména účasti zástupců Hlavní volební komise VŠE při 
volbách, kteří budou dozírat na průběh voleb do AS VŠE.  

„AS FFÚ VŠE bere na vědomí účast zástupců Hlavní volební komise VŠE při volbách do AS FFÚ VŠE 
dne 9. dubna 2009.“ 

Senát o usnesení hlasoval takto: 

hlasování pro 12, proti 0, zdrželi se 0. Návrh usnesení byl přijat. 

 

 

Ad 4) Různé 

Projednávaly se termíny dalších zasedání senátu FFÚ, zejména zasedání senátorů ve volebním období 
od 11. května 2009. Předběžný termín zasedání nového senátu byl stanoven na 11. května. 

 

 

Příští zasedání Akademického senátu FFÚ VŠE se bude konat 20. 4. 2009 od 16 hodin. 

 

 

 

Zapsala: Barbora Slintáková, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 

 


