
ZÁPIS 

ze 16. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 20. dubna 2009 

 

 

Přítomni  

členové senátu (dle abecedy): Ing. Karel Brůna, Ph.D., prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., doc. Ing. 
Dana Dvořáková, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., Martin Komínek, Ing. Bohuslava Knapová, CSc., 
prof. Ing. Petr Marek, CSc., Ing. Jan Molín, Ing. Barbora Slintáková, Ph.D., doc. PhDr. Jan Trnka, 
CSc. 

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan FFÚ VŠE, Ing. Naděžda Blahová, Ph.D., Ing. Savina 
Finardi, Šárka Vorlová 

omluveni: Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Bc. Miroslav Haško, Ing. Stanislav Klazar, Ph.D., Bc. Zuzana 
Pospišová 

 

Program 

1. Oznámení výsledků voleb a předání Osvědčení novým senátorům   

2. Termín 17. zasedání AS FFÚ 

3. Různé 

 

Ad 1) Oznámení výsledků voleb a předání Osvědčení novým senátorům   

Předseda volební komise, Jan Molín, seznámil přítomné s výsledky voleb do katederních volebních 
obvodů kurie akademických pracovníků fakulty a do studentské kurie AS FFÚ. Po marném uplynutí 
lhůty pro podání stížností jsou výsledky platné.  

Novým senátorům, Karlu Brůnovi, Evě Ducháčkové, Václavu Černému, Bohuslavě Knapové, Janu 
Trnkovi, Savině Finardi a Šárce Vorlové byla předána „Osvědčení o zvolení“ na funkční období od 
11. května 2009 do 10. května 2012. Osvědčení Jaroslavě Holečkové a Květě Kubátové budou 
předána dodatečně. Osvědčení pro náhradníky byla uložena do trezoru fakulty.  

Jan Molín informoval přítomné také o průběhu a výsledcích voleb do AS VŠE za Fakultu financí a 
účetnictví. Václav Černý coby člen hlavní volební komise pro volby do AS VŠE doplnil, že k volbám 
na FFÚ nebyla podána žádná stížnost. Poděkoval také všem angažovaným, zejména členům volební 
komise, za bezproblémový průběh voleb na naší fakultě.  

Na závěr Jan Molín poděkoval děkanovi fakulty za poskytnutí jeho zasedací místnosti, kde volby 
mohly proběhnout v důstojném prostředí, a Nadi Blahové za významné zásluhy při organizaci voleb. 

 „AS FFÚ VŠE vyslechl zprávu předsedy volební komise o výsledcích voleb do  katederních volebních 
obvodů kurie akademických pracovníků a do studentské kurie AS FFÚ VŠE a bere ji na vědomí.“ 

Senát o usnesení hlasoval takto: 

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

 

Ad 2) Termín 17. zasedání AS FFÚ 

17. zasedání senátu se bude konat 11. května od 16 hodin. 

 



Ad 3) Různé 

U příležitosti posledního zasedání senátu pro senátory, jejichž funkční období trvalo od 11. května 
2006 do 10. května 2009, poděkoval děkan fakulty senátorům za spolupráci. Předseda senátu a 
děkan fakulty pak zvlášť poděkovali za práci pro senát třem senátorům, jejichž funkční období 
skončí 10. května a nebudou pokračovat v práci v senátu v navazujícím funkčním období. Jmenovitě 
Ing. Janu Molínovi, místopředsedovi Akademického senátu FFÚ, za jeho práci v předsednictvu senátu 
a za přípravu, organizaci a vedení poslední volební komise a dílčí volební komise; Ing. Barboře 
Slintákové, Ph.D., tajemnici Akademického senátu FFÚ, za její práci v předsednictvu senátu a za 
organizaci zasedání senátu a vedení senátního archívu; Ing. Stanislavovi Klazarovi, Ph.D., za správu 
internetových stránek senátu. 

 

 

 

 

 

 

Zapsala: Barbora Slintáková, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 

 


