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ZÁPIS 

z 20. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 26. listopadu 2009 

 

Přítomni  

Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Ing. Karel Brůna, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva 
Ducháčková, CSc., Ing. Savina Finardi, doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D., Ing. Bohuslava 
Knapová, CSc., Martin Komínek, prof. Ing. Petr Marek, CSc., Bc. Zuzana Pospišová, doc. PhDr. Jan 
Trnka, CSc.  

hosté: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. – proděkan FFÚ VŠE, JUDr. Eva Vachulková – tajemnice FFÚ 
VŠE (přítomna u bodu 1) 

Omluveni  

doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., Bc. Miroslav Haško, prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., Šárka 
Vorlová  

 

Program  

1. Projednání úpravy rozpočtu fakulty 

2. Volby děkana fakulty na nové volební období 

3. Různé 

 

Ad 1. Projednání úpravy rozpočtu fakulty  

Děkan fakulty předložil senátu k projednání návrh na úpravu některých položek v rozpočtu FFÚ, který 
byl schválen AS FFÚ VŠE dne 30. března 2009. Materiál prezentoval v zastoupení děkana jeho 
statutární zástupce prof. Musílek, který věnoval pozornost především nutnosti vyrovnat schodek 
v rozpočtu Katedry didaktiky ekonomických předmětů (KDEP) na fakultě. Je snahou najít řešení 
problému této katedry s ohledem na její další financování. JUDr. Vachulková dále doplnila a vysvětlila 
některé body v návrhu. Do diskuse se postupně zapojila většina senátorů. Petr Marek informoval 
o průběhu jednání kolegia děkana k tomuto bodu. Jan Trnka vysvětloval specifika postavení KDEP. 
Václav Černý a Jiřina Bokšová se ptali na možnosti pomoci z celoškolské úrovně. V diskusi zazněl 
podnět, v němž někteří členové senátu doporučují děkanovi fakulty podat písemnou žádost o přidělení 
mimořádné dotace z úrovně školy pro KDEP. Následovalo hlasování o usnesení k prvnímu bodu 
jednání senátu. 

Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 1. 

AS FFÚ VŠE schvaluje návrh úprav rozpočtu fakulty na rok 2009. 

 

Ad 2. Volby děkana fakulty na nové volební období 

Předseda senátu informoval senát o tom, že se blíží konec funkčního období současného děkana. Proto 
v souladu s Volebním a jednacím řádem AS FFÚ VŠE předložil návrh na vyhlášení voleb děkana.   

Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

AS FFÚ VŠE schvaluje, aby předseda AS FFÚ VŠE vyhlásil volby do funkce děkana FFÚ VŠE 
pro funkční období od 1. 4. 2010 do 31. 3. 2014 na 25. 2. 2010. 



 2

Po schválení tohoto usnesení vyzval členy senátu k účasti ve volební komisi k těmto volbám. O práci 
v komisi projevili zájem Václav Černý, Martin Komínek a Petr Marek. Předseda senátu navrhl za 
předsedu volební komise Václava Černého a dal hlasovat o složení komise. 

Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

AS FFÚ VŠE schvaluje volební komisi pro volbu děkana FFÚ VŠE na 25. 2. 2010 ve složení 
Václav Černý (předseda), Martin Komínek a Petr Marek.  

Po přijetí tohoto usnesení vyhlásil předseda senátu krátkou přestávku, během níž se sešla volební 
komise. Na začátku dalšího jednání senátu po přestávce pak informoval o tom, že volební komise na 
svém prvním zasedání schválila volební harmonogram. 

 

Ad 3. Různé 

• Na základě podnětu Jiřiny Bokšové ohledně přínosů vyplývajících pro učitele a studenty ze 
zrušení indexu hlasoval senát o následujícím usnesení:  

Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 2. 

AS FFÚ VŠE žádá děkana o vyhodnocení výhod a nevýhod zrušení indexů na fakultě. 

• Martin Komínek by uvítal, kdyby informace o nových zápisech ze zasedání AS FFÚ VŠE byly 
umístěné na fakultních internetových stránkách ve složce „Aktuality“. Tato změna by mohla 
přinést větší informovanost studentů o senátu. Bohuslava Knapová slíbila toto zařídit. 

• Petr Marek informoval o probíhající diskusi na úrovni AS VŠE k tzv. Bílé knize terciárního 

vzdělávání. Členové AS FFÚ VŠE se dohodli, že k tomuto bodu budou diskutovat na následujícím 
zasedání senátu po volbách děkana fakulty. 

 

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 

 

 


