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ZÁPIS 

z 25. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 13. května 2010 

 

Přítomni  

Doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. 
Eva Ducháčková, CSc., doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., Ing. Savina Finardi, Bc. Miroslav Haško, 
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. (mimo bod 3 a 4), Ing. Bohuslava Knapová, CSc., prof. Ing. 
Květa Kubátová, prof. Ing. Petr Marek, CSc., doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. 

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

Omluveni  

Martin Komínek, Bc. Zuzana Pospišová, Šárka Vorlová 

 

Program  

1. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 2009 

2. Návrh na členy disciplinární komise FFÚ VŠE  

3. Projednání Etického kodexu členů akademické obce VŠE 

4. Různé 

 

Ad 1. Projednání Výroční zprávy o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 2009  

Děkan fakulty doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. předložil AS FFÚ VŠE ke schválení Výroční zprávu 
o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 2009 (dále jen Výroční zpráva) a uvedl, že může dojít ještě 
k jejím drobným formálním úpravám a že Výroční zpráva bude mít jak elektronickou tak i tištěnou 
podobu. Podle senátorky Kubátové je předložená Výroční zpráva výbornou orientací pro interní a 
externí uživatele a současně vhodnou propagací fakultní činnosti. 

Z dalšího jednání AS FFÚ VŠE vyplynulo, že není nutné projednávat formální úpravy Výroční zprávy 
o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 2009 na dalším zasedání senátu. Následně předseda AS FFÚ 
VŠE předložil návrh usnesení na schválení projednávaného materiálu. 

Hlasování pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 

„AS FFÚ VŠE schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 2009.“ 

 

Ad 2. Návrh na členy disciplinární komise FFÚ VŠE 

Děkan Fakulty předložil AS FFÚ návrh na schválení nových členů disciplinární komise Fakulty 
financí a účetnictví – prof. Ing. Jana Fibírová, CSc. (předsedkyně), doc. Ing. Jana Marková, CSc., Ing. 
Pavel Svačina, Ph.D., Jan Vostatek, Jana Mrkvičková, Ing. Pavel Zetek. Funkční období členů 
disciplinární komise bude začínat 22. 5. 2010 a bude trvat dva roky.  

Doc. Bokšová v diskusi vyslovila požadavek, aby největší katedra na fakultě, která garantuje základní 
kurzy pro první ročníky, měla v disciplinární komisi svého zástupce. Doc. Trnka vznesl dotaz na počet 
případů, jež disciplinární komise musí za semestr řešit. Hovořilo se také o postihu, který disciplinární 
komise navrhuje (napomenutí, podmínečné vyloučení, vyloučení) a zda a jak může děkan FFÚ VŠE 
svým rozhodnutím tento návrh změnit. 
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V souladu s jednacím řádem AS FFÚ VŠE se senát o tomto bodu usnáší tajným hlasováním, k přijetí 
usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech senátorů. Předseda senátu navrhl členy sčítací komise ve 
složení: 

 Karel Brůna – předseda sčítací komise, 

 Dana Dvořáková – člen sčítací komise, 

             Savina Finardi – člen sčítací komise. 

Senát hlasoval o návrhu sčítací komise. 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 

Senát dále tajně hlasoval o usnesení ohledně jmenování jednotlivých členů disciplinární komise takto:  

„AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování prof. Ing. Jany Fibírové, CSc. členkou Disciplinární 
komise FFÚ VŠE od 22.května 2010 do 21. května 2012.“ 

Hlasování: pro 11, proti 1, zdrželi se 0. 

„AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování doc. Ing. Jany Markové, CSc. členkou Disciplinární 
komise FFÚ VŠE od 22.května 2010 do 21. května 2012.“ 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 

„AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování Jany Mrkvičkové členkou Disciplinární komise FFÚ VŠE od 
22.května 2010 do 21. května 2012.“ 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 

 „AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování Ing. Pavla Svačiny, Ph.D. členem Disciplinární komise FFÚ VŠE 
od 22.května 2010 do 21. května 2012.“ 

Hlasování: pro 11, proti 1, zdrželi se 0. 

„AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování Jana Vostatka členem Disciplinární komise FFÚ VŠE 
od 22.května 2010 do 21. května 2012.“ 

Hlasování: pro 12, proti 0, zdrželi se 0. 

„AS FFÚ VŠE schvaluje jmenování Ing. Pavla Zetka členem Disciplinární komise FFÚ VŠE 
od 22.května 2010 do 21. května 2012.“ 

Hlasování: pro 11, proti 1, zdrželi se 0. 

 

Ad 3. Projednání návrhu Etického kodexu členů akademické obce VŠE 

Členové Senátu projednali návrh Etického kodexu členů akademické obce VŠE v Praze (dále jen 
Etický kodex). Byl diskutován především bod 2 – Zásady v přístupu ke studiu. V souvislosti s Etickým 
kodexem byla rozebírána také otázka lékařských potvrzení u studentů. Děkan Fakulty zakončil diskusi 
výstižnou větou, že vynucování Etického kodexu neetickými cestami by být nemělo. 

Předseda senátu navrhl usnesení, v němž AS FFÚ VŠE podporuje přijetí navrženého Etického kodexu.  

„AS FFÚ VŠE podporuje přijetí návrhu Etického kodexu členů akademické obce VŠE.“ 

Hlasování pro 2, proti 0, zdrželi se 9. 

Vzhledem k nepřijetí původního návrhu předložil předseda senátu návrh usnesení, v němž AS FFÚ 
VŠE bere návrh Etického kodexu na vědomí.  

„AS FFÚ VŠE bere na vědomí  návrh Etického kodexu členů akademické obce VŠE.“ 

Hlasování pro10, proti 0, zdrželi se 1. 
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Ad 4. Různé 

• Děkanovi Fakulty byly položeny dotazy ohledně zkoušení ve 13. týdnu výuky týkající se 
zahraničních studentů (Brůna) a domácích studentů (Mikušová). Děkan Fakulty na uvedené 
dotazy reagoval s tím, že v případě zahraničních studentů může být učiněna při jejich zkoušení 
výjimka, v případě českých studentů zkoušení v posledním týdnu výuky není možné. 

• V červnu 2010 lze očekávat úspěšné ukončení magisterského studia Zuzany Pospišové, a tím 
zároveň i skončení jejího členství v AS FFÚ VŠE. V tomto případě navrhl předseda senátu, 
aby se volby konaly druhý týden výuky v následujícím zimním semestru. Další zasedání AS 
FFÚ by se konala po skončení těchto voleb. Přesné datum zasedání bude upřesněno později. 

 

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 

 

 

 


