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ZÁPIS 

z 30. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 15. prosince 2010 

 

Přítomni  

Doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., doc. Ing. 
Dana Dvořáková, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D., Ing. Bohuslava Knapová, CSc., prof. 
Ing. Květa Kubátová, CSc., prof. Ing. Petr Marek, CSc., doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. (u bodu 1) 

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan FFÚ VŠE, RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. – zástupce FFÚ 
v Radě vysokých škol, Ing. Igor Paholok    

Omluveni  

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Ing. Savina Finardi, Bc. Miroslav Haško, Martin Komínek, Bc. 
Pavla Mikušová, Šárka Vorlová  

 

Program  

1. Projednání návrhu na zřízení Institutu energetické ekonomie při FFÚ VŠE  

2. Projednání usnesení předsednictva AS FFÚ VŠE k návrhu na zástupce fakulty do Rady 
vysokých škol  

3. Projednání návrhu Dlouhodobého záměru FFÚ VŠE na období 2011-2015  

4. Projednání návrhu na změnu Metodiky rozdělování finančních prostředků v rámci 
doktorského studia na FFÚ VŠE 

5. Různé 

 

Ad 1.  Projednání návrhu na zřízení Institutu energetické ekonomie  

Na základě evropských zkušeností se zakládáním institutů při univerzitách navrhl děkan fakulty zřídit 
přednáškový Institut energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické 
v Praze jako prestižní institut fakulty, který vyžaduje ke svému působení minimální náklady, ale 
naopak přínosy z jeho činnosti by mohly být značné. V diskusi k tomuto bodu jednání byly 
zodpovězeny ze strany Ing. Paholka dotazy doc. Trnky ohledně pravidelnosti přednášek (měsíčně) a 
způsobu zakončení přednáškového cyklu pro studenty (dobrovolně), prof. Kubátové, co se týče počtu 
osob zajišťujících přednášky na Institutu energetické ekonomie (Paholok, Michalovský), doc. 
Dvořákovou zajímal obsah přednášek ve vztahu k environmentálním aspektům (nebylo dosud řešeno). 

Předseda senátu poté dal hlasovat o zřízení Institutu energetické ekonomie: 

AS FFÚ VŠE schvaluje zřízení Institutu energetické ekonomie při Fakultě financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze.  

Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 2. Projednání rozhodnutí předsednictva AS FFÚ VŠE k návrhu na zástupce fakulty do Rady 
vysokých škol   

Předseda senátu požádal o schválení rozhodnutí předsednictva AS FFÚ VŠE ze dne 15. 11. 2010, 
kterým byl RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. schválen jako zástupce fakulty v Radě vysokých škol (dále 
Rady VŠ). RNDr. Witzany se účastnil již zasedání Rady VŠ dne 18. 11. 2010 a členy senátu 
informoval o programových bodech jednání tohoto zasedání (malá novela vysokoškolského zákona, 
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zápisné). Zároveň požádal předsedu Akademického senátu fakulty o nastavení určitých pravidel 
komunikace mezi ním a členy senátu fakulty. Doc. Dvořáková vznesla požadavek, aby byl členům 
senátu zasílán zápis ze zasedání Rady VŠ z důvodů větší informovanosti o programových bodech 
jednání Rady VŠ. 

Na závěr tohoto bodu jednání proběhlo hlasování: 

AS FFÚ VŠE schvaluje usnesení předsednictva ze dne 15. 11. 2010 o vybrání RNDr. Jiřího 
Witzanyho, Ph.D. jako zástupce FFÚ v Radě vysokých škol.  

Hlasování pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 3. Projednání návrhu Dlouhodobého záměru FFÚ VŠE na období 2011-2015   

Děkan fakulty předložil členům senátu Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, 
vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické 
v Praze (dále Dlouhodobý záměr Fakulty) na období 2011-2015, vysvětlil genezi jeho vzniku a 
přístup, který zvolil při jeho zpracování v pedagogické a vědecko-výzkumné oblasti. Také uvedl, že 
Dlouhodobý záměr Fakulty bude na jednotlivé roky doplněn o termíny realizace konkrétních opatření 
a osoby odpovědné za jejich splnění.  

Členové senátu vyjádřili souhlas s koncepcí Dlouhodobého záměru Fakulty a hlasovali takto: 

 AS FFÚ VŠE schvaluje Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační 
a další tvůrčí činnosti Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze na období 

2011-2015. 

Hlasování pro 8, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 4. Projednání návrhu na změnu metodiky rozdělování finančních prostředků v rámci 
doktorského studia na FFÚ VŠE   

Tento bod programu byl z časových důvodů přeložen na nejbližší další zasedání Akademického senátu 
fakulty, které se bude konat v roce 2011.  

 

Ad 5. Různé   

Předseda senátu připomněl blížící se konec funkčního období Bc. Miroslava Haško (17. 3. 2011) a tím 
přípravnou fázi voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE. 

Termín příštího jednání senátu bude členům AS FFÚ sdělen elektronickou cestou na počátku roku 
2011. 

 

 

 

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


