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ZÁPIS 

z 33. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 15. dubna 2011 

 

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, doc. Ing. Jaroslava 
Holečková, Ph.D., Ing. Bohuslava Knapová, CSc., Martin Komínek, prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., 
prof. Ing. Petr Marek, CSc., Bc. Pavla Mikušová (pouze na začátku projednávání bodu 1), Adam 
Procházka, doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.  

hosté: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. – děkan FFÚ VŠE, JUDr. Eva Vachulková – tajemnice FFÚ VŠE 

Omluveni  

Šárka Vorlová 

 

Program  

1. Projednání Rozpočtu Fakulty financí a účetnictví VŠE na rok 2011 

2. Různé 

 

Ad 1. Projednání rozpočtu FFÚ VŠE na rok 2011 

Děkan fakulty předložil senátu fakulty ke schválení Rozpočet Fakulty financí a účetnictví VŠE na rok 
2011. K návrhu rozpočtu uvedl, že při jeho zpracování vycházel ze senátem schválené metodiky 
rozdělování finančních prostředků na fakultě včetně nové úpravy týkající se doktorského studia. 
Zvláštnost rozpočtu na rok 2011 představuje použití institucionální podpory na fakultě přednostně 
k dofinancování výzkumného záměru.   

V diskusi k rozpočtu se vyjádřily senátorky, Eva Ducháčková a Květa Kubátová, v tom smyslu, že 
nebyly v oblasti vědy doceněny publikační aktivity Katedry bankovnictví a pojišťovnictví a Katedry 
veřejných financí na fakultě. V návaznosti na uvedené připomínky Petr Marek vyslovil myšlenku 
možného zmírnění dopadu rozdělení institucionální podpory na katedry v roce 2011 v rozpočtu 
následujícího roku. Pokud by to bylo možné, pak by navrhoval propočítat „zásluhovost“ jednotlivých 
kateder na tvorbě institucionální podpory po dobu trvání výzkumného záměru. Dále děkan fakulty 
zdůraznil s ohledem na končící se výzkumný záměr, že bude požadovat adekvátní odborné výstupy 
jednotlivců v tomto roce jeho dokončení a že bude nadále vyžadovat, ale i motivačně podporovat, 
publikační činnost všech pedagogů a studentů na fakultě.  

Na závěr diskuse k problematice rozpočtu děkan fakulty zdůraznil skutečnost, že při sestavování 
rozpočtu fakulty se důsledně vychází z platné metodiky propočtu přidělování finančních prostředků na 
katedry, která byla schválena senátem fakulty.  

Na základě diskuse k tomuto bodu navrhl předsedající hlasovat nejprve o usnesení, v němž by AS 
FFÚ VŠE předložil děkanovi fakulty požadavek na to, aby v návrhu rozpočtu fakulty na rok 2012 
zohlednil specifika rozdělování institucionální podpory na fakulty v roce 2011. 

Hlasování: pro 13, proti 0, zdrželi se 0.  

 „AS FFÚ VŠE žádá děkana, aby při přípravě Rozpočtu Fakulty financí a účetnictví VŠE na rok 
2012 zohlednil při tvorbě institucionální podpory specifičnost jejího rozdělování na katedry 

v předchozím roce.“ 

Poté předsedající nechal hlasovat o schválení předloženého Rozpočtu Fakulty financí a účetnictví VŠE 
na rok 2011. 
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Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 2.  

 „AS FFÚ VŠE schvaluje Rozpočet Fakulty financí a účetnictví VŠE na rok 2011.“ 

 

Ad 2. Různé  

Martin Komínek položil dotaz týkající se možností čerpání stipendijního fondu a upozornil na relace 
stipendií pro studenty fakulty. Děkan fakulty na jeho otázku odpověděl, že se nebrání případným 
změnám dosavadního způsobu odměňování nejlepších studentů za účelem jejich motivace ke studiu. 

Termín příštího jednání senátu je v pátek 13. května 2011 od 9.00 hodin. 

 

 

 

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


