
 1

ZÁPIS 

z 34. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 13. května 2011 

 

Přítomni  

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., Ing. 
Savina Finardi, doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D., Ing. Bohuslava Knapová, CSc., prof. Ing. Petr 
Marek, CSc., Bc. Pavla Mikušová, Adam Procházka (u části bodu 2), doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.  

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

Omluveni  

doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Martin Komínek, prof. Ing. Květa 
Kubátová, CSc., Šárka Vorlová 

 

Program  

1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 2010 

2. Různé 

 

Ad 1. Projednání a schválení Výroční zprávy o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 2010 

Děkan fakulty předložil senátu ke schválení Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 
2010. Ve svém úvodním slově vysvětlil cíl a způsob, který zvolil při přípravě Výroční zprávy 
o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE (dále výroční zpráva) za uplynulý rok 2010. V diskusi byla 
oceněna čtenářská přijatelnost výroční zprávy (Marek), její inovovaný obsah i forma (Mikušová) a 
byla požadována specifikace položky časového rozlišení v části hospodaření fakulty (Bokšová). 
Vzhledem k tomu, že požadavky na doplnění materiálu o úvodní slovo děkana a přehled událostí roku 
2010 a jeho úpravy týkající se například aktualizace seznamu absolventů a pracovníků fakulty a jejích 
orgánů nebyly členy senátu považovány za diskutabilní ve smyslu nutnosti dalšího projednávání na 
senátu, byl předsedou senátu předložen návrh usnesení na schválení projednávaného materiálu 
s následující podmínkou. 

Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

AS FFÚ VŠE schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE za rok 2010 
s následující podmínkou: pokud do 24 hodin po doručení tohoto upraveného a kompletního 
materiálu v elektronické podobě žádný člen senátu nepožádá o svolání AS FFÚ VŠE k jeho 

projednání. 

 

Ad 2. Různé 

• Děkan fakulty podal námitku k bodu 2 ze zápisu z 31. zasedání AS FFÚ ze dne 21. února 2011 
v tom smyslu, že zrušení podmínky absolvování testu z českého jazyka pro zahraniční uchazeče 
platí pro navazující magisterské studium nikoli bakalářské studium. Senát o návrhu předsedy 
senátu hlasoval takto: 

Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

AS FFÚ VŠE schvaluje opravu zápisu z 31. zasedání AS FFÚ k usnesení bodu 2, kde se vypouští 
„na bakalářské studium“ a nahrazuje se „na navazující magisterské studium“. 
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• Děkan fakulty na dotaz ohledně informovanosti studentů prvního ročníku bakalářského studia o 
požadovaném studijním průměru pro přijetí uchazečů na navazující magisterské studium 
zdůvodnil dosavadní způsob informovanosti a preference přijímání studentů bakalářského studia 
Fakulty financí a účetnictví na navazující magisterské studium na základě splnění požadovaného 
oborového studijního průměru.  

• Předseda senátu navrhl, aby v souvislosti s přerušením pracovního poměru doc. Trnky (bude 
jednáno s vedoucí Katedry didaktiky ekonomických předmětů Ing. Královou, Ph.D.) a ukončením 
magisterského studia Bc. Mikušové s následným přijímacím řízením do doktorského studia 
případné problémy a otázky spadající do kompetence senátu řešilo a schvalovalo předsednictvo 
AS FFÚ VŠE; poté by byly závěry z usnesení předsednictva senátu předloženy ke schválení 
senátu fakulty.  

• Děkan fakulty připomněl dvě důležité blížící se události: 20. výročí vzniku Fakulty financí a 
účetnictví, přičemž společné setkání se bude konat 7. června 2011 ve 14.00 hodin ve Vencovského 
aule Vysoké školy ekonomické v Praze, a setkání s absolventy Fakulty financí a účetnictví, které 
proběhne 9. června 2011. 

 

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


