
ZÁPIS 

z 37. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 10. listopadu 2011 

 

Přítomni  

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. (mimo bodu 1 a 2), Bc. Martin Boreš, Ing. Václav Černý, Ph.D., Ing. 
Savina Finardi, doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D., Ing. Bohuslava Knapová, CSc., prof. Ing. Květa 
Kubátová, CSc., prof. Ing. Petr Marek, CSc., Adam Procházka, 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., doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D., 
Bc. Pavla Mikušová, Šárka Vorlová  

 

Program  

1. Projednání výsledku voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE 

2. Volba místopředsedy AS FFÚ VŠE za studentskou kurii 

3. Projednání návrhu Etického kodexu členů akademické obce VŠE 

4. Projednání návrhu na zástupce fakulty do Rady vysokých škol 

5. Účinnost podmínek přijímacího řízení na magisterské studium 

6. Projednání návrhu na udělení Pamětní medaile fakulty 

 

Ad 1. Projednání výsledku voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE  

Předseda volební komise Václav Černý zhodnotil pozitivně průběh voleb do studentské kurie 
Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví, které se konaly 3. 11. 2011. Ocenil především 
aktivní přístup studentů k volbám. Uvedl, že ve stanovené lhůtě nebyly členům volební komise 
písemně zaslány žádné námitky proti řádnému průběhu voleb a tudíž je výsledek voleb právoplatný.  

Předseda senátu navrhl následující usnesení: 

AS FFÚ VŠE schvaluje Zprávu volební komise 
a Protokol o výsledku voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE. 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

Nově zvolenému senátorovi Martinovi Borešovi bylo předáno Osvědčení o zvolení do studentské 
kurie Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví na funkční období od 9. 11. 2011 do 8. 11. 
2014.  

 

Ad 2. Volba místopředsedy AS FFÚ VŠE za studentskou kurii 

Předseda senátu navrhl volební komisi pro volbu místopředsedu AS FFÚ VŠE ve složení Savina 
Finardi (předsedkyně), Jaroslava Holečková a Jan Trnka.  

Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

Volební komise pro volbu místopředsedu AS FFÚ VŠE byla schválena ve složení: 
Savina Finardi, Jaroslava Holečková, Jan Trnka. 
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Do funkce místopředsedy Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví za studentskou kurii byl 
senátorkou Savinou Finardi navržen senátor Martin Boreš, který s kandidaturou souhlasil. Bylo 
rozdáno 9 hlasovacích lístků a odevzdáno 9 platných hlasovacích lístků.  

Výsledek tajného hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 

Martin Boreš byl zvolen místopředsedou AS FFÚ VŠE za studenty na funkční období 
od 10. 11. 2011 do 8. 11. 2014.“ 

 

Ad 3. Projednání návrhu Etického kodexu členů akademické obce VŠE 

Dalším bodem programu bylo projednání návrhu Etického kodexu členů akademické obce Vysoké 
školy ekonomické (dále Etický kodex VŠE). Diskutovalo se o jeho obsahu a umístění na webových 
stránkách fakulty. Předseda senátu přečetl připomínky dvou senátorek, které se jednání nemohli 
zúčastnit. Senátorka Dvořáková z navržených verzí závěrečných ustanovení preferuje variantu 1), 
neboť podle jejího názoru by fakultní akademické senáty neměly Etický kodex VŠE ani schvalovat a 
ani rušit. Naopak senátorka Mikušová by dala přednost variantě 2b, neboť podle ní, čím více bude 
platných kodexů, bude tím jejich uplatňování horší. A proto doporučuje, aby fakultní etický kodex byl 
nahrazen celoškolním.  

V diskusi dále vystoupila senátorka Bokšová, která své poznámky shrnula do čtyř bodů. Za prvé, 
navržený Etický kodex VŠE je příliš konkrétní. Řada věcí, které naznačuje se na VŠE v současné době 
děje (viz bod 1, 2 a 7 části I). Za druhé, a tím, že AS VŠE schválí takto navržený etický kodex, tak 
vlastně popírá, že by se na škole něco nekalého dělo. Ale to není pravda. Za třetí, schválením kodexu 
sami členové senátu tak porušují kodex v bodu 2 článku I, viz "...neobhajuje a nekryje neetické 
chování, a to ani kdyby bylo zdůvodňováno účelovou prospěšností, poslušností či loajalitou.“. Za 
čtvrté, aby etický kodex měl nějakou váhu a vynutitelnost bylo by potřeba zapracovat kodex do 
Statutu VŠE. Bez tohoto zapracování se jedná o bezvýznamný papír. Všichni vědí, že tu existuje 
Borec a studenti si fotí testy, které pak dávají k dispozici ostatním studentům ap.  

Předseda senátu se v diskusi věnoval navrženým čtyřem variantám závěrečných ustanovení. Variantu 
2b) jednoznačně odmítl a označil ji za zásah do pravomocí AS FFÚ VŠE, protože předpokládá zrušení 
fakultního etického kodexu. Proces schvalování Etického kodexu VŠE dle variant 2a) a 2c) považuje 
za administrativně zbytečně složitý, a nerozumí příliš tomu, proč by se AS VŠE měla sama vzdát 
svých pravomocí ve prospěch fakultních senátů. Proto doporučil podpořit variantu 1, která nejlépe 
odpovídá významu jak samotného etického kodexu tak i postavení AS VŠE. Návrh Etického kodexu 
VŠE pak navrhl vzít na vědomí. Ohledně fakultního etického kodexu doporučil, aby odkaz na jeho 
znění bylo možné vyhledat již v menu na úvodní fakultní internetové stránce. 

Senát o návrhu hlasoval takto: 

Hlasování pro 9, proti 1, zdrželi se 0. 

„AS FFÚ VŠE bere na vědomí návrh Etického kodexu Akademického senátu Vysoké školy 
ekonomické v Praze.“ 

Poté předseda senátu navrhl následující usnesení: 

„AS FFÚ VŠE z předložených variant části 4, odst. 2 návrh Etického kodexu členů akademické 
obce VŠE zásadně nesouhlasí s variantou 2b), protože ji považuje za zásah do svých pravomocí.“ 

„AS FFÚ VŠE z předložených variant části 4, odst. 2 návrh Etického kodexu členů akademické 
obce VŠE preferuje variantu 1).“ 

„AS FFÚ VŠE z předložených variant části 4, odst. 2 návrh Etického kodexu členů akademické 
obce VŠE nemá námitek proti variantám 2a) a 2c), nicméně jejich vazbu na Etický kodex fakulty 

považuje za zbytečnou.“ 

Hlasování: pro 9, proti 0, zdrželi se 1. 
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Ad 4. Projednání návrhu na zástupce fakulty do Rady vysokých škol 

Předseda senátu navrhl jako zástupce Fakulty financí a účetnictví VŠE v Radě vysokých škol Ing. 
Alenu Maaytovou, Ph.D., která s kandidaturou souhlasí. 

Senát o návrhu hlasoval následovně: 

Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

„AS FFÚ VŠE schvaluje Ing. Alenu Maaytovou, Ph.D. jako zástupkyni Fakulty financí a účetnictví 
v Radě vysokých škol.“  

Návrh senátu bude předán doc. RNDr. Jarmile Radové, Ph.D., předsedkyni AS VŠE. 

 

Ad 5. Účinnost podmínek přijímacího řízení na navazující magisterské studium 

Členové senátu přijali vysvětlení děkana fakulty k zahájení účinnosti podmínek přijímacího řízení na 
navazující magisterské studium pro studenty Fakulty financí a účetnictví přijatých na 36. zasedání AS 
FFÚ VŠE dne 29. září 2011. Účinnost těchto podmínek platí od přijímacího řízení na zimní semestr 
2012/13. 

 

Ad 6. Projednání návrhu na udělení Pamětní medaile fakulty 

Děkan fakulty navrhl na udělení Pamětní medaile fakulty prof. Ing. Josefa Valacha, CSc. z Katedry 
financí a oceňování podniku za jeho celoživotní práci na Fakultě financí a účetnictví. Pamětní medaile 
by mu poté byla slavnostně předána dne 14. prosince 2011. Proti návrhu nebyly vzneseny žádné 
námitky.  

Senát o návrhu hlasoval takto: 

Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

 „AS FFÚ VŠE schvaluje návrh na udělení Pamětní medaile Fakulty financí a účetnictví 
prof. Ing. Josefu Valachovi, CSc.“ 

 

  

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


