
ZÁPIS 

z 38. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 20. února 2012 

 

Přítomni  

Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Ing. Savina Finardi, Ing. Bohuslava 
Knapová, CSc., prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., prof. Ing. Petr Marek, CSc., Bc. Adam Procházka, 
Bc. Jan Šimek, doc. PhDr. Jan Trnka, CSc., Šárka Vorlová   

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

Omluveni  

doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Bc. Martin Boreš, doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., doc. Ing. Dana 
Dvořáková, Ph.D., doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D. 

 

Program  

1. Předání povolání k výkonu mandátu v AS FFÚ VŠE  

2. Vyhlášení voleb do AS FFÚ VŠE 

3. Stanovení termínu voleb do AS VŠE 

4. Jmenování volební komise pro volby do AS FFÚ VŠE do celofakultního volebního 
obvodu kurie akademických pracovníků 

5. Jmenování volební komise pro volby do AS FFÚ VŠE kromě celofakultního volebního 
obvodu kurie akademických pracovníků a do AS VŠE 

6. Vyjádření k věcnému návrhu Věcného záměru zákona o vysokých školách a návrh 
Věcného záměru zákona o finanční podpoře studentů 

7. Různé 

 

Ad 1. Předání povolání k výkonu mandátu v AS FFÚ VŠE 

Předseda volební komise Václav Černý předal na začátku zasedání povolání k výkonu mandátu v AS 
FFÚ VŠE studentovi, Janu Šimkovi, který přijal mandát uvolněný Ing. Pavlou Mikušovou, která k 18. 
lednu 2012 úspěšně ukončila svá studia na VŠE. 

 

Ad 2. Vyhlášení voleb do AS FFÚ VŠE  

Předseda senátu navrhl termínu voleb do Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké 
školy ekonomické v Praze: pro celofakultní volební obvod na 20. březen 2012 a pro ostatní volební 
obvody na 3. duben 2012. Všichni přítomní se k návrhu vyjádřili kladně. 

 Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

„AS FFÚ VŠE schvaluje, aby předseda AS FFÚ VŠE vyhlásil dne 20. února 2012 volby do 
celofakultního volebního obvodu kurie akademických pracovníků AS FFÚ VŠE na 20. březen 2012, 
a do katederních volebních obvodů kurie akademických pracovníků a do studentské kurie AS FFÚ 

na 3. duben 2012.“ 

Návrh usnesení byl přijat. 
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Ad 3. Stanovení termínu voleb do AS VŠE 

Předseda senátu navrhl termín voleb do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na 3. 
duben 2012. Přítomní o návrhu hlasovali následovně: 

Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

„AS FFÚ VŠE schvaluje, aby předseda AS FFÚ VŠE stanovil po vyhlášení voleb do AS VŠE jako 
termín těchto do kurie akademických pracovníků i do studentské kurie za FFÚ 3. duben 2012.“ 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Ad 4. Jmenování volební komise pro volby do AS FFÚ VŠE do celofakultního volebního obvodu 
kurie akademických pracovníků 

Předseda senátu navrhl za členy volební komise pro volby do celofakultního volebního obvodu kurie 
akademických pracovníků AS FFÚ VŠE následující akademické pracovníky a studenty:  

 „AS FFÚ VŠE schvaluje volební komisi pro volby do celofakultního volebního obvodu kurie 
akademických pracovníků AS FFÚ dne 20. března ve složení doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D. – 
předsedkyně komise, Bc. Martin Boreš – místopředseda komise, doc. dr. Ing. Jaroslav Brada, Ing. 

Libor Coufal, Ing. Eva Dufková, Ing. Zbyněk Halíř, Ing. Lenka Holečková, Ing. Michal Hora, 
Ph.D., Bc. Pavol Krokoš.“  

Senát o návrhu hlasoval takto: 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Ad 5. Jmenování volební komise pro volby do AS FFÚ VŠE kromě celofakultního volebního 
obvodu kurie akademických pracovníků a do AS VŠE 

Předseda senátu navrhl za členy volební komise pro volby do katederních volebních obvodů kurie 
akademických pracovníků a do studentské kurie AS FFÚ VŠE a pro volby do AS VŠE následující 
akademické pracovníky a studenty s tím, že v případě dílčí volební komise do AS VŠE si předsedu a 
místopředsedu volí sami členové komise ze svého středu: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje volební komisi pro volby do katederních volebních obvodů kurie 
akademických pracovníků katedry bankovnictví a pojišťovnictví, katedry financí a oceňování 
podniku, katedry finančního účetnictví a auditingu, katedry manažerského účetnictví, katedry 

měnové teorie a politiky a katedry veřejných financí, do studentské kurie AS FFÚ VŠE a pro volby 
do AS VŠE ve složení doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D. – předsedkyně komise, Bc. Martin Boreš 
– místopředseda komise, doc. dr. Ing. Jaroslav Brada, Ing. Libor Coufal, Ing. Eva Dufková, Ing. 

Zbyněk Halíř, Ing. Michal Hora, Ph.D., Ing. Lenka Holečková, Bc. Pavol Krokoš.“ 

Senát o návrhu hlasoval takto: 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Ad 6. Vyjádření k věcnému návrhu Věcného zákona o vysokých školách a návrh Věcného 
záměru zákona o finanční podpoře studentů 

Předseda senátu dále informoval o jednání AS VŠE k návrhu Věcného záměru zákona o vysokých 
školách a k návrhu Věcného záměru zákona o finanční podpoře studentů, které proběhlo dne 31. ledna 
2012 a o následném hlasování per rollam k usnesení o těchto návrzích. Současně se zmínil i 
o iniciativě studentské rady FF UK a akcích, jimiž chtějí vyjádřit svůj postoj k oběma věcným 
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záměrům. V diskusi převládl názor, že usnesení AS VŠE je vyvážené a plně vystihuje i postoj většiny 
členů akademické obce FFÚ.  

Předseda senátu proto navrhl usnesení, v němž by se AS FFÚ VŠE přihlásil k usnesení AS VŠE.  

„AS FFÚ VŠE se ztotožňuje s usnesením AS VŠE k návrhu Věcného záměru zákona o vysokých 
školách a k návrhu Věcného záměru zákona o finanční podpoře studentů ze dne 3. 2. 2012.“ 

Senát o návrhu hlasoval takto: 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Ad 7. Různé 

Děkan fakulty oznámil členům Akademického senátu FFÚ, že jak rozpočet Vysoké školy ekonomické 
v Praze, tak rozpočet Fakulty financí a účetnictví byl snížen o 10 %, přičemž metodika rozpočtování 
zůstala shodná s metodikou stanovení rozpočtu v loňském roce. Dále se děkan fakulty zmínil 
o institucionální podpoře vědy na fakultě.  

Děkan fakulty, s odvoláním se na podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia 
odsouhlasené členy Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví, potvrdil členům senátu platnost 
předem nastaveného studijního průměru pro studenty Fakulty financí a účetnictví bakalářského studia, 
kteří chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu; toto kritérium pro přijímací řízení do 
navazujícího magisterského studia zatím nebylo pro fakultu jako celek, případně pro jednotlivé 
studijní obory fakulty stanoveno. Dále upozornil na to, že kvóta přijímaných studentů do navazujícího 
magisterského studia na Fakultě financí a účetnictví by neměla být překračována. 

Termíny příštích jednání AS FFÚ VŠE se budou konat 14. března 2012, 28. března 2012 a 11. dubna 
2012, a to vždy v 8:30 na místnosti 104 NB. 

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 
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Ad 3. Stanovení termínu voleb do AS VŠE 

Předseda senátu navrhl termín voleb do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze na 3. 
duben 2012. Přítomní o návrhu hlasovali následovně: 

Hlasování pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

„AS FFÚ VŠE schvaluje, aby předseda AS FFÚ VŠE stanovil po vyhlášení voleb do AS VŠE jako 
termín těchto do kurie akademických pracovníků i do studentské kurie za FFÚ 3. duben 2012.“ 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Ad 4. Jmenování volební komise pro volby do AS FFÚ VŠE do celofakultního volebního obvodu 
kurie akademických pracovníků 

Předseda senátu navrhl za členy volební komise pro volby do celofakultního volebního obvodu kurie 
akademických pracovníků AS FFÚ VŠE následující akademické pracovníky a studenty:  

 „AS FFÚ VŠE schvaluje volební komisi pro volby do celofakultního volebního obvodu kurie 
akademických pracovníků AS FFÚ dne 20. března ve složení doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D. – 
předsedkyně komise, Bc. Martin Boreš – místopředseda komise, doc. dr. Ing. Jaroslav Brada, Ing. 

Libor Coufal, Ing. Eva Dufková, Ing. Zbyněk Halíř, Ing. Lenka Holečková, Ing. Michal Hora, 
Ph.D., Bc. Pavol Krokoš.“  

Senát o návrhu hlasoval takto: 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Ad 5. Jmenování volební komise pro volby do AS FFÚ VŠE kromě celofakultního volebního 
obvodu kurie akademických pracovníků a do AS VŠE 

Předseda senátu navrhl za členy volební komise pro volby do katederních volebních obvodů kurie 
akademických pracovníků a do studentské kurie AS FFÚ VŠE a pro volby do AS VŠE následující 
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„AS FFÚ VŠE schvaluje volební komisi pro volby do katederních volebních obvodů kurie 
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podniku, katedry finančního účetnictví a auditingu, katedry manažerského účetnictví, katedry 

měnové teorie a politiky a katedry veřejných financí, do studentské kurie AS FFÚ VŠE a pro volby 
do AS VŠE ve složení doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D. – předsedkyně komise, Bc. Martin Boreš 
– místopředseda komise, doc. dr. Ing. Jaroslav Brada, Ing. Libor Coufal, Ing. Eva Dufková, Ing. 

Zbyněk Halíř, Ing. Michal Hora, Ph.D., Ing. Lenka Holečková, Bc. Pavol Krokoš.“ 
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o iniciativě studentské rady FF UK a akcích, jimiž chtějí vyjádřit svůj postoj k oběma věcným 
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záměrům. V diskusi převládl názor, že usnesení AS VŠE je vyvážené a plně vystihuje i postoj většiny 
členů akademické obce FFÚ.  

Předseda senátu proto navrhl usnesení, v němž by se AS FFÚ VŠE přihlásil k usnesení AS VŠE.  

„AS FFÚ VŠE se ztotožňuje s usnesením AS VŠE k návrhu Věcného záměru zákona o vysokých 
školách a k návrhu Věcného záměru zákona o finanční podpoře studentů ze dne 3. 2. 2012.“ 

Senát o návrhu hlasoval takto: 

Hlasování: pro 10, proti 0, zdrželi se 0. 

Návrh usnesení byl přijat. 

 

Ad 7. Různé 

Děkan fakulty oznámil členům Akademického senátu FFÚ, že jak rozpočet Vysoké školy ekonomické 
v Praze, tak rozpočet Fakulty financí a účetnictví byl snížen o 10 %, přičemž metodika rozpočtování 
zůstala shodná s metodikou stanovení rozpočtu v loňském roce. Dále se děkan fakulty zmínil 
o institucionální podpoře vědy na fakultě.  

Děkan fakulty, s odvoláním se na podmínky přijímacího řízení do navazujícího magisterského studia 
odsouhlasené členy Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví, potvrdil členům senátu platnost 
předem nastaveného studijního průměru pro studenty Fakulty financí a účetnictví bakalářského studia, 
kteří chtějí pokračovat v navazujícím magisterském studiu; toto kritérium pro přijímací řízení do 
navazujícího magisterského studia zatím nebylo pro fakultu jako celek, případně pro jednotlivé 
studijní obory fakulty stanoveno. Dále upozornil na to, že kvóta přijímaných studentů do navazujícího 
magisterského studia na Fakultě financí a účetnictví by neměla být překračována. 

Termíny příštích jednání AS FFÚ VŠE se budou konat 14. března 2012, 28. března 2012 a 11. dubna 
2012, a to vždy v 8:30 na místnosti 104 NB. 

 

 

Zápis provedla: Bohuslava Knapová, tajemnice AS FFÚ VŠE 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


