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ZÁPIS 

z 39. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a ú�etnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 27. b�ezna 2012 

P�ítomni  

Ing. Václav �erný, Ph.D., Bc. Martin Boreš, doc. Ing. Karel Br�na, Ph.D., prof. Ing. Eva Duchá�ková, 
CSc., doc. Ing. Dana Dvo�áková, Ph.D. (mimo bod 1), Ing. Savina Finardi, doc. Ing. Jaroslava 
Hole�ková, Ph.D., prof. Ing. Petr Marek, CSc., Bc. Adam Procházka, Bc. Jan Šimek, doc. PhDr. Jan 
Trnka, CSc.,   

hosté: doc. Ing. Petr Dvo�ák, Ph.D. – d�kan FFÚ VŠE, doc. Ing. Barbora Slintáková, CSc. – 
p�edsedkyn� volební komise 

Omluveni  

doc. Ing. Ji�ina Bokšová, Ph.D., Ing. Bohuslava Knapová, CSc., prof. Ing. Kv�ta Kubátová, CSc., 
Šárka Vorlová 

Program  

1. Projednání výsledku voleb do celofakultního volebního obvodu kurie akademických 
pracovník� AS FFÚ VŠE 

2. Dopln�ní volební komise pro volby do AS FFÚ VŠE krom� celofakultního volebního 
obvodu kurie akademických pracovník� a do AS VŠE 

3. Jmenování místop�edsedkyn� volební komise pro volby do AS FFÚ VŠE krom�
celofakultního volebního obvodu kurie akademických pracovník�

4. Projednání Rozpo�tu Fakulty financí a ú�etnictví VŠE na rok 2012 

5. R�zné 

Ad 1. Projednání výsledku voleb do celofakultního volebního obvodu kurie akademických 
pracovník� AS FFÚ VŠE  

P�edsedkyn� volební komise Barbora Slintáková zhodnotila pr�b�h voleb do celofakultního volebního 
obvodu kurie akademických pracovník� AS FFÚ VŠE, které se konaly dne 20. 3. 2012. Uvedla, že ve 
stanovené lh�t� nebyly �len�m volební komise písemn� zaslány žádné námitky proti �ádnému pr�b�hu 
voleb a tudíž je výsledek voleb právoplatný.  

P�edseda senátu navrhl následující usnesení: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje Zprávu volební komise a Protokol o výsledku voleb do celofakultního 
volebního obvodu kurie akademických pracovník� AS FFÚ VŠE ze dne 20. 3. 2012.“

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

P�ítomným nov� zvoleným senátor�m bylo p�edáno Osv�d�ení o zvolení do Akademického senátu 
Fakulty financí a ú�etnictví na funk�ní období od 11. 5. 2012 do 10. 5. 2015.  

Ad 2. Dopln�ní volební komise pro volby do AS FFÚ VŠE krom� celofakultního volebního 
obvodu kurie akademických pracovník� a do AS VŠE 

P�edsedkyn� volební komise Barbora Slintáková dále informovala o p�íprav� voleb na 3. dubna 2012 a 
v souvislosti s tím sd�lila, že dosavadní místop�edseda díl�í volební komise pro volby do AS VŠE 
podal p�ihlášku do t�chto voleb, a proto okamžikem podání této p�ihlášky zaniklo jeho �lenství v díl�í 
volební komisi. P�edseda senátu dále sd�lil, že student Martin Boreš se rovn�ž vzdal svého �lenství ve 
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volební komisi pro volby do katederních volebních obvod� kurie akademických pracovník� a do 
studentské kurie AS FFÚ VŠE dne 3. dubna 2012. P�edseda senátu proto navrhl jako novou �lenku 
obou t�chto volebních komisí místo odstupujícího �lena studentku Bc. Annu Roma�ákovou: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje jako �lenku volební komise pro volby do katederních volebních obvod�
kurie akademických pracovník� katedry bankovnictví a pojiš�ovnictví, katedry financí a oce�ování 

podniku, katedry finan�ního ú�etnictví a auditingu, katedry manažerského ú�etnictví, katedry 
m�nové teorie a politiky a katedry ve�ejných financí, do studentské kurie AS FFÚ VŠE a pro volby 

do AS VŠE Bc. Annu Roma�ákovou.“ 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.

Ad 3. Jmenování místop�edsedkyn� volební komise pro volby do AS FFÚ VŠE krom�
celofakultního volebního obvodu kurie akademických pracovník�

V návaznosti na informaci uvedenou v p�edchozím bodu p�edseda senátu dále navrhl za novou 
místop�edsedkyni volební komise místo odstupujícího Martina Boreše pro volby do katederních 
volebních obvod� kurie akademických pracovník� a do studentské kurie AS FFÚ VŠE Ing. Evu 
Dufkovou: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje jako místop�edsedkyni volební komise pro volby do katederních volebních 
obvod� kurie akademických pracovník� katedry bankovnictví a pojiš�ovnictví, katedry financí a 
oce�ování podniku, katedry finan�ního ú�etnictví a auditingu, katedry manažerského ú�etnictví, 

katedry m�nové teorie a politiky a katedry ve�ejných financí, do studentské kurie AS FFÚ VŠE Ing. 
Evu Dufkovou.“ 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.

Ad 4. Projednání rozpo�tu FFÚ VŠE na rok 2012 

D�kan fakulty p�edložil senátu fakulty ke schválení Rozpo�et Fakulty financí a ú�etnictví VŠE na rok 
2012. K návrhu rozpo�tu uvedl, že p�i jeho zpracování vycházel ze senátem schválené metodiky 
rozd�lování finan�ních prost�edk� na fakult�.   

V diskusi k rozpo�tu se senátorka Hole�ková otázala nejprve na plánové použití rezervy d�kana a dále 
i na to, jaká je praxe p�i rozd�lování prost�edk� ze stipendijního fondu. Senátor Šimek požádal 
o vysv�tlení zp�sobu bodování publika�ní �innosti. Senátorka Dvo�áková se informovala na to, jak 
bude �ešeno p�ípadné nespln�ní plánu publika�ní �innosti. Senátor Marek položil dotaz ohledn� dvou 
bod� rozpo�tu, a to dotace D a prost�edk� z p�ijímacího �ízení. D�kan fakulty na všechny otázky 
uspokojiv� odpov�d�l. V p�ípad� stanovení bod� za publika�ní �innost p�ipomn�l, že fakulta vychází 
z hodnocení podle Rady vlády pro výzkum a vývoj. 

Poté p�edsedající nechal hlasovat o schválení p�edloženého Rozpo�tu Fakulty financí a ú�etnictví VŠE 
na rok 2012. 

 „AS FFÚ VŠE schvaluje Rozpo�et Fakulty financí a ú�etnictví VŠE na rok 2012.“ 

Hlasování: pro 11, proti 0, zdrželi se 0.

Ad 5. R�zné  

P�íští zasedání senátu se bude konat ve st�edu 11. dubna 2012 a následn� ve st�edu 16. kv�tna 2012 
vždy v 8:30. 

Zápis provedl: Václav �erný, místop�edseda AS FFÚ VŠE 

Zápis schválil: Petr Marek, p�edseda AS FFÚ VŠE 


