
ZÁPIS 
z 47. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 30. října 2013 

 
Přítomni 
Bc. Martin Boreš, doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva 
Ducháčková, CSc., Bc. Martin Dvořák, doc. Ing. Dana Dvořáková, Ph.D. (od bodu 2), prof. 
Ing. Jana Fibírová,CSc., Bc. Lucie Foglová, doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D., prof. Ing. 
Květa Kubátová, CSc. (od bodu 2), prof. Ing. Petr Marek, CSc., Bc. Ondřej Polívka, Pavel 
Seidl.  
 
Omluveni 
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D.  
 
Hosté 
doc. PhDr. Jan Trnka, CSc.  
 
 
Program 
1. projednání výsledků voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE z 23. října 2013 
2. různé. 
 

Ad 1. Projednání výsledků voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE z 23. října 2013 
Předseda volební komise ustavené pro účely voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE 
konaných dne 23. října 2013 senátor Černý informoval o konečných výsledcích voleb. 
Konstatoval, že ve volbách kandidovalo 8 studentských kandidátů a že voleb se zúčastnilo 
230 voličů, kteří odevzdali 230 platných hlasovacích lístků a tedy 0 neplatných hlasovacích 
lístků. Na základě nejvyššího počtu obdržených hlasů byli zvoleni senátorem/senátorkou: 
 
  Bc. Martin Dvořák - 106 hlasů 
  Bc. Lucie Foglová - 101 hlas 
 
Náhradníkem za zvolené senátory/senátorky byli zvoleni: 
 
  Bc. Kateřina Černá - 66 hlasů 
  Lucie Kábelová - 62 hlasy 
  Ing. Jakub Cibulka - 29 hlasů 
  Ing. Tomáš Derner - 27 hlasů 
 
Senátor Černý dále konstatoval, že ve stanovené lhůtě mu nebyla doručena žádná stížnost ani 
námitka vůči průběhu voleb. Stejně tak předseda AS FFÚ VŠE senátor Marek potvrdil, že 
neobdržel žádnou stížnost ani námitku k průběhu voleb. Tímto marným uplatněním lhůty pro 
podání námitek se stávají výsledky doplňujících voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE 
právoplatné. Senátor Černý následně předal nově zvoleným senátorům osvědčení o zvolení 
senátorem/senátorkou AS FFÚ VŠE a zvoleným náhradníkům předal kopie osvědčení. 
 

Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 
AS FFÚ VŠE schvaluje zprávu předsedy volební komise a bere na vědomí protokol o 

výsledku voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE konané 23. října 2013 



Ad 2. Různé 
a) Senátor Marek vyzval nové senátory a jejich náhradníky k představení svých volebních 
priorit a jejich cílů v pozici senátora AS FFÚ VŠE 
 
T. Derner představil myšlenku na elektronickou formu hlasování v rámci voleb do AS FFÚ 
VŠE. Senátor Marek v této věci poukázal na problém se zabezpečením tajnosti hlasování. 
Senátorka Fibírová upozornila na potřebu zajištění dostatečné informovanosti studentů při 
jejich kontaktu s fakultou financí a účetnictví. J. Cibulka navrhnul propojení oddělených 
webových stránek a aplikací (ISIS, web fakulty a školy) do podoby jednoho webového 
rozhraní. Senátor Marek poukázal v této věci na finanční náročnost toho projektu. 
L. Kábelová a K. Černá zdůraznily potřebu zkvalitnění komunikace mezi studenty a AS FFÚ 
VŠE, pravidelného setkávání se studenty a propagace AS FFÚ VŠE. Senátor Marek reagoval 
s připomínkou na veřejný charakter jednání AS FFÚ VŠE a zevrubně informoval o základních 
pravomocech a úkolech AS FFÚ VŠE. Senátorka Foglová poukázala na problémy 
v komunikaci mezi studenty a vedením fakulty/AS FFÚ VŠE a na potřebu kvalitnější 
informovanosti studentů. Senátor Dvořák si klade za cíl aktivizovat studentský život na 
fakultě a posílit vážnost AS FFÚ VŠE mezi studenty, navrhuje taktéž rozšíření doby, kdy je 
v rámci voleb do AS FFÚ VŠE možné hlasovat. 
 
b) Senátor Marek informoval přítomné o potřebě budoucího projednání a schválení 
Disciplinárního řádu po projednání jeho návrhu v rámci legislativní komise VŠE. 
 
c) Senátor Marek informoval přítomné o možných termínech volby nového děkana FFÚ VŠE 
v souvislosti s ukončením funkčního období současného děkana doc. Dvořáka k 31. březnu 
2014. 
 
 
Příští zasedání senátu se bude konat ve středu 27. listopadu 2013 v 9:05 hod. 
 
 
Zápis provedl: Karel Brůna, tajemník AS FFÚ VŠE 
 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 


