
ZÁPIS 
z 50. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 17. února 2014 

 
 

Přítomni 
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., Bc. Martin Boreš, Ing. Václav 
Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Bc. Martin Dvořák, doc. Ing. Dana 
Dvořáková, Ph.D., prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., Bc. Lucie Foglová, doc. Ing. Jaroslava 
Holečková, Ph.D., prof. Ing. Květa Kubátová, CSc., prof. Ing. Petr Marek, CSc., Bc. Radek 
Plašil, Bc. Ondřej Polívka, doc. PhDr. Jan Trnka, CSc. 
 
Host 
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (děkan fakulty) 
doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. 
 
Program 
 
1. Předání osvědčení o zvolení senátorem. 

2. Volby do funkce děkana Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 
na období od 1. dubna 2014 do 31. března 2018. 

 

Ad 1. Předání osvědčení o zvolení senátorem 
 
Senátor Marek předal novému senátorovi Bc. Radku Plašilovi osvědčení o zvolení senátorem 
AS FFÚ VŠE.  
 
Ad 2. Volby do funkce děkana FFÚ VŠE  
 
Senátor Marek informoval přítomné, že před samotnou volbou proběhne veřejná prezentace 
uchazečů na funkci děkana doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D. a prof. Ing. Petra Musílka, 
Ph.D. O pořadí, v jakém proběhne prezentace uchazečů, rozhodl los, v rámci něhož si uchazeč 
prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. vylosoval první pořadí a uchazeč doc. Ing. Ladislav Mejzlík, 
Ph.D. si vylosoval druhé pořadí. Senátor Marek vyzval oba uchazeče k vystoupení, jehož 
maximální délka byla limitována pěti minutami. Následně proběhla prezentace obou 
uchazečů, v rámci které stručně představili své programové priority a cíle. 
 
Poté senátor Marek zahájil diskusi, do které se zapojili členové AS FFÚ svými dotazy na 
témata: personálního obsazení vedení fakulty (Fibírová), role studentů v rámci fungování 
fakulty (senátor Dvořák), motivace akademických pracovníků na práci pro fakultu (Marek), 
cílů, úlohy a podpory studentských spolků (Plašil), pomocných vědeckých sil (Holečková), 
profilu studenta bakalářských studijních oborů (Bokšová), změn v systému přijímacích 
zkoušek na navazující magisterské studium (Ducháčková). Oba uchazeči zodpověděli 
postupně všechny dotazy členů senátu. 
 
Senátor Marek po skončení diskuse vysvětlil senátorům postup při volbě děkana a způsob 
vyplňování hlasovacích lístků. Poté následovalo první kolo voleb. Z 15 přítomných senátorů 
si vyzvedlo svůj hlasovací lístek 15 senátorů. Do volební urny bylo vhozeno 15 hlasovacích 



lístků, z nichž 15 hlasovacích lístků bylo platných, tj. žádný nebyl neplatný. Senátor Černý 
jako předseda volební komise postupně informoval přítomné senátory v rámci sčítání 
volebních lístků o hlasech pro oba uchazeče a dále informoval o celkových výsledcích 
hlasování:  
 
Hlasování pro uchazeče doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D. - 8 hlasů 
Hlasování pro uchazeče prof. Ing. Petra Musílka, Ph.D. - 7 hlasů 
Kandidátem na funkci děkana FFÚ VŠE byl zvolen doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
 
Přesné výsledky jsou uvedeny v protokolu o výsledku voleb kandidáta na funkci děkana FFÚ 
VŠE v Praze. 
 
Následně senátor Černý oznámil výsledky hlasování oběma uchazečům. 
 
Na závěr senátor Černý sdělil členům AS FFÚ, za jakých okolností a v jakém čase může dojít 
k případné stížnosti proti řádnému průběhu voleb. 
 
 
 
 
 
Zápis zpracoval: Karel Brůna, tajemník AS FFÚ VŠE 
 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE   

 
 


