
ZÁPIS 
z 51. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 18. března 2014 

 
 

Přítomni 
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., doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D., prof. 
Ing. Květa Kubátová, CSc., prof. Ing. Petr Marek, CSc., Bc. Ondřej Polívka, doc. PhDr. Jan 
Trnka, CSc. (po hlasování k bodu 1), Vladimír Turza 
 
Omluveni 
doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D., Bc. Martin Boreš, prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., Bc. Lucie 
Foglová 
 
Host 
doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (děkan fakulty) 
Dominik Bečka 
 
Program 
 
1. Projednání výsledků voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE z 4. března 2014, 
2. Různé. 
 

Ad 1. Projednání výsledků voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE z 4. března 2014 
Předseda volební komise ustavené pro účely voleb do studentské kurie AS FFÚ VŠE konaných 
dne 4. března 2014 senátor Černý informoval o konečných výsledcích voleb. Konstatoval, že 
ve volbách kandidovalo 5 studentských kandidátů a že voleb se zúčastnilo 55 voličů, kteří 
odevzdali 55 platných hlasovacích lístků a tedy 0 neplatných hlasovacích lístků. Na základě 
nejvyššího počtu obdržených hlasů byli zvoleni senátorem: 
 

1. Turza Vladimír – 38 hlasů (s funkčním obdobím začínajícím od 10. 3. 2014) 
2. Bečka Dominik – 33 hlasů (s funkčním obdobím začínajícím od 19. 3. 2014) 

 
Náhradníky zvolených členů senátu se stávají kandidáti: 
 

1. Kábelová Lucie – 17 hlasů 
2. Černá Kateřina – 16 hlasů 

 
Senátor Černý dále konstatoval, že ve stanovené lhůtě mu nebyla doručena žádná stížnost ani 
námitka vůči 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 AS FFÚ VŠE. 
 

Hlasování pro 10, 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 4. března 2014 
 



Senátor Marek vyzval nové senátory k představení svých volebních priorit a jejich cílů v pozici 
senátora AS FFÚ VŠE. Senátor Turza zdůraznil zejména potřebu rozšíření cizojazyčné výuky 
na fakultě. Budoucí senátor Bečka se chce soustředit zejména na změnu systému voleb do AS 
FFÚ VŠE s důrazem na vyšší účast studentů při volbách a dále na úpravu podmínek studentské 
ankety v ISIS. Senátor Marek v reakci na vystoupení nových senátorů zevrubně informoval 
o základních pravomocích a úkolech AS FFÚ VŠE a zdůraznil omezené pravomoci senátu 
v pedagogické oblasti. Senátor Marek, děkan Dvořák a senátor Černý dále reagovali na 
připomínky k systému voleb do AS FFÚ VŠE a zmínili některé zkušenosti z dřívějšího způsobu 
voleb, které nevedly ke zvýšení účasti studentů na volbách. 
 
Ad 2. Různé 
Senátor Marek informoval o okolnostech předání návrhu na jmenování děkana FFÚ VŠE do 
rukou rektorky VŠE, resp. prorektorky jednající v zastoupení rektora VŠE. Dále informoval 
o budoucích úkolech senátu souvisejících s inaugurací nového děkana, s projednáním návrhu 
děkana na jmenování proděkanů, se jmenováním nové vědecké rady a s projednáním rozpočtu 
fakulty. 
 
 
Příští zasedání senátu se bude konat v pondělí 31. března 2014 v 9:00 hod. 
 
 
 
 
Zápis zpracoval: Karel Brůna, tajemník AS FFÚ VŠE 
 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE   

 
 


