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ZÁPIS ze 75. zasedání  
Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 

konaného dne 11. července 2017 
 

Přítomni: 
Ing. Naděžda Blahová, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., 
Bc. Martina Dvořáková, Ing. Eva Gajdošová, prof. Ing. Bohumil Král, CSc., prof. Ing. Petr 
Marek, CSc., Ing. Jan Molín, Ph.D., Ludvík Miška, Bc., doc. Ing. Barbora Slintáková, Ph.D., 
prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 
 
Omluveni: Ing. Kateřina Berková, Ph.D., prof. Ing. Jana Fibírová, CSc., Ing. Samy Metrah. 
 
Hosté: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (děkan FFÚ VŠE).  
 
Program 

1. Výroční zpráva o činnosti FFÚ VŠE včetně výroční zprávy o hospodaření FFÚ VŠE 
za rok 2016.  

2. Volba do AS FFÚ VŠE ve volebním obvodu studentů zapsaných na FFÚ VŠE včetně 
jmenování volební komise.  

3. Volba do AS VŠE ve volebním obvodu studentů zapsaných na FFÚ VŠE včetně 
jmenování dílčí volební komise. 

4. Disciplinární řád pro studenty FFÚ VŠE. 
5. Různé. 

 
Ad 1) Výroční zpráva o činnosti FFÚ VŠE včetně výroční zprávy o hospodaření FFÚ 

VŠE za rok 2016 
 
Děkan fakulty předložil senátu ke schválení Výroční zprávu o činnosti včetně výroční zprávy 
o hospodaření FFÚ VŠE za rok 2016. V diskusi vystoupili senátoři Witzany, Slintáková a 
Gajdošová. Předmětem diskuse byla především obsáhlost a přehlednost zprávy o hospodaření 
a dále byly zmíněny i některé drobné formální připomínky.  

 
„AS FFÚ VŠE schvaluje Výroční zprávu o činnosti včetně výroční zprávy o hospodaření 

FFÚ VŠE za rok 2016 po zapracování připomínek.“ 
 

Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

 
Ad 2) Volba do AS FFÚ VŠE ve volebním obvodu studentů zapsaných na FFÚ VŠE 

včetně jmenování volební komise a 
Ad 3) Volba do AS VŠE ve volebním obvodu studentů zapsaných na FFÚ VŠE včetně 

jmenování dílčí volební komise 
 

Předseda senátu informoval o tom, že dosavadní členka AS FFÚ VŠE a AS VŠE, nyní již Ing. 
Lucie Šubrtová, úspěšně ukončila své magisterské studium a jelikož se nepřihlásila do studia 
doktorského, přestává být členkou obou těchto akademických senátů. A jelikož nemá za sebe 
žádné náhradníky, musí být vyhlášeny volby. Předsednictvo AS VŠE již vyhlásilo doplňovací 
volby do AS VŠE ve volebním obvodu studentů zapsaných na FFÚ VŠE. Z hlediska AS FFÚ 
VŠE vzniká povinnost stanovit datum, čas a místo (případně místa) konání voleb, termín 
a způsob podávání přihlášek do volby a současně jmenovat předsedu, místopředsedu a další 
členy nejméně 3člennou dílčí volební komisi. V případě volby do AS FFÚ VŠE je zapotřebí 
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vyhlásit volby ve volebním obvodu studentů zapsaných na FFÚ VŠE, stanovit den volby a 
jmenovat volební komisi. 
 
Předseda senátu proto doporučuje, aby den volby do obou senátů byl totožný a aby byl stanoven 
tak, že bude předcházet dnu volby kandidáta na funkci rektora VŠE, které se konají 16. října 
2017, nejméně o 4 pracovní dny (kvůli času potřebnému na rozhodnutí o případné stížnosti). 
Pokud mají být přihlášky do těchto voleb podávány až v průběhu výukového období, jeví se 
jako nejvhodnější den volby 9. říjen 2017. Jako volební místnost je zajištěna místnost č. 104 
v nové budově. Volba musí probíhat minimálně pod dobu 6 hodin. Senátor Král proto navrhl, 
aby se volby uskutečnily v době 9:00 do 15:00. Proti navrženému datu, času a místu konání 
obou voleb nebyl podán žádný protinávrh. Nejprve se hlasovalo o návrhu vyhlášení voleb do 
AS FFÚ VŠE. 
 

„AS FFÚ VŠE schvaluje, aby předseda AS FFÚ VŠE vyhlásil volbu do AS FFÚ VŠE 
ve volebním obvodu do studentů zapsaných na FFÚ VŠE na 9. říjen 2017.“ 

 

Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Následně bylo hlasováno o usnesení k volbám do AS VŠE. 
  

„AS FFÚ VŠE stanovuje pro doplňovací volbu do AS VŠE ve volebním obvodu studentů 
zapsaných na FFÚ VŠE na zbylou část funkčního období do 12. 6. 2018 na 9. říjen 2017, 

čas volby 9:00-15:00 a jako místo volby místnost č. 104 v nové budově Vysoké školy 
ekonomické v Praze.“ 

 

Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

 
Na členy volební komise a dílčí volební komise bylo podáno celkem 9 návrhů. Předseda senátu 
doporučil, aby složení obou těchto komisí bylo totožné, předsedou byl jmenován senátor Krále 
a místopředsedou senátor Molín. Senátor Král pak navrhl, aby za členy komise byli jmenováni 
všichni navržení členové akademické obce FFÚ VŠE. Nejprve se hlasovalo o složení volební 
komise pro volby do AS FFÚ VŠE. 
 

„AS FFÚ VŠE schvaluje volební komisi pro volbu do AS FFÚ VŠE ve volebním obvodu 
studentů zapsaných na FFÚ VŠE dne 9. října 2017 v tomto složení: 

prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (předseda), Ing. Jan Molín, Ph.D. (místopředseda), 
Ing. Naďa Blahová, Ph.D., Ing. Stefan Svatopluk Daněk, Bc. Martina Dvořáková, Ing. Eva 
Gajdošová, Ing. Kristine Gevorgyan, PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D., Ing. David Špičák.“      

 
Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Dále se hlasovalo o složení dílčí volební komise pro doplňkové volby do AS VŠE. 
 

„AS FFÚ VŠE schvaluje dílčí volební komisi doplňovací volbu do AS VŠE ve volebním 
obvodu studentů zapsaných na FFÚ VŠE dne 9. října 2017 v tomto složení: 

prof. Ing. Bohumil Král, CSc. (předseda), Ing. Jan Molín, Ph.D. (místopředseda), 
Ing. Naďa Blahová, Ph.D., Ing. Stefan Svatopluk Daněk, Bc. Martina Dvořáková, Ing. Eva 
Gajdošová, Ing. Kristine Gevorgyan, PhDr. Kristýna Krejčová, Ph.D., Ing. David Špičák.“       

 
 Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 
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Předseda senátu seznámil členy AS FFÚ VŠE s pravidly volební kampaně do AS VŠE: 

• kandidáti na člena AS VŠE mají právo uskutečňovat svoji volební kampaň ode dne 
vyhlášení volby včetně až do dne konání voleb včetně, 

• kandidáti na člena AS VŠE mají právo v prostorách areálu uskutečňovat svoji volební 
kampaň pouze osobně nebo prostřednictvím jiných členů akademické obce VŠE 
patřících do stejného volebního obvodu, 

• volební kampaň uskutečňovaná v prostorách areálu VŠE nesmí být prováděna tak, aby 
narušila nebo jakýmkoliv jiným způsobem omezila výuku nebo jinou vzdělávací a 
tvůrčí činnost na VŠE, 

• volební kampaň nelze provádět ve volební místnosti a ani tak, aby omezovala přístup 
voličů do této místnosti, 

• dílčí volební komise zajistí školní webovou stránku, na níž lze umístit elektronický 
volební leták kandidáta na člena AS VŠE v maximálním rozsahu 5 MB, 

• dílčí volební komise zajistí místo, na níž lze umístit papírový volební leták kandidáta 
na člena AS VŠE v maximálním rozsahu 1 strany A4, 

a doporučil přijmout stejná pravidla volební kampaň i pro volby do AS FFÚ VŠE. Členové 
senátu projevili v diskusi s tímto postupem souhlas. Dále byli členové senátu upozorněni na to, 
že během měsíce července budou vyzváni k hlasování per rollam o termínu a způsobu podávání 
přihlášek do voleb. 

 
Ad 4) Disciplinární řád pro studenty FFÚ VŠE 
 
Děkan fakulty předložil senátu pracovní verzi návrhu nového Disciplinárního řádu pro studenty 
FFÚ VŠE. Tato pracovní verze vychází z Disciplinárního řádu pro studenty VŠE, který byl 
schválený na posledním zasedání AS VŠE, a pouze v nezbytné míře byl upraven pro FFÚ VŠE. 
Jedná se např. o záměnu „FFÚ VŠE“ za „VŠE“, „děkana FFÚ VŠE“ za „rektora“, doplnění 
vnitřních předpisů FFÚ VŠE za vnitřní předpisy VŠE a úprava prvního a posledního článku 
tohoto předpisu tak, aby byl v souladu s ostatními vnitřními předpisy FFÚ VŠE. 
 
V diskusi byl přijatý návrh na zasílání připomínek k tomuto návrhu do 25. 9. 2017. 
 
Ad 4) Různé 
 
Byl vytvořen společný e-mail pro členy předsednictva FFÚ VŠE, a to senat_PF1@vse.cz. 
Další zasedání AS FFÚ VŠE se bude konat 13. října 2017 od 9:00.  
 

 

 

Zápis zpracoval: Bohumil Král, místopředseda AS FFÚ VŠE 

 

 

Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE 

AS FFÚ VŠE = Akademický senát Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze,  
AS VŠE = Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze,  

FFÚ VŠE = Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. 


