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ZÁPIS z 85. zasedání  
Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 

konaného dne 10. června 2019 
 

Přítomni: Ing. Naděžda Blahová, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., Ing. Eva Gajdošová, Ing. 
Lucie Kábelová, prof. Ing. Bohumil Král, CSc., prof. Ing. Petr Marek, CSc., Ing. Vojtěch 
Menzl, MSc., Bc. Ludvík Miška, Ing. Jan Molín, Ph.D., prof. PhDr. Libor Pavera, CSc., prof. 
RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 
 
Omluveni: prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D., doc. Ing. 
Lucie Sedmihradská, Ph.D. 
 
Hosté: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (děkan FFÚ VŠE).  
 
Program: 

1. Informace o hlasování per rollam č. 11 
2. Výroční zpráva FFÚ VŠE včetně zprávy o hospodaření FFÚ VŠE 
3. Rozpočet (rozdělení finančních prostředků) FFÚ VŠE 
4. Podmínky pro přijímací řízení na FFÚ VŠE 
5. Vyhlášení voleb do AS FFÚ 
6. Statut FFÚ VŠE a Volební řád AS FFÚ VŠE 
7. Různé 

 
Na začátku zasedání přivítal předseda senátu nového člena AS FFÚ VŠE, senátora Vojtěcha 
Menzla, a současně informoval o tom, že dne 6. června 2019 úspěšně ukončila své studium na 
VŠE dosavadní členka a místopředsedkyně senátu, Martina Dvořáková.   
 
Ad 1) Informace o hlasování per rollam č. 11  
 

Předseda senátu informoval senátory o výsledku hlasování per rollam konaného ve dnech 14. 
až 16. dubna 2019, v rámci kterého se hlasovalo o návrhu na Ing. Václava Černého, Ph.D., na 
člena předsedu hlavní volební komise VŠE. Hlasování se účastnilo 15 senátorů. Pro návrh se 
vyslovilo všech 15 senátorů, návrh byl přijat. Na zasedání AS VŠE dne 20. 5. 2019 byl Ing. 
Černý jmenován členem a předsedou hlavní volební komise VŠE. 
 

Ad 2) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE  

Děkan FFÚ VŠE prezentoval ve svém úvodním slovu hlavní cíle, obsah a strukturu výroční 
zprávy o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE. V návazné diskusi zazněly náměty formálního 
charakteru a dotazy k předložené výroční zprávě o činnosti a hospodaření FFÚ VŠE od senátorů 
Marka, Pavery a Molína. Děkan FFÚ VŠE přivítal předložené náměty a zodpověděl položené 
dotazy.  

Poté bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení: 
 

„AS FFÚ VŠE schvaluje Výroční zprávu o činnosti a hospodaření Fakulty financí a 
účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2018.“ 

 

Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 
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Ad 3) Rozpočet (rozdělení finančních prostředků) FFÚ VŠE   

Děkan FFÚ VŠE představil ve svém úvodním slovu základní parametry rozpočtu (rozdělení 
finančních prostředků) FFÚ VŠE. V návazné diskusi zazněly náměty a dotazy k předloženému 
rozpočtu (rozdělení finančních prostředků) FFÚ VŠE od senátorů Mišky, Blahové, Marka, 
Gajdošové, Černého, Kábelové a Witzanyho. Děkan FFÚ VŠE přivítal předložené náměty a 
zodpověděl všechny položené dotazy.  

Poté bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení: 
 

„AS FFÚ VŠE schvaluje rozpočet (rozdělení finančních prostředků) Fakulty financí a 
účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze na rok 2019.“ 

 

Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 4) Podmínky pro přijímací řízení na FFÚ VŠE 

Děkan FFÚ VŠE informoval o skutečnosti, že MŠMT pro příští akademický rok žádným 
způsobem neomezilo VŠE, co se týče podmínek přijímacího řízení, a v návaznosti na to se 
rozhodl, že podmínky přijímacího řízení na FFÚ VŠE ponechá ve stávající podobě.  

 
„AS FFÚ VŠE bere na vědomí informaci děkana FFÚ VŠE o tom, že podmínky 

přijímacího řízení ke studiu v akreditovaných studijních programech zůstávají ve shodném 
znění, v jakém jsou stávající podmínky.“ 

 

Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 
 

Ad 5) Vyhlášení voleb do AS FFÚ 

V návaznosti na informaci předsedy senátu, že bude třeba doplnit AS FFÚ VŠE s ohledem na 
ukončení členství studentky Martiny Dvořákové a na blížící se konec funkčního období dalších 
tří studentských senátorů, bylo hlasováno o následujícím návrhu usnesení: 
 

„AS FFÚ VŠE vyhlašuje volby do AS FFÚ VŠE ve volebním obvodu studentů zapsaných 
na FFÚ VŠE na 25. září 2019. 

 
Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Vzhledem k tomu, že v říjnu končí funkční období tří studentských členů AS FFÚ VŠE, 
v diskusi se členové AS FFÚ VŠE přiklonili k tomu, aby volba nového místopředsedy AS FFÚ 
VŠE za studenty proběhla až po volbách 25. září 2019. 
 
Ad 6) Statut FFÚ VŠE a Volební řád AS FFÚ VŠE 
 
Předkladatel: děkan FFÚ VŠE, doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. 
Pracovní verze projednána na AS FFÚ VŠE dne 12. 9. 2018. 
Předkládaná verze odeslána na AS FFÚ VŠE dne 3. 10. 2019. 
 
Děkan FFÚ VŠE předložil senátu návrh změn ve Statutu FFÚ VŠE a návrh nového Volebního 
řádu AS FFÚ VŠE. Cílem navržených změn ve statutu a v novém volebním řádu je přechod 
z klouzavého funkčního období členů AS FFÚ VŠE na jednotné funkční období pro všechny 
členy AS FFÚ VŠE. Předseda senátu informoval o tom, že navržené změny vnitřních předpisů 
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již předběžně projednal na Legislativní komisi AS VŠE, kde vůči předloženým změnám nebyly 
žádné námitky. 
Senátor Witzany jako předseda pracovní komise pro přípravu změn Volebního řádu AS FFÚ 
VŠE a Statutu FFÚ VŠE vysvětlil důvody pro navržené změny, především pak pokles počtu 
voleb a snížení administrativní náročnosti. Podle senátoru Marka však tyto změny nepovedou 
k předpokládanému snížení počtu voleb.  

Poté bylo hlasováno o následujících návrzích usnesení: 

„AS FFÚ schvaluje změny Statutu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické 
v Praze.“ 

Hlasování pro 10, proti 1, zdrželi se 0. 

„AS FFÚ schvaluje Volební řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké 
školy ekonomické v Praze.“ 

Hlasování pro 11, proti 0, zdrželi se 0. 

Ad 6) Různé 

Předseda senátu vyjádřil poděkování všem a zejména studentským členům, kterým končí 
v říjnu 2019 jejich funkční období, za jejich práci, která se promítla v celé řadě jejich aktivit na 
FFÚ VŠE. 

Další zasedání AS FFÚ VŠE se uskuteční v říjnu 2019. Hlasování o členech volební komise 
pro volby dne 25. 9. 2019 se uskuteční per rollam. 

 

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. 


