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ZÁPIS z 88. zasedání  
Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 

konaného online přes MS Teams dne 1. října 2020 
 
Přítomni: doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva 
Ducháčková, CSc., doc. JUDr. Ing. Milan Hrdý, Ph.D., Bc. Tereza Jiříková, Bc. Daniel 
Kolek, prof. Ing. Bohumil Král, CSc., Ing. Oto Křivanec, Jan Lauterkranz, prof. Ing. Petr 
Marek, CSc., Ing. Vojtěch Menzl, MSc., prof. PhDr. Libor Pavera, CSc., doc. Ing. Lucie 
Sedmihradská, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 
 
Hosté: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (děkan FFÚ VŠE), doc. Ing. Dana Dvořáková, 
Ph.D. (proděkanka FFÚ VŠE). 
 
Jednání bylo zahájeno v 16:02. 
 
Program: 

1. Návrh změny Statutu FFÚ VŠE.  
2. Podmínky pro přijímací řízení na FFÚ VŠE.  
3. Návrh akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu Vzdělávání ve 

financích a účetnictví, akademicky zaměřeného navazujícího magisterského 
studijního programu Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy a 
akademicky zaměřeného doktorského studijního programu Teorie ekonomického 
vzdělávání.  

4. Vyhlášení volby do AS FFÚ VŠE v celofakultním volebním obvodu akademických 
pracovníků působících na FFÚ VŠE včetně jmenování volební komise.  

5. Vyhlášení volby do AS FFÚ VŠE v katederním volebním obvodu akademických 
pracovníků působících na KMTP FFÚ VŠE včetně jmenování volební komise.  

6. Návrh delegátů do Rady vysokých škol.  
7. Různé. 
 

Na začátku předseda senátu přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem 
a způsobem hlasování. Oproti rozeslanému návrhu programu navrhl, aby byl původní 6. bod 
programu týkající se projednání návrhu nových studijních programů předsunut jako bod 3.  

Hlasování č. 1:  

„AS FFÚ VŠE schvaluje program zasedání AS FFÚ VŠE dne 1. 10. 2020.“ 

Hlasování pro 14, proti 0, zdrželi se 0. 

Vzhledem k tomu, že se zasedání koná pomocí prostředků komunikace na dálku (dále též 
„online“) předseda senátu navrhl, aby toto zasedání bylo pro případné spory nahráno pomocí 
příslušného nástroje v MS Teams s tím, že o případné zveřejnění anebo zpřístupnění této 
nahrávky by následně rozhodoval AS FFÚ VŠE svým samostatným usnesením. Nikdo 
z přítomných členů proti nahrání zasedání nevznesl námitky. 

 

Ad 1) Návrh změny Statutu FFÚ VŠE 

Děkan FFÚ VŠE předložil návrh na změnu anglického názvu FFÚ VŠE ve Statutu FFÚ VŠE 
tak, aby tento název se dostal do souladu s novým anglickým názvem VŠE ve Statutu VŠE a 
současně, aby bylo upuštěno od překladů do dalších cizích jazyků. 
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Hlasování č. 2 o návrhu usnesení:  

„AS FFÚ VŠE schvaluje návrh změny Statutu FFÚ VŠE zaslaný dne 24. 9. 2020.“ 

Hlasování pro 14, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 2) Podmínky pro přijímací řízení na FFÚ VŠE  

Děkan FFÚ VŠE představil návrh pravidel přijímacího řízení ke studiu na FFÚ VŠE 
upravený v souladu s praxí ostatních fakult VŠE ve smyslu zohledňování studijních průměrů 
ze středních škol. Z důvodu absence komplexního, srovnatelného hodnocení studijních 
výsledků na úrovni středních škol (skutečné znalosti vs. známka například z matematiky 
pro různé obory a školy) si však předložená pravidla ponechávají určitou flexibilitu v podobě 
mixu přijímacích testů a výsledků na vysvědčení ze středních škol. 

Hlasování č. 3 o návrhu usnesení:  

„AS FFÚ VŠE schvaluje Pravidla přijímacího řízení ke studiu na Fakultě financí a 
účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze pro akademický rok 2021/2022.“ 

Hlasování pro 14, proti 0, zdrželi se 0. 

Ad 3) Návrh akademicky zaměřeného bakalářského studijního programu Vzdělávání ve 
financích a účetnictví, akademicky zaměřeného navazujícího magisterského 
studijního programu Učitelství ekonomických předmětů pro střední školy a 
akademicky zaměřeného doktorského studijního programu Teorie ekonomického 
vzdělávání 

Katedra didaktiky ekonomických předmětů FFÚ VŠE připravila návrh na akreditaci 
studijních programů pro bakalářský, magisterský a doktorský stupeň studia. AS FFÚ VŠE 
tyto návrhy neschvaluje, pouze k nim podává vyjádření. Po připomínkách z Národního 
akreditačního úřadu (dále též „NAÚ“) byla předchozí akreditace stažena a je nyní připravena 
pro nové předložení se zapracovanými připomínkami. Navrženými garanty jsou prof. Pavera 
pro bakalářský studijní program a doc. Krpálek pro magisterský a pro doktorský studijní 
program.  

Dále senátoři Pavera a Král stručně zhodnotili přípravu návrhu jednotlivých programů. 
Senátor Marek uvedl obavu, že navržené programy oproti současné praxi mají příliš velký 
počet předmětů označených jako „ZT“ (základní teoretické studijní předměty profilujícího 
základu) a „PZ“ (studijní předměty profilujícího základu). Tyto předměty by podle metodiky 
NAÚ měly vstupovat do státní závěrečné zkoušky, jejíž obsah však v předloženém návrhu 
v podstatě chybí. Pokud bude ze strany zpracovatelů těchto návrhů o to zájem, je připraven 
zpracovat k návrhům připomínky. Nicméně podle jeho názoru jde spíše o formální stránku 
věci, a proto nic nebrání tomu, aby AS FFÚ doporučil tento návrh ke schválení.  

Na základě diskuse navrhl děkan FFÚ VŠE doplnit usnesení AS FFÚ VŠE o návrh na revizi 
předmětů „ZT“ a „PZ“. Proděkanka Dvořákova uvedla, že se jedná o kombinovaný program 
zahrnující dvě oblasti: ekonomii a pedagogiku, a doporučuje se ještě zamyslet nad předměty 
ZT a PZ s tím, že obě oblasti ve studijním programu musí být vyvážené. Senátor Pavera 
poděkoval senátorovi Markovi za navrženou pomoc a upozornil na to, že program poskytuje 
odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání.  
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Hlasování č. 4 o návrhu usnesení:  

„AS FFÚ VŠE doporučuje Vědecké radě FFÚ VŠE schválení návrhu akademicky 
zaměřeného bakalářského studijního programu Vzdělávání ve financích a účetnictví, 
akademicky zaměřeného navazujícího magisterského studijního programu Učitelství 

ekonomických předmětů pro střední školy a akademicky zaměřeného doktorského 
studijního programu Teorie ekonomického vzdělávání po revizi zařazení předmětů 

ZT a PZ.“ 

Hlasování pro 14, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 4) Vyhlášení volby do AS FFÚ VŠE v celofakultním volebním obvodu akademických 
pracovníků působících na FFÚ VŠE včetně jmenování volební komise 

Předseda senátu informoval členy senátu o tom, že na základě zákona č. 188/2020 Sb. 
o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých školách v roce 2020 a 
o posuzování doby studia se „v případě, že funkční období orgánu nebo členů orgánu vysoké 
školy nebo fakulty má skončit v období mezi dnem vyhlášení nouzového stavu a sto dvacátým 
dnem po ukončení nouzového stavu, prodlužuje se toto období do sto dvacátého dne po 
ukončení nouzového stavu”. Proto došlo k následujícím změnám ve funkčním období členů 
AS FFÚ VŠE. 

Ing. Jan 27. 5. 2017 začátek funkčního období člena AS FFÚ VŠE 
Molín, 12. 3. 2020 den vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR 
Ph.D. 17. 5. 2020 konec nouzového stavu na celém území ČR 

 26. 5. 2020 původní konec funkčního období člena AS FFÚ VŠE 
 14. 9. 2020 nový konec funkčního období člena AS FFÚ VŠE 

doc. Ing. 24. 11. 2017 začátek funkčního období člena AS FFÚ VŠE 
Naďa 30. 9. 2020 den vyhlášení nouzového stavu na celém území ČR 

Blahová, 3. 11. 2020 očekávaný konec nouzového stavu na celém území ČR 
Ph.D. 23. 11. 2020 původní konec funkčního období člena AS FFÚ VŠE 

 3. 3. 2021 nový (min.) konec funkčního období člena AS FFÚ VŠE 

Vzhledem ke skončení funkčního období senátora Molína je zapotřebí vyhlásit volbu 1 člena 
AS FFÚ VŠE v celofakultním volebním obvodu akademických pracovníků působících 
na FFÚ VŠE, a proto předseda senátu navrhl vyhlásit tuto volbu a za den volby určit 22. říjen 
2020, přitom pravidla předvolební kampaně ponechat v podobě vyhlášené již u dřívějších 
voleb. 

Hlasování č. 5 o návrhu usnesení:  

„AS FFÚ VŠE vyhlašuje v souladu s čl. 3 odst. 2 Volebního řádu AS FFÚ VŠE volbu 
jednoho člena AS FFÚ VŠE v celofakultním volebním obvodu akademických pracovníků 
působících na FFÚ VŠE na funkční období počínající dnem platnosti potvrzení výsledků 
volby dle čl. 9 odst. 1 písm. b) Volebního řádu AS FFÚ VŠE a končící dnem 10. května 

2021 dle čl. 21 odst. 7 Statutu FFÚ VŠE, a stanovuje den volby na 22. říjen 2020. AS FFÚ 
VŠE současně vyhlašuje následující pravidla předvolební kampaně: 

 uchazeči za člena AS FFÚ VŠE mají právo uskutečňovat svoji volební kampaň ode 
dne vyhlášení volby včetně až do dne konání voleb včetně, 

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

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

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

Hlasování pro 14, proti 0, zdrželi se 0. 

Dále předseda senátu navrhl zřízení volební komise pro tuto volbu. Z diskuse vyšel návrh na 
rozšíření komise na 6 členů, přičemž jako 6. člen se do komise přihlásila senátorka Jiříková. 

Hlasování č. 6 o návrhu usnesení:  

“AS FFÚ VŠE zřizuje volební komisi pro volbu v celofakultním obvodu akademických 
pracovníků působících na FFÚ VŠE dne 22. října 2020 v tomto složení: prof. Ing. Petr 
Marek, CSc. (předseda), Ing. Václav Černý, Ph.D. (místopředseda), Ing. Eva Dufková, 

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Bc. Tereza Jiříková, Ing. Vojtěch Menzl, MSc.“ 

Hlasování pro 14, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 5) Vyhlášení volby do AS FFÚ VŠE v katederním volebním obvodu akademických 
pracovníků působících na KMTP FFÚ VŠE včetně jmenování volební komise 

Vzhledem ke změně konce funkčního období senátorky Blahové na základě zákona 
č. 188/2020 navrhl předseda senátu odložení volby v katederní volebním obvodu 
akademických pracovníků působících na KMTP FFÚ až na období po skončení nouzového 
stavu.  

Hlasování č. 7 o návrhu usnesení:  

„AS FFÚ VŠE rozhodlo o odložení vyhlášení volby v katederním volebním 
obvodu akademických pracovníků působících na KMTP FFÚ VŠE na období po skončení 

nouzového stavu.“ 

Hlasování pro 14, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 6) Návrh delegátů do Rady vysokých škol 

Předseda senátu upozornil na to, že je zapotřebí navrhnout za FFÚ VŠE delegáta do Rady 
vysokých škol. V uplynulém funkčním období zastupovala fakultu v této radě Ing. Krpálková 
Krelová, která má zájem ve své práci v této radě pokračovat. Senátoři Marek, Hrdý a Witzany 
seznámili členy senátu se svými zkušenostmi z fungování Rady vysokých škol. 

Hlasování č. 8 o návrhu usnesení:  

„AS FFÚ VŠE schvaluje návrh na delegování Ing. Kataríny Krpálkové Krelové, Ph.D. 
do Rady vysokých škol za FFÚ VŠE.“ 

Hlasování pro 14, proti 0, zdrželi se 0. 
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Ad 7) Různé 

Další zasedání AS FFÚ VŠE je plánované až na začátek letního semestru 2020/2021.  

Jednání skončilo v 17:18. 

 

 

Zápis zpracoval: Vojtěch Menzl, člen 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. 
VŠE = Vysoká škola ekonomická v Praze. 

 


