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ZÁPIS z 92. zasedání  
Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 

konaného online přes MS Teams dne 30. března 2021 
 
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., Ing. Jan Molín, Ph.D., 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), Ing. Michal Hora, Ph.D., 
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. 
 
Program: 

1. Návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu FFÚ VŠE.  
2. Volba do AS VŠE. 
3. Volba do CFVO AS FFÚ VŠE. 
4. Volba do KVO AS FFÚ VŠE. 
5. Různé. 

 
Zasedání senátu bylo zahájeno v 18:10.  

Na začátku předseda senátu přivítal všechny přítomné a seznámil je s navrženým programem 
a způsobem hlasování.  

Hlasování č. 1:  

„AS FFÚ VŠE schvaluje program zasedání AS FFÚ VŠE dne 30. 3. 2021.“ 

Hlasování pro 15, proti 0, zdrželi se 0. 

Předseda senátu dále informoval o průběhu 21. zasedání AS VŠE, konaného dne 29. 3. 2021. 
Pro AS FFÚ VŠE jsou nejdůležitější tři přijatá usnesení: AS VŠE 1. schválil rozpočet VŠE na 
rok 2021 a jeho rozpis na fakulty a další součásti VŠE, 2. schválil nový Volební řád AS FFÚ 
VŠE, 3. rozhodl, že se volby do AS VŠE mohou na fakultách či mimo fakulty konat 
elektronickýcm způsobem.  

 

Ad 1) Návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu FFÚ VŠE 

Senátor Marek předložil návrh změny Jednacího řádu AS FFÚ VŠE, která nově umožňuje 
konat volby a další hlasování na zasedání AS FFÚ VŠE prostřednictvím hlasovací (volební) 
aplikace v InSIS, a to včetně hlasování tajného. Důvodem pro předložení této změny tohoto 
předpisu je v současnosti vyhlášený nouzový stav a nadále neuspokojivá epidemiologická 
situace v naší zemi, která ztěžuje až znemožňuje konání zasedání AS FFÚ VŠE prezenčním 
způsobem v konkrétní místnosti. Děkan FFÚ VŠE k tomuto návrhu vyslovil kladné stanovisko. 

Hlasování č. 2 o návrhu usnesení:  

„AS FFÚ VŠE schvaluje návrh změny Jednacího řádu Akademického senátu FFÚ VŠE 
zaslaný dne 22. 3. 2021.“ 

Hlasování pro 15, proti 0, zdrželi se 0. 
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Ad 2) Volba do AS VŠE 

Předsednictvo AS VŠE vyhlásilo dne 15. března 2021 volby do AS VŠE na nové funkční 
období, přičemž volební obvod, v němž volí a jsou voleni studenti studijních programů 
neuskutečňovaných na fakultách, byl přilosován k volebnímu obvodu studentů zapsaných na 
FFÚ VŠE. Stanovení data, času, místa konání voleb, způsobu hlasování, termínu a způsobu 
podávání přihlášek spadá do kompetence fakultních senátů. Předseda senátu proto připravil 
dvě varianty usnesení lišící se datem konání této volby, a to buď 21. dubna 2021 spolu s volbou 
do CFVO AS FFÚ VŠE, nebo 5. května 2021 společně s volbou do KVO AS FFÚ VŠE s tím, 
že on osobně preferuje variantu s 5. květnem. K této variantě se v diskusi přidali i další členové 
senátu. Navržené usnesení předpokládá realizaci volby elektronickým způsobem 
prostřednictvím volební aplikace v InSIS. 

Hlasování č. 3 o návrhu usnesení:  

„AS FFÚ VŠE pro volbu 2 členů AS VŠE ve volebním obvodu studentů zapsaných na FFÚ 
VŠE a 3 členů AS VŠE ve volebním obvodu akademických pracovníků působících na FFÚ 
VŠE na 3leté funkční období od 13. 6. 2021 do 12. 6. 2024  
1. stanovuje: 

a) datum volby na 5. květen 2021,  
b) čas volby od 10:00 do 16:00, 
c) elektronický způsob volby prostřednictvím volební aplikace v InSIS, 
d) formulář přihlášky pro kandidáta na člena AS VŠE ve volebním seznamu studentů 

zapsaných na FFÚ VŠE v následující podobě: 

Přihláška kandidáta na člena Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze 

ve volebním obvodu studentů zapsaných na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy 

ekonomické v Praze pro volbu dne 5. května 2021 

Já, ____________________________________________________ (jméno a příjmení 

kandidáta), podávám tímto přihlášku kandidáta na člena Akademického senátu Vysoké školy 

ekonomické v Praze ve volebním obvodu studentů zapsaných na Fakultě financí a účetnictví 

Vysoké školy ekonomické v Praze.  

podpis kandidáta 

(školní e-mailová adresa kandidáta: 

_________________________________________________ 

V _____________________________ dne ___________ 2021  
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e) formulář přihlášky pro kandidáta na člena AS VŠE ve volebním seznamu 
akademických pracovníků působících na FFÚ VŠE v následující podobě: 

Přihláška kandidáta na člena Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze 

ve volebním obvodu akademických pracovníků působících na Fakultě financí a účetnictví 

Vysoké školy ekonomické v Praze pro volbu dne 5. května 2021 

Já, ____________________________________________________ (jméno a příjmení 

kandidáta), podávám tímto přihlášku kandidáta na člena Akademického senátu Vysoké školy 

ekonomické v Praze ve volebním obvodu akademických pracovníků působících na Fakultě 

financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.  

podpis kandidáta 

(školní e-mailová adresa kandidáta: 

_________________________________________________ 

V _____________________________ dne ___________ 2021  

f) termín a způsob podávání přihlášek tak, že  
- přihlášky se podávají na předepsaném formuláři jejich zasláním elektronickou 

poštou na adresu předsedy dílčí volební komise doc. Ing. Stanislava Klazara, 
Ph.D. (klazar@vse.cz), a to v období od 6. dubna 2021 16:30 do 26. dubna 2021 
17:30, přičemž toto podání musí být zaslané ze školní e-mailové adresy člena 
akademické obce kandidujícího do Akademického senátu Vysoké školy 
ekonomické v Praze; 

- současně je každý člen akademické obce povinen potvrdit podání této přihlášky 
svým osobním prohlášením učiněným prezenčním nebo dálkovým způsobem 
před předsedou dílčí volební komise, který o tomto prohlášení následně sepíše 
záznam, přičemž bez tohoto prohlášení je podaná přihláška neplatná;  

- předseda dílčí volební komise bude přijímat výše uvedená osobní prohlášení 
prostřednictvím aplikace MS Teams v těchto termínech  
- v úterý dne 6. dubna 2021 od 16:30 do 17:30, 
- ve čtvrtek dne 8. dubna 2021 od 16:30 do 17:30, 
- ve čtvrtek dne 15. dubna 2021 od 16:30 do 17:30, 
- ve čtvrtek dne 22. dubna 2021 od 16:30 do 17:30, 
- v pondělí dne 26. dubna 2021 od 16:30 do 17:30, 
- případně v jiných termínech od 6. dubna 2021 16:30 do 26. dubna 2021 17:30 
na základě individuální dohody; 

2. zřizuje dílčí volební komisi ve složení: 
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. (předseda) 
Ing. Michal Hora, Ph.D. (místopředseda), 
Ing. Oto Křivanec.“ 

Hlasování pro 15, proti 0, zdrželi se 0. 

 



4 

 

Ad 3) Volba do CFVO AS FFÚ VŠE 

Dalším bodem programu bylo vyhlášení volby do AS FFÚ VŠE. Předseda senátu shrnul 
naplnění tří podmínek ve VŘ AS FFÚ VŠE pro vyhlášení volby elektronickým způsobem 
prostřednictvím volební aplikace v InSIS. Nejprve seznámil členy senátu s prohlášením 
rektorky VŠE o způsobilosti volební aplikace k užití pro volby do AS FFÚ VŠE, čímž byla 
splněna podmínka uvedená v čl. 3 odst. 6 písm. c) VŘ AS FFÚ VŠE. Dále vzhledem k 
probíhajícímu nouzovému stavu vyhlášenému na území České republiky je splněna i podmínka 
uvedená v čl. 3 odst. 6 písm. b) VŘ AS FFÚ VŠE. Konání této volby je přitom v důležitém 
zájmu FFÚ VŠE, neboť jinak by FFÚ VŠE byla bez svého senátu, a tím by bylo omezeno 
fungování této fakulty, čímž je naplněna i podmínka uvedená v čl. 3 odst. 6 písm. a) VŘ AS 
FFÚ VŠE.  

Pro volby do CFVO AS FFÚ VŠE navrhl předseda senátu jako den volby 21. dubna 2021 a 
hlasování elektronickým způsobem.  

Hlasování č. 4 o návrhu usnesení:  

„AS FFÚ VŠE vyhlašuje volbu 3 členů AS FFÚ VŠE v celofakultním volebním obvodu 
akademických pracovníků působících na FFÚ VŠE na 3leté funkční období od 11. 5. 2021 
do 10. 5. 2024 a současně stanovuje: 

1. datum volby na 21. duben 2021,  
2. čas volby od 10:00 do 16:00, 
3. elektronický způsob volby prostřednictvím volební aplikace v InSIS, 
4. následující pravidla předvolební kampaně:  

- uchazeč o členství v AS FFÚ VŠE má právo uskutečňovat svoji volební kampaň 
ode dne zveřejnění tohoto usnesení (včetně) až do dne konání voleb ve volebním 
obvodu, v němž kandiduje (včetně), 

- uchazeč o členství v AS FFÚ VŠE má právo v prostorách areálu VŠE 
uskutečňovat svoji volební kampaň pouze osobně či prostřednictvím jiných 
členů akademické obce VŠE patřících do stejného volebního obvodu, a to při 
dodržení obecně závazných právních předpisů, jakož i vnitřních a dalších 
předpisů VŠE, včetně Etického kodexu VŠE,  

- volební kampaň nesmí narušit či jinak omezit výuku nebo jinou vzdělávací a 
tvůrčí činnost na VŠE. 

Zřizuje volební komisi ve složení: 
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. (předseda) 
Ing. Michal Hora, Ph.D. (místopředseda), 
Ing. Oto Křivanec.“ 

Hlasování pro 15, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 4) Volba do KVO AS FFÚ VŠE 

Vzhledem k tomu, že volby do KVO AS FFÚ VŠE se mohou uskutečnit nejdříve 10 dní po dni 
voleb do CFVO AS FFÚ VŠE, navrhl předseda senátu jako den volby do KVO AS FFÚ VŠE 
5. květen 2021 a hlasování elektronickým způsobem.  

Hlasování č. 5 o návrhu usnesení:  

„AS FFÚ VŠE vyhlašuje volbu vždy 1 člena AS FFÚ VŠE v katederních volebních 
obvodech akademických pracovníků působících na FFÚ VŠE na 3leté funkční období od 
11. 5. 2021 do 10. 5. 2024, a to Katedry bankovnictví a pojišťovnictví, Katedry didaktiky 
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ekonomických předmětů, Katedry financí a oceňování podniku, Katedry finančního 
účetnictví a auditingu, Katedry manažerského účetnictví, Katedry měnové teorie a politiky 
a Katedry veřejných financí, a současně stanovuje: 

1. datum volby na 5. květen 2021,  
2. čas volby od 10:00 do 16:00, 
3. elektronický způsob volby prostřednictvím volební aplikace v InSIS, 
4. následující pravidla předvolební kampaně:  

- uchazeč o členství v AS FFÚ VŠE má právo uskutečňovat svoji volební kampaň 
ode dne zveřejnění tohoto usnesení (včetně) až do dne konání voleb ve volebním 
obvodu, v němž kandiduje (včetně), 

- uchazeč o členství v AS FFÚ VŠE má právo v prostorách areálu VŠE 
uskutečňovat svoji volební kampaň pouze osobně či prostřednictvím jiných 
členů akademické obce VŠE patřících do stejného volebního obvodu, a to při 
dodržení obecně závazných právních předpisů, jakož i vnitřních a dalších 
předpisů VŠE, včetně Etického kodexu VŠE,  

- volební kampaň nesmí narušit či jinak omezit výuku nebo jinou vzdělávací a 
tvůrčí činnost na VŠE. 

Zřizuje volební komisi ve složení: 
doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. (předseda) 
Ing. Michal Hora, Ph.D. (místopředseda), 
Ing. Oto Křivanec.“ 

Hlasování pro 15, proti 0, zdrželi se 0. 

 

Ad 5) Různé 

Další zasedání AS FFÚ VŠE se uskuteční nejpozději dne 11. května 2021 od 18:00, opět 
prostřednictvím MS Teams. V případě, že budou připraveny pro jednání senátu návrhy do 
konce dubna či na začátku května, bude svoláno zasedání senátu v dřívějším termínu.   

 

 

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. 
VŠE = Vysoká škola ekonomická v Praze. 

CFVO = celofakultní volební obvod akademických pracovníků působících na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy 
ekonomické v Praze. 

KVO = katederní volební obvod akademických pracovníků působících na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy 
ekonomické v Praze. 

VŘ AS FFÚ VŠE = Volební řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. 
 
 

 


