
ZÁPIS ze 100. zasedání Akademického senátu  
Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 

 ze dne 20. května 2022. 
 

Přítomni: doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D., Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva 

Ducháčková, CSc., Ing. Savina Finardi, Ph.D., Bc. Tereza Jiříková, Bc. Daniel Kolek, Ing. Oto 

Křivanec (online), Bc. Jan Lauterkranz, doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D., Ing. Jan Molín, Ph.D., prof. 

PhDr. Libor Pavera, CSc., Ing. Markéta Pláničková, Ph.D., Ing. Veronika Staňková 

Omluveni: doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. 

Hosté: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. (děkan fakulty), doc. Ing. Leoš Vítek, Ph.D. (proděkan pro 

studijní a pedagogickou činnost), doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (koordinátor rozvojových 

aktivit), Ing. Anna Suková (tajemnice fakulty) 

Zasedání bylo zahájeno v 10:00 hodin. 

Program: 

1. Schválení programu zasedání AS FFÚ VŠE 
2. Projednání návrhu na jmenování proděkana pro rozvoj FFÚ VŠE 
3. Návrh rozpočtu FFÚ VŠE na rok 2022 
4. Výroční zpráva FFÚ VŠE za rok 2021 
5. Různé 

Ad 1) Předsedkyně AS FFÚ VŠE seznámila senátory s programem zasedání. Nikdo neměl 
protinávrh.  

Hlasování č. 1: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje program zasedání AS FFÚ VŠE dne 20. května 2022.“ 

Hlasování: 13-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

Ad 2) Předsedkyně AS FFÚ VŠE předala slovo děkanovi prof. Musílkovi, aby přítomné senátory 
seznámil s návrhem na jmenování proděkana pro rozvoj FFÚ VŠE. Děkan představil agendu 
nového proděkana a rovněž stručně představil doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D., který byl na 
tuto funkci navržen. Doc. Mejzlík následně stručně popsal svou vizi v oblasti rozvoje fakulty. 
Senátorka Pláničková vznesla dotaz ohledně prostorového a personálního zabezpečení, které 
souvisí s agendou proděkana pro rozvoj. Doc. Mejzlík následně popsal, jakým způsobem bude 
toto zajištěno. Rovněž akcentoval novou agendu learning management system Moodle a 
provázanost s Národním plánem obnovy (NPO).  

Hlasování č. 2: 

„AS FFÚ VŠE projednal a bere na vědomí záměr děkana FFÚ VŠE na jmenování 
proděkana pro rozvoj FFÚ VŠE doc. Ing. Ladislava Mejzlíka, Ph.D.“  



Hlasování: 13-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

Ad 3) Předsedkyně AS FFÚ VŠE předala slovo děkanovi prof. Musílkovi, aby senátory seznámil 
s návrhem rozpočtu na rok 2022. Děkan uvedl, že rozpočet VŠE byl schválen na zasedání AS 
VŠE dne 25. dubna 2022. Děkan pro sestavení rozpočtu 2022 použil dosavadní metodiku. Na 
základě svého programu v oblasti transparentnosti a podnětů od senátorů děkan provedl dílčí 
změny v návrhu rozpočtu, aby bylo dosaženo jeho větší transparentnosti a komplexního 
pohledu. Doplněno bylo rozdělení finančních prostředků na hlavní a doplňkovou činnost. 
Děkan zdůraznil, že v doplňkové činnosti se jedná o kvalifikovaný odhad. Rozpočet na rok 2022 
je mírně rostoucí a významnou část tvoří příjmy z bakalářských studijních programů. Díky 
pandemii ovšem došlo k poklesu finančních prostředků ve stipendijním fondu. Senátorka 
Staňková vznesla dotaz, zda by příští rozpočet na rok 2023 nešlo zaslat v Excelu a zda by do 
rozpočtu nebylo možné zapracovat i změnu oproti minulému roku. Doc. Mejzlík v diskusi dále 
vysvětlit další aspekty sestavování rozpočtu, položky, které se meziročně převádějí, kauce ESF 
a půjčku SÚZ.  

Doc. Vítek uvedl, že ve stipendijním fondu bude pravděpodobně nutné vzhledem k menšímu 
přídělu omezit nadměrné čerpání. Dále navázal na diskusi k NPO a uvedl, že ESF projekty jsou 
obecně z pohledu rozpočtu fakulty rizikové s ohledem na možné sankce, a proto je nutné u 
všech fakult i rektorátu vytvářet kauce na případné sankční odvody. Podrobně byly 
prodiskutovány pravidla pro tvorbu kaucí u ESF/NPO projektů. Do konce roku 2023 by mohlo 
být zřejmé, zda budou kauce z ESF I + II uvolněny zpět katedrám a děkanátu. V diskusi dále 
vysvětlil celoškolní systém vyjednávání o ESF a NPO projektech. Plánování výstupů ESF/NPO je 
na úrovni fakulty řízeno s ohledem na návrhy jednotlivých kateder a v zásadě se při plánování 
monitorovacích indikátorů, výstupů a rozpočtových alokací vychází z návrhů vedoucích 
kateder, děkanátu a administrativní náročnosti projektů.  

Senátorka Staňková se dotázala na strukturu rozpočtu fakulty, podíl mandatorních výdajů a 
stanovený podíl kateder na výkonech fakulty. Doc. Mejzlík uvedl podíl mandatorních výdajů a 
jejich strukturu. Zároveň upřesnil metodiku vyrovnání funkcionářů FFÚ v tabulce č. 4 rozpočtu 
fakulty.  
Senátorka Staňková se dále zeptala na komerční (doplňkovou) činnost fakulty ve srovnání 

s jinými fakultami VŠE. Senátorka Pláničková ji následně doplnila.  

Hlasování č. 3:   

„AS FFÚ VŠE schvaluje předložený návrh rozpočtu FFÚ VŠE na rok 2022.“ 

Hlasování: 13-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

Ad 4) Předsedkyně AS FFÚ VŠE předala slovo děkanovi prof. Musílkovi, aby senátory seznámil 
s předloženou Výroční zprávou o činnosti a o hospodaření FFÚ VŠE za rok 2021. V diskusi se 
senátorka Pláničková zeptala, zda by nebylo možné doplnit rozpočet do budoucí Výroční 
zprávy (jednalo by se o Výroční zprávu za rok 2023). Následně proběhla diskuse, do které se 
zapojili senátoři Lauterkranz, senátor Málek a senátorka Blahová. V průběhu tohoto bodu 
odešel senátor Kolek.  

Hlasování č. 4:   



„AS FFÚ VŠE schvaluje Výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření 
Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze za rok 2021.“  

Hlasování: 12-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

Ad 5) V bodě různé informoval děkan prof. Musílek o termínu jednání výběrové komise pro 
vědoucí kateder FFÚ VŠE a představil jmenovitě i jednotlivé členy včetně jednoho člena 
externího. Senátorka Pláničková se zeptala, kdy budou známy výsledky výběrového řízení. 
Děkan sdělil, že to bude během 1-2 týdnů. Dále děkan informoval, že pracuje na personálním 
složení Vědecké rady FFÚ VŠE. Předsedkyně AS FFÚ VŠE uvedla, že do konce června 2022 ještě 
proběhne jedno zasedání AS FFÚ VŠE. Předběžný termín byl stanoven na pátek 24. června 
2022. 

Předsedkyně senátu přítomným senátorům poděkovala za účast a zasedání v 11:50 h ukončila.  

V Praze dne 22. května 2022 

Zapsala: Savina Finardi, předsedkyně AS FFÚ VŠE 
Ověřila: Tereza Jiříková, místopředsedkyně AS FFÚ VŠE 

 


