
1 
 

ZÁPIS ze 102. zasedání Akademického senátu  
Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 

 ze dne 21. října 2022. 
 

Přítomni: doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D., Jan Borovička, Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva 

Ducháčková, CSc., Bc. Eliška Hubáčková, Ing. Daniel Kolek, doc. Mgr. Jiří Málek, Ph.D., Ing. Jan 

Molín, Ph.D., Ing. Markéta Pláničková, Ph.D., doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., Bc. Karolína 

Šimůnková, doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. 

Omluveni: Ing. Savina Finardi, Ph.D., prof. PhDr. Libor Pavera, CSc., Ing. Veronika Staňková  

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

fakulty), doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., prof. PhDr. Petr Teplý, Ph.D., Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D., 

prof. Ing. Petr Marek, CSc., Ing. Tereza Jiříková, JUDr. Jan Vondráček, Bc. Tomáš Reml, Bc. Věra 

Koukalová 

Zasedání bylo zahájeno v 10:00 hodin. 

Program: 

1. Schválení programu zasedání AS FFÚ VŠE 
2. Změna Statutu FFÚ VŠE v Praze a změna Statutu Institutu energetické ekonomie 
3. Projednání personální změny ve funkci proděkana pro výzkum a doktorské studium 
4. Podmínky přijímacího řízení 
5. Projednání a schválení žádosti habilitačního a profesorského jmenovacího řízení v 

oboru Finance 
6. Různé 

Ad 1) Místopředseda AS FFÚ VŠE seznámil senátory s programem zasedání. Nikdo neměl 
protinávrh.  

Hlasování č. 1: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje program zasedání AS FFÚ VŠE dne 21. října 2022.“ 

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

Ad 2) Místopředseda AS FFÚ VŠE předal slovo prof. Teplému, aby přítomné senátory seznámil 
se změnami v rámci Institutu energetické ekonomie. Prof. Teplý představil institut a nastínil 
záměr a koncepci fungování. Následně byla otevřena diskuse, do které se zapojila senátorka 
Pláničková.  

Hlasování č. 2: 

AS FFÚ VŠE schvaluje změnu Statutu FFÚ VŠE ve smyslu, že do ustanovení článku 11 
odstavce 9 se doplňuje „s výjimkou členství v oborové radě“ a do článku 21 odstavce 3 se 

upravuje písmeno a) „Institut udržitelných financí“. 
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Hlasování: 12-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

Hlasování č. 3:   

 „AS FFÚ VŠE schvaluje změnu Statutu Institutu energetické ekonomie ve smyslu změny 
názvu na Institut udržitelných financí.“ 

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

Ad 3) Místopředseda AS FFÚ VŠE předal slovo prof. Musílkovi. Děkan fakulty uvedl, že po 
provedené analýze fungování a vzájemné dohodě s prof. Witzanym, došel k rozhodnutí 
o personální změně ve funkci proděkana pro výzkum a doktorské studium. Agendu nyní 
převezme doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D., který se následně přítomným senátorům představil.  

Hlasování č. 4:   

„AS FFÚ VŠE projednal a bere na vědomí záměr děkana FFÚ VŠE odvolání proděkana 
pro výzkum a doktorské studium prof. Jiřího Witzanyho a na jmenování proděkana pro 

výzkum a doktorské studium doc. Karla Brůny.“ 
Hlasování: 12-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

Ad 4) Místopředseda AS FFÚ VŠE předal slovo prof. Musílkovi, aby uvedl další bod programu. 
Děkan fakulty následně předal slovo doc. Ing. Leoši Vítkovi, Ph.D. (proděkan pro studijní a 
pedagogickou činnost), aby představil podmínky příjímacího řízení do studijních programů pro 
akademický rok 2023/2024. Proděkan doc. Vítek představil výsledky analýzy příjímacího řízení 
proběhlého na jaře 2022, nastínil způsob výpočtu kvót, počty a strukturu studentů v prvních 
ročnících. Dále uvedl, že se předkládané podmínky příjímacích řízení významně nezměnily, 
jedná se o aktualizaci. U bakalářských studijních programů bude nově možné uznávat výsledek 
„příjímacích zkoušek nanečisto“. Toho budou moci využít pouze zájemci o studium, kteří 
v obou testech (matematika, angličtina) získají alespoň 80 % bodů. Zároveň uvedl, že 
stanovená hranice je vůbec nejvyšší ve srovnání s ostatními fakultami VŠE. V rámci příjímání 
do navazujících magisterských programů dojde k obsahovým změnám testů, struktura však 
zůstane stejná. Příjímací řízení do doktorských studijních programů bude probíhat 
v nezměněné formě. Následně byla otevřena diskuse, do které se zapojil senátor Málek.  

Hlasování č. 5:   

„AS FFÚ VŠE v Praze schvaluje podmínky přijímacího řízení do bakalářských, 
navazujících magisterských a doktorských studijních programů na FFÚ VŠE v Praze pro 

akademický rok 2023/2024.“ 

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

Hlasování č. 6:   

„AS FFÚ VŠE schvaluje vyhlášku děkana Fakulty financí a účetnictví č. 1/2022 o 
přijímacím řízení“ 

Hlasování: 12-0-0 (pro-proti-zdržel se) 
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Ad 5) Místopředseda AS FFÚ VŠE předal slovo prof. Musílkovi. Děkan fakulty uvedl, že žádost 
habilitačního a profesorského jmenovacího řízení v oboru Finance předkládá k projednání AS 
FFÚ VŠE v Praze zejména z opatrnostních důvodů. Kritéria obor Finance splňuje bez problémů 
(personální vybavení, fungující doktorský studijní program, publikační činnost). Následně byla 
zahájena diskuse, do které se však nikdo nezapojil.  

Hlasování č. 7:   

„AS FFÚ VŠE projednal a schvaluje žádost o reakreditaci habilitačního a profesorského 
jmenovacího řízení v oboru Finance.“ 

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

Ad 6) Místopředseda AS FFÚ předal slovo děkanovi fakulty. Prof. Musílek pohovořil o 
důležitosti budování dobrého jména školy a fakulty, přičemž poukázal na rychlost, s jakou jej 
je možné ztratit. Projevil své obavy v kontextu rostoucích negativních jevů, které mohou VŠE 
v Praze poškozovat. Hlavním úkolem vedení univerzity je o dobré jméno školy, potažmo 
fakulty pečovat. Závěrem vyjádřil svou podporu rektorovi. Následně byla zahájena diskuse, do 
které se zapojil senátor Málek, který shledal nutnost zaujmout stanovisko.  

V průběhu projednávání tohoto bodu na zasedání přišla Ing. Barbora Rýdlová, Ph.D. a prof. 
Ing. Petr Marek, CSc. (senátor AS VŠE).  

Hlasování č. 8:   

„AS FFÚ VŠE se distancuje od v poslední době rostoucích negativních jevů, které dle 
názoru AS FFÚ VŠE v Praze nepřispívají k dobrému jménu VŠE v Praze, a tudíž i FFÚ. AS FFÚ 

VŠE v Praze zároveň podporuje stanovisko rektora ze dne 29. září 2022.“ 

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

 
O slovo požádal JUDr. Vondráček. Předsedající mu přidělil prostor v délce 5 minut, ve kterém 

JUDr. Vondráček vyjádřil svůj postoj k hlasování č. 8.  

Ad 6) Místopředseda AS FFÚ předal slovo prof. Markovi (senátor AS VŠE), který uvedl aktuální 
diskusi o formě voleb do AS VŠE, přičemž by rád znal postoj jednotlivých senátorů. Následně 
byla zahájena diskuse, do které se zapojil děkan prof. Musílek, senátor Černý, senátorka 
Pláničková, senátorka Blahová, senátor Molín, senátorka Šoljaková, dále senátor Borovička. 
Z hostů se do diskuse zapojili doc. Vítek, Ing. Jiříková. 

Místopředseda senátu přítomným senátorům a hostům poděkoval za účast a zasedání  
v 11:45 h ukončil.  

V Praze dne 21. října 2022  

Zapsala: Tereza Jiříková 
Ověřila: Naďa Blahová 
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Příloha „Prohlášení rektora Vysoké školy ekonomické Petra Dvořáka vůči veřejným vystoupením 
děkana Miroslava Ševčíka“:  
https://www.vse.cz/tiskove-zpravy/vyjadreni-rektora-vysoke-skoly-ekonomicke-petra-dvoraka-vuci-
verejnym-vystoupenim-dekana-miroslava-sevcika/ 

https://www.vse.cz/tiskove-zpravy/vyjadreni-rektora-vysoke-skoly-ekonomicke-petra-dvoraka-vuci-verejnym-vystoupenim-dekana-miroslava-sevcika/
https://www.vse.cz/tiskove-zpravy/vyjadreni-rektora-vysoke-skoly-ekonomicke-petra-dvoraka-vuci-verejnym-vystoupenim-dekana-miroslava-sevcika/

