
ZÁPIS z 96. zasedání Akademického senátu  
Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 

 ze dne 3. prosince 2021. 
 

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

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

Křivanec, Bc. Jan Lauterkranz, Ing. Vojtěch Menzl, MSc, Ing. Jan Molín, Ph.D., prof. PhDr. Libor 

Pavera, CSc. (online, připojil se na projednání bodu 3 a 4), Ing. Markéta Pláničková, Ph.D., doc. 

Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. (online), prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 

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

Zasedání bylo zahájeno v 10:00 hodin. 

Program: 

1. Schválení programu zasedání 
2. Schválení zapisovatele a ověřovatele zápisu 
3. Vyhlášení volby kandidáta na funkci děkana FFÚ VŠE od 1. dubna 2022 
4. Vyhlášení volby do studentské kurie AS FFÚ VŠE  
5. Různé 

Ad 1) Předsedkyně AS FFÚ seznámila členy senátu s rozeslaným návrhem programu 96. 
zasedání. K programu neměl nikdo žádnou připomínku ani doplnění, předsedkyně senátu 
proto dala o programu hlasovat. 

Hlasování č. 1: 

„AS FFÚ VŠE v Praze schvaluje program zasedání AS FFÚ VŠE dne 3. 12. 2021.“ 

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

Ad 2) Předsedkyně senátu za zapisovatelku záznamu z 96. jednání AS FFÚ VŠE navrhla sebe, 
za ověřovatele navrhla senátorku Terezu Jiříkovou. Jiné návrhy nezazněly. 

Hlasování č. 2: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje zapisovatelkou záznamu z 96. zasedání AS FFÚ VŠE Savinu 
Finardi a ověřovatelkou zápisu Terezu Jiříkovou.“ 

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

Ad 3) Předsedkyně senátu uvedla procesní záležitosti ohledně vyhlášení volby kandidáta na 

funkci děkana FFÚ VŠE. V souladu s čl. 8 odst. 3 Jednacího řádu AS FFÚ VŠE je třeba: a) stanovit 

předpokládaný den začátku a den konce funkčního období, na které je voleb kandidát na 

funkci děkana, b) den volby kandidáta na funkci děkana. Následně shrnula podněty, které 

k volbě kandidáta na funkci děkana obdržela. První podnět se týkal samotného průběhu 

veřejné prezentace uchazečů o funkci děkana FFÚ VŠE a předsedkyni senátu ho zaslala 



senátorka Pláničková. Senátorka Pláničková navrhla, aby prezentace probíhala v anglickém 

jazyce a byla pořádána hybridně. Další podnět se týkal navrženého dne volby kandidáta na 

funkci děkana FFÚ VŠE od senátora Menzla, kterému 22. 2. 2022 končí funkční období. 

Předsedkyně shrnula důvody, proč byl zvolen termín 25. 2. 2022 a rovněž se vyjádřila i 

k jednacímu jazyku veřejné prezentace uchazečů o funkci děkana FFÚ VŠE. Následně 

předsedkyně senátu otevřela diskusi.  

V rámci diskuse vystoupila senátorka Pláničková, které upřesnila svůj návrh. Postupně se do 

diskuse zapojili: senátor Černý, senátor Molín, senátor Witzany, senátorka Blahová, senátorka 

Jiříková, senátorka Ducháčková, senátor Pavera. Dále byl diskutován termín volby kandidáta 

na funkci děkana FFÚ VŠE, k tématu vystoupil senátor Menzl, který podal protinávrh, aby byl 

den volby vyhlášen na 22. 2. 2022. Postupně se do diskuse zapojili: senátorka Finardi, 

senátorka Blahová, senátor Menzl, senátor Witzany, senátorka Ducháčková, senátor Molín, 

senátorka Jiříková, senátor Černý, senátor Pavera, senátorka Pláničková.  

Hlasování č. 3: 

„Akademický senát Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlašuje 

v souladu s čl. 8 odst. 2 Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 

Vysoké školy ekonomické v Praze volbu kandidáta na funkci děkana Fakulty financí a 

účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období od 1. dubna 2022 do 31. 

března 2026 a stanovuje den volby na 25. únor 2022.“ 

Hlasování: 10-3-1 (pro-proti-zdržel se) 

Dále předsedkyně senátu uvedla, že je nutné v souladu s čl. 9 odst. 1 Jednacího řádu AS FFÚ 
VŠE zřídit volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana FFÚ VŠE. Předsedkyně senátu 
navrhla následující členy volební komise (v abecedním pořadí): senátorka Blahová, senátorka 
Jiříková a senátor Molín. Všichni tři kandidáti se svou nominací souhlasili. Žádný jiný návrh 
nebyl podán.  

Hlasování č. 4: 

„Akademický senát Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze jmenuje v 

souladu s čl. 9 odst. 1. Jednacího řádu Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 

Vysoké školy ekonomické v Praze volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana 

Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze ve složení: 

doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. (předsedkyně), 

Ing. Jan Molín, Ph.D., 

Bc. Tereza Jiříková.“ 

Hlasování: 14-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

 
 
Ad 4) Předsedkyně senátu přítomné seznámila se skutečností, že senátorovi Menzlovi končí 
jeho funkční období, a to uplynutím jeho mandátu dne 22. 2. 2022 a je tedy nutné vyhlásit 
volby do studentské kurie AS FFÚ VŠE. Do diskuse se postupně přihlásili: senátorka Jiříková, 



senátor Kolek, senátor Lauterkranz, senátorka Finardi, senátor Černý, senátor Molín, 
senátorka Pláničková, senátor Witzany, senátorka Ducháčková, senátorka Blahová, senátor 
Křivanec, senátor Pavera, senátorka Šoljaková. Většina senátorů se shodla na preferenci 
elektronického způsobu volby do studentské kurie AS FFÚ VŠE, senátoři, Jiříková, Kolek a 
Lauterkranz podali protinávrh, aby volby proběhly prezenčním způsobem.  
 
Hlasování č. 5: 
 

„AS FFÚ VŠE předběžně schvaluje uskutečnění volby jedno člena AS FFÚ VŠE ve volebním 
obvodu studentů zapsaných na FFÚ VŠE, a to elektronickým způsobem prostřednictvím 
volební aplikace v InSIS a pověřuje předsedkyni senátu, aby ve smyslu článku 3 odst. 6 

písm. c) Volebního řádu AS FFÚ VŠE zajistila písemné prohlášení rektorky VŠE o 
způsobilosti volební aplikace.“ 

 
Hlasování: 11-2-1 (pro-proti-zdržel se) 

 
Ad 5) V bodě různé předsedkyně senátu přítomné informovala o textu místopředsedy 
Černého o třiceti letech existence AS FFÚ VŠE do publikace o třiceti letech fakulty. 
Místopředseda Černý následně text shrnul.  

V bodě různé senátor Witzany vznesl návrh, aby bylo hlasováno o formulaci doporučení pro 
volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana FFÚ VŠE od 1. dubna 2022. Nikdo 
z přítomných neměl protinávrh.  
 
Hlasování č. 6: 
 
„AS FFÚ VŠE doporučuje volební komisi pro volbu kandidáta na funkci děkana FFÚ VŠE od 
1. dubna 2022, aby do pravidel veřejné prezentace doplnila možnost formulace otázek a 

odpovědí v anglickém jazyce.“  
 

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

Předsedkyně senátu poděkovala přítomným i online připojeným senátorům za účast a 
zasedání ve 12 hodin ukončila.  

V Praze dne 6. prosince 2021 

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

 


