
ZÁPIS z 98. zasedání Akademického senátu  
Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 

 ze dne 25. února 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, Bc. Jan Lauterkranz, Ing. Jan Molín, Ph.D., prof. PhDr. Libor Pavera, CSc., Ing. Markéta 

Pláničková, Ph.D., doc. Ing. Lucie Sedmihradská, Ph.D., Ing. Veronika Staňková, doc. Ing. Libuše 

Šoljaková, Ph.D., prof. RNDr. Jiří Witzany, Ph.D. 

Omluveni: - 

Hosté: doc. Ing. Ladislav Mejzlík, Ph.D. (děkan FFÚ VŠE), vedení fakulty, kandidáti na funkci 

děkana FFÚ VŠE doc. Ing. Tomáš Krabec, MBA, Ph.D. a prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. 

Zasedání bylo zahájeno v 10:00 hodin. 

Program: 

1. Volba kandidáta na funkci děkana FFÚ VŠE pro funkční období od 1. 4. 2022 do 31. 3. 2026 
2. Různé 

Ad 1) Předsedkyně AS FFÚ VŠE seznámila senátory s program zasedání a navrhla zařadit do 
programu jednání bod různé. Nikdo neměl protinávrh.  

Hlasování č. 1: 

„AS FFÚ VŠE schvaluje program zasedání AS FFÚ VŠE dne 25. února 2022.“ 

Hlasování: 15-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

Ad 2) V souladu s Jednacím řádem AS FFÚ VŠE předala předsedkyně AS FFÚ VŠE řízení bodu 
volba kandidáta na funkci děkana FFÚ VŠE pro funkční období od 1. dubna 2022 do 31. března 
2026 předsedkyni volební komise doc. Blahové.  

Předsedkyně volební komise přítomné seznámila s procedurálními aspekty volby kandidáta na 
funkci děkana FFÚ VŠE dle článku 12 a 13 Jednacího řádu AS FFÚ VŠE. Na základě losu bylo 
stanoveno pořadí prezentací, prvním prezentujícím byl určen prof. Musílek, druhým doc. 
Krabec.  

Následovala prezentace prof. Musílka, který shrnul hlavní body svého programu. Druhým 
prezentujícím byl doc. Krabec, který na závěr své řeči konstatoval, že z volby kandidáta na 
funkci děkana FFÚ VŠE odstupuje. Následovala diskuse, senátor Lauterkranz položil dotaz prof. 
Musílkovi, zda bude pokračovat v platformě „Otázky a odpovědi děkana“. Prof. Musílek sdělil, 
že tuto akci považuje za velmi zdařilou a hodlá v ní pokračovat. Senátorka Pláničková se 
dotázala na personální složení týmu kandidáta na funkci děkana FFÚ VŠE. Prof. Musílek sdělil, 
že uvažuje o navýšení počtu proděkanů ze tří na čtyři, přesné rozdělení jejich kompetencí 
hodlá koordinovat s tím, jak budou rozděleny kompetence na úrovni prorektorů. Dále 



jmenoval osoby, které podle něj přicházejí v úvahu, ovšem zdůraznil, že se nejedná o seznam 
finální. Žádné další dotazy položeny nebyly. Následovala závěrečná řeč kandidáta na funkci 
děkana FFÚ VŠE prof. Musílka.  

Předsedkyně volební komise doc. Blahová ukázala senátorům prázdnou volební urnu a před 
senátory ji poté uzamkla. Následně senátorům vysvětlila způsob vyplňování hlasovacích lístků. 
Následovala tajná volba. Z přítomných 15 senátorů si vyzvedlo svůj hlasovací lístek 15 
senátorů. Do volební urny bylo vhozeno 15 hlasovacích lístků, z nichž 4 hlasovací lístky byly 
neplatné.  

Hlasování pro uchazeče prof. Ing. Petra Musílka, Ph.D. – 11 hlasů.  

Kandidátem na funkci děkana FFÚ VŠE byl zvolen prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D., a to v prvním 
kole volby.  

Přesné výsledky jsou uvedeny v protokolu o výsledku volby kandidáta na funkci děkana FFÚ 
VŠE.  

Ad 2) Předsedkyně AS FFÚ VŠE přednesla návrh na usnesení, které se vyjadřuje k aktuální 
situaci na Ukrajině. Nikdo z přítomných senátorů neměl protinávrh.  

Hlasování č. 2: 

„AS FFÚ VŠE odsuzuje vojenskou agresi vůči Ukrajině. Zároveň vyjadřujeme plnou podporu 

vedení Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, aby v rámci svých možností usilovalo o 

zmírnění dopadů na ukrajinské studenty.“ 

Hlasování: 15-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

Na závěr zasedání vystoupil děkan FFÚ VŠE doc. Mejzlík a kandidát na funkci děkana FFÚ VŠE 
prof. Musílek.  

Předsedkyně senátu přítomným senátorům poděkovala za účast a zasedání v 11:30 h ukončila.  

V Praze dne 27. února 2022 

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

 


