
ZÁPIS z 99. zasedání Akademického senátu  
Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 

 ze dne 8. dubna 2022. 
 

Přítomni: Ing. Václav Černý, Ph.D., prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Ing. Savina Finardi, Ph.D., 

Bc. Tereza Jiříková, Bc. Daniel Kolek, 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. 

Omluveni: doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D., Ing. Oto Křivanec 

Hosté: prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. (děkan fakulty), proděkani fakulty, doc. Ing. Pavel Svačina, 

Ph.D. (KFOP) 

Zasedání bylo zahájeno v 10:35 hodin. 

Program: 

1. Schválení programu zasedání AS FFÚ VŠE 
2. Změna Statutu FFÚ VŠE v Praze 
3. Projednání návrhu na jmenování proděkanů FFÚ VŠE v Praze pro čtyřleté období, tj. 

od dubna 2022 do března 2026 
4. Jmenování členů Disciplinární komise FFÚ VŠE od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2024. 
5. Vyhlášení volby jednoho člena AS FFÚ VŠE do katederního volebního obvodu 

akademických pracovníků na KBP 
6. 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 8. dubna 2022.“ 

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

Ad 2) Předsedkyně AS FFÚ VŠE předala slovo děkanovi prof. Musílkovi, aby uvedl důvody pro 
navrhovanou změnu Statutu FFÚ VŠE. Děkan prof. Musílek konstatoval, že agenda rozvoje se 
stala v průběhu let významnou součástí činností fakulty. Rovněž toto rozdělení kompetencí 
lépe odpovídá současnému rozdělení kompetencí na úrovni prorektorů VŠE. Senátor Molín 
navrhl doplnění textu usnesení. Senátorka Pláničková vznesla dotaz k nové pozici proděkana 
pro rozvoj, jaká bude agenda a jak bude zabezpečeno financování této pozice a případných 
podřízených. Senátor Černý podpořil ustanovení proděkana pro rozvoj. Děkan prof. Musílek 
doplnil, jaká bude agenda nového proděkana. Proděkan doc. Vítek dále doplnil, z jakých zdrojů 
byl financován administrátor rozvojové agendy. Senátor Pavera doplnil, že by do budoucna 
bylo vhodné rozšířit agendu proděkana pro rozvoj o oblast udržitelného rozvoje.  
  



Hlasování č. 2: 

AS FFÚ VŠE schvaluje změnu statutu FFÚ VŠE ve smyslu, že do ustanovení článku 7 
odstavce 4 se doplňuje písmeno “d) pro rozvoj”. 

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

Ad 3) Předsedkyně AS FFÚ VŠE předala slovo děkanovi prof. Musílkovi, aby představil své 
proděkany a jejich agendu. Děkan prof. Musílek postupně představil doc. Vítka, prof. 
Witzanyho a doc. Zárybnickou-Žárovou a jejich agendy. O slovo se přihlásil host doc. Svačina, 
který vznesl dotaz ohledně reformy doktorského studia na fakultě. Proděkan prof. Witzany 
představil svou vizi doktorského studia na fakultě. Doc. Svačina doplnil svůj dotaz, jaká bude 
koncepce výzkumu na fakultě. Následně proběhla diskuse.  

Hlasování č. 3: 

„AS FFÚ VŠE projednal a bere na vědomí záměr děkana FFÚ VŠE na jmenování proděkanů 

FFÚ VŠE.“ 

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

Ad 4) Předsedkyně AS FFÚ VŠE předala slovo děkanovi prof. Musílkovi, aby představil návrh 
na personální složení Disciplinární komise FFÚ VŠE. Děkan prof. Musílek zároveň poděkoval 
prof. Fibírové, která byla dlouholetou předsedkyní Disciplinární komise FFÚ VŠE. V souladu 
s Jednacím řádem AS FFÚ VŠE se senát o tomto bodu usnáší tajným hlasováním, k přijetí 
usnesení je třeba nadpoloviční většiny všech senátorů. V průběhu projednávání tohoto budu 
odešel senátor Pavera.  

Hlasování č. 4: 

„AS FFÚ VŠE dává souhlas ke jmenování doc. Ing. Dany Dvořákové, Ph.D. členkou 
Disciplinární komise FFÚ VŠE od 1. května 2022 do 30. dubna 2024.“ 

Hlasování: 11-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

„AS FFÚ VŠE dává souhlas ke jmenování Ing. Lukáše Hulínského členem Disciplinární 
komise FFÚ VŠE od 1. května 2022 do 30. dubna 2024.“ 

Hlasování: 11-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

„AS FFÚ VŠE dává souhlas ke jmenování Jany Kocourkové členkou Disciplinární komise FFÚ 
VŠE od 1. května 2022 do 30. dubna 2024.“ 

Hlasování: 11-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

„AS FFÚ VŠE dává souhlas ke jmenování Bc. Erika Nikerle členem Disciplinární komise FFÚ 
VŠE od 1. května 2022 do 30. dubna 2024.“ 

Hlasování: 11-0-0 (pro-proti-zdržel se) 



„AS FFÚ VŠE dává souhlas ke jmenování doc. Ing. Pavla Svačiny, Ph.D. členem Disciplinární 
komise FFÚ VŠE od 1. května 2022 do 30. dubna 2024.“ 

Hlasování: 11-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

„AS FFÚ VŠE dává souhlas ke jmenování prof. Ing. Aleny Vančurové, Ph.D. členkou 
Disciplinární komise FFÚ VŠE od 1. května 2022 do 30. dubna 2024.“ 

Hlasování: 11-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

Děkan prof. Musílek senátory informoval, že vypsal výběrové řízení na obsazení pozice 
„vedoucí katedry“ pro všechny katedry fakulty.  

Ad 5) Předsedkyně AS FFÚ VŠE poděkovala děkanovi a proděkanům za jejich účast na zasedání 
AS FFÚ VŠE. Před zahájením projednávání tohoto bodu odešla senátorka Staňková. 
Předsedkyně AS FFÚ VŠE uvedla důvody pro vyhlášení volby do katederního volebního obvodu 
akademických pracovníků působících na KBP z důvodu neslučitelnosti výkonu funkce 
proděkana a člena AS FFÚ VŠE v souladu s článkem 6 Statutu FFÚ VŠE. Proděkan prof. Witzany 
poděkoval přítomným senátorům za dlouholetou spolupráci. Předsedkyně AS FFÚ VŠE 
navrhla, aby se doplňovací volba do katederního volebního obvodu akademických pracovníků 
na KBP uskutečnila elektronickou formou. Následně proběhla diskuse. 

Hlasování č. 5: 

„AS FFÚ VŠE vyhlašuje volbu 1 člena AS FFÚ VŠE v katederním volebním obvodu 
akademických pracovníků působících na KBP na FFÚ VŠE na funkční období od 1. 5. 2022 

(předpokládaný počátek funkčního období) do 10. 5. 2024, a současně stanovuje: 

1. datum volby na 27. duben 2022, 
2. čas volby od 10:00 do 16:00 h, 

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: 

Ing. Savina Finardi, Ph.D. (předsedkyně) 

Bc. Jan Lauterkranz (místopředseda) 

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. (členka volební komise)“ 



Hlasování: 10-0-0 (pro-proti-zdržel se) 

Ad 6) Do diskuse se přihlásila senátorka Pláničková, která vznesla dotaz, proč není na 
webových stránkách fakulty zveřejněna Výroční zpráva Fakulty financí a účetnictví za roky 
2019 a 2020. Následně proběhla diskuse. Senátoři se shodli, že Výroční zprávy FFÚ měly být 
co nejdříve zveřejněny.  

Předsedkyně senátu přítomným senátorům poděkovala za účast a zasedání v 12:00 h ukončila.  

V Praze dne 10. dubna 2022 

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

 


