
 

Fakulta financí a účetnictví 

Vysoká škola ekonomická v Praze 

 

HARMONOGRAM VOLEB 

kandidáta na funkci  

děkana Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze  

na funkční období od 1. dubna 2014 do 31. března 2018 

vyhlášené na 17. února 2014 

 

Předseda volební komise pro volby do Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 
vyhlášené předsedou Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví na 17. února 2014 
v souladu s čl. 13 odst. 5 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu FFÚ stanovuje  
 

harmonogram voleb 
 

• písemné návrhy uchazečů budou přijímány od 17. prosince 2013 od 14:00 hod. 
do 21. ledna 2014 do 16:00 hod. – návrhy bude přijímat prof. Ing. Petr Marek, CSc., 
místnost č. 112 NB, a to  

- v úterý 17. prosince 2013 od 14:00 do 16:00, 
- v úterý 7. ledna 2014 od 14:00 do 16:00, 
- v úterý 14. ledna 2014 od 14:00 do 16:00, 
- v úterý 21. ledna 2014 od 14:00 do 16:00, 

v souladu s čl. 14 odst. 2 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu FFÚ musí 
uchazeč v přihlášce uvést a) jméno, příjmení a vědecko-pedagogické tituly, b) odborný 
životopis, c) vlastnoruční podpis pod následující text 

Já, __________________________________________ (jméno a příjmení uchazeče), 

se tímto přihlašuji pro volby vyhlášené na 17. únor 2014 jako uchazeč na funkci 

děkana Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční 

období od 1. dubna 2014 do 31. března 2018. Současně souhlasím s tím, aby Vysoká 

škola ekonomická v Praze požádala Ministerstvo vnitra České republiky o vydání 

osvědčení podle § 9 odst. 1 zák. č. 451/1991 Sb. (tento souhlas se netýká kandidátů 

narozených po 1. prosinci 1971). 

 

 



• uchazeči budou zveřejněni na úřední desce Fakulty financí a účetnictví dne  
21. ledna 2014, 

• veřejná prezentace uchazečů se uskuteční dne 29. ledna 2014 od 14:00 v místnosti 
č. 211 RB. 

• volby se budou konat dne 17. února 2014, a to od 9:30 v místnosti č. 139 NB 
před samotnou volbou bude v souladu s čl. 16 odst. 2 Volebního a jednacího řádu 
Akademického senátu FFÚ poskytnut každému uchazeči prostor pro 15 min. 
vystoupení. 

 
Uchazečům bude pro jejich předvolební kampaň poskytnut prostor na webových stránkách 
fakulty.    

 
 

V Praze dne 27. listopadu 2013 

 

 

 

Ing. Václav Černý, Ph.D. 
 

předseda volební komise 


