
Fakulta financí a účetnictví 

Vysoká škola ekonomická v Praze 
 

HARMONOGRAM VOLBY 
 

do Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 

Vysoké školy ekonomické v Praze v katederních volebních obvodech 
akademických pracovníků působících na Fakultě financí a účetnictví 

Vysoké školy ekonomické v Praze vyhlášené na 5. květen 2021 
 

Volební komise pro volby do Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy 
ekonomické v Praze (dále „AS FFÚ VŠE“) vyhlášené AS FFÚ VŠE na 5. květen 2021 stanovuje 
v souladu s čl. 4 Volebního řádu AS FFÚ VŠE v rámci harmonogramu volby 

1. formulář přihlášky který je umístěný na Fakultní senátní desce s adresou 
<http://ffu.vse.cz/charakteristika/akademicky-senat/>, 

Přihláška uchazeče za člena Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy 

ekonomické v Praze v katederním volebním obvodu akademických pracovníků působících 

na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze pro volbu dne 5. května 2021 

Já, _____________________________________________________ (jméno a příjmení uchazeče), 
podávám tímto přihlášku uchazeče za člena Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze v katederním volebním obvodu akademických pracovníků 
působících na katedře _____________________________________________________________ 
(název katedry) Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze.  

podpis uchazeče 

(školní e-mailová adresa uchazeče: _________________________________________________) 

V _____________________________ dne ___________ 2021  

2. termín a způsob podávání přihlášek tak, že  
- přihlášky se podávají na předepsaném formuláři jejich zasláním elektronickou poštou na 

adresu předsedy dílčí volební komise doc. Ing. Stanislava Klazara, Ph.D. (klazar@vse.cz), a to 
v období od 6. dubna 2021 16:30 do 26. dubna 2021 17:30, přičemž toto podání musí být 
zaslané ze školní e-mailové adresy člena akademické obce kandidujícího do Akademického 
senátu Vysoké školy ekonomické v Praze; 

- současně je každý člen akademické obce povinen potvrdit podání této přihlášky svým osobním 
prohlášením učiněným prezenčním nebo dálkovým způsobem před předsedou dílčí volební 
komise, který o tomto prohlášení následně sepíše záznam, přičemž bez tohoto prohlášení je 
podaná přihláška neplatná;  

- předseda dílčí volební komise bude přijímat výše uvedená osobní prohlášení prostřednictvím 
aplikace MS Teams v těchto termínech  
- v úterý dne 6. dubna 2021 od 16:30 do 17:30, 
- ve čtvrtek dne 8. dubna 2021 od 16:30 do 17:30, 
- ve čtvrtek dne 15. dubna 2021 od 16:30 do 17:30, 
- ve čtvrtek dne 22. dubna 2021 od 16:30 do 17:30, 
- v pondělí dne 26. dubna 2021 od 16:30 do 17:30, 
- případně v jiných termínech od 6. dubna 2021 16:30 do 26. dubna 2021 17:30 na základě 

individuální dohody; 

3. seznam uchazečů o členství v AS FFÚ VŠE bude zveřejněn nejpozději dne 27. dubna 2021; 

4. volby se konají dne 5. května 2021 a to od 10:00 do 16:00 elektronickým způsobem 
prostřednictvím volební aplikace v InSIS, a to vyplněním a odesláním volebního lístku v Portálu 
voliče;  



5. v případě, že více uchazečů obdrží stejný počet hlasů, rozhodne o jejich pořadí los. Případné 
losování proběhne na veřejném zasedání volební komise dne 5. května 2021, které se uskuteční 
bezprostředně po skončení sčítání hlasů v zasedací místnosti FFÚ VŠE č. 104 v nové budově; 

6. pravidla předvolební kampaně jsou uvedena ve vyhlášení volby ze dne 30. března 2021. 
 

V Praze dne 30. března 2021 
 

doc. Ing. Stanislav Klazar, Ph.D. 

předseda volební komise pro volbu do AS FFÚ VŠE dne 5. května 2021 
AS FFÚ VŠE = Akademický senát Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze,  

FFÚ VŠE = Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze. 
VŠE = Vysoká škola ekonomická v Praze.  


