
Zápis z hlasování per rollam č. 1 

Akademický senát  

Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze 

 

Začátek hlasování: 6. 9. 2017 20:55 výzvou předsedy AS FFÚ VŠE k hlasování 

Konec hlasování: 9. 9. 2017 21:00 

Předmět hlasování: Usnesení k termínu a způsobu podávání přihlášek pro doplňovací volby 
do AS VŠE dne 9. října 2017 

Obsah usnesení:  

„AS FFÚ VŠE stanovuje pro volby do AS VŠE pro doplňovací volbu do AS VŠE ve volebním 
obvodu studentů zapsaných na FFÚ VŠE na zbylou část funkčního období do 12. 6. 2018 
následující termín a způsob podávání přihlášek. Přihlášky se podávají na předepsaném 

formuláři, a to  
- dne 18. září 2017 od 14:00 do 16:00 do rukou předsedy dílčí volební komise prof. Ing. 

Bohumila Krále, CSc. na místnosti č. 284 v nové budově,  
- dne 25. září 2017 od 14:00 do 16:00 do rukou předsedy dílčí volební komise prof. Ing. 

Bohumila Krále, CSc. na místnosti č. 284 v nové budově,  
- dne 2. října 2017 od 14:00 do 16:00 do rukou předsedy dílčí volební komise prof. Ing. 

Bohumila Krále, CSc. na místnosti č. 284 v nové budově 
- dne 5. října 2017 od 10:00 do 12:00 do rukou místopředsedy dílčí volební komise Ing. Jana 

Molína na místnosti č. 120 v nové budově. 
Formulář přihlášky má následující znění: 

Přihláška kandidáta na člena Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze 

ve volebním obvodu studentů zapsaných na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy 

ekonomické v Praze pro volbu dne 9. října 2017 

Já, ____________________________________________________ (jméno a příjmení 
kandidáta), podávám tímto přihlášku kandidáta na člena Akademického senátu Vysoké školy 
ekonomické v Praze ve volebním obvodu studentů zapsaných na Fakultě financí a účetnictví 
Vysoké školy ekonomické v Praze.  

podpis kandidáta 

(školní e-mailová adresa kandidáta: 
_________________________________________________) 

V _____________________________ dne ___________ 2017  

Forma odpovědi:  

- pro návrh 
- proti návrhu 
- zdržuji se  

Určení skrutátoři:  

- prof. Ing. Petr Marek, CSc. <pema@vse.cz> 
- prof. Bohumil, Král, CSc. <kral@vse.cz> 



Výsledek hlasování: 

Celkový počet členů Akademického senátu FFÚ VŠE v Praze  
oprávněných k hlasování k začátku hlasování k 7. 9. 2017 20:55 

 
14 

Celkový počet členů Akademického senátu VŠE v Praze  
oprávněných k hlasování ke konci hlasování k 9. 9. 2017 21:00 

 
14 

Celkový počet odevzdaných platných hlasů 11 
- z toho hlas „pro návrh“ 11 
- z toho hlas „proti návrhu“   0 
- z toho hlas „zdržuji se“   0 
Celkový počet odevzdaných neplatných hlasů 2 

Závěr: 

Usnesení bylo přijato. 

V Praze, dne 9. 9. 2017 

 

prof. Ing. Petr Marek, CSc.  prof. Ing. Bohumil Král, CSc. 
předseda AS FFÚ VŠE  

– skrutátor 
 místopředseda AS FFÚ VŠE – 

skrutátor 
 


