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ZÁPIS  
z 60. zasedání Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví 

Vysoké školy ekonomické v Praze konaného dne 10. 3. 2015 
 
Přítomni: 
Bc. D. Bečka, doc. Ing. J. Bokšová,  Ing. V. Černý, Ph.D., prof. Ing. E. Ducháčková, CSc.,  
prof. Ing. K. Kubátová, CSc., doc. Ing. J. Holečková, Ph.D., doc. Ing. A. Maaytová, Ph.D.,  
prof. Ing. P. Marek, CSc., doc. PhDr. J. Trnka, CSc. 
 
Omluveni: 
Ing. N. Blahová, Ph.D., Bc. K. Černá, prof. Ing. J. Fibírová, CSc., Bc. Lucie Foglová, Bc. O. Polívka, 
Bc. V. Turza. 
 
Program: 
1. Stanovení termínu a způsobu podávání přihlášek do AS VŠE. 
2. Stanovení formuláře přihlášky do AS VŠE. 
3. Různé. 
 
Ad 1) Stanovení termínu a způsobu podávání přihlášek do AS VŠE. 
 
Předsedkyně dílčí volební komise, senátorka Maaytová, předložila senátu v souladu s článkem 1 odst. 9 
Volebního a jednacího řádu AS VŠE návrh na stanovení termínu a způsobu podávání přihlášek do AS 
VŠE. 

 
„AS FFÚ VŠE stanovuje pro volby do AS VŠE se začátkem funkčního období 13. 6. 2015 a koncem 
funkčního období 12. 6. 2018 následující termín a způsob podávání přihlášek. Přihlášky se podávají 

na předepsaném formuláři, a to  
- dne 11. března 2015 od 14:30 do 16:00 do rukou místopředsedkyně dílčí volební komise 

Ing.  Blahové na  místnosti č. 294 v nové budově,  
- dne 18. března 2015 od 14:30 do 16:00 do rukou místopředsedkyně dílčí volební komise 

Ing.  Blahové na  místnosti č. 294 v nové budově,  
- dne 24. března 2015 od 16:30 do 18:00 do rukou předsedkyně dílčí volební komise doc. Maaytové 

na  místnosti č. 146 v nové budově,  
- dne 25. března 2015 od 14:30 do 16:00 do rukou místopředsedkyně dílčí volební komise 

Ing.  Blahové na  místnosti č. 294 v nové budově,  
- dne 31. března 2015 od 16:30 do 18:00 předsedkyně dílčí volební komise doc. Maaytové 

na  místnosti č. 146 v nové budově.“ 
   

Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 0.  
 

Návrh usnesení byl přijat. 
 

Ad 2) Stanovení formuláře přihlášky do AS VŠE. 

Předsedkyně dílčí volební komise, senátorka Maaytová, předložila senátu v souladu s článkem 1 odst. 9 
Volebního a jednacího řádu AS VŠE návrh na stanovení termínu a způsobu podávání přihlášek do AS 
VŠE. 

„AS FFÚ VŠE stanovuje pro volby do AS VŠE se začátkem funkčního období 13. 6. 2015 a koncem 
funkčního období 12. 6. 2018 formulář přihlášky do studentského volebního obvodu v následujícím 

znění: 
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Přihláška kandidáta na člena Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze za 
Fakultu financí a účetnictví ve studentském volebním obvodu pro volby dne 9. dubna 2015 

Já, ______________________________________________ (jméno a příjmení kandidáta), podávám 
tímto přihlášku kandidáta na člena Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze ve 
studentském volebním obvodu za Fakultu financí a účetnictví.  

 podpis kandidáta 

V …...................................... dne …....... 2015  

a do volebního obvodu akademických pracovníků v následujícím znění: 

Přihláška kandidáta na člena Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze za 
Fakultu financí a účetnictví ve volebním obvodu akademických pracovníků pro volby dne 9. 

dubna 2015 

Já, ______________________________________________ (jméno a příjmení kandidáta), podávám 
tímto přihlášku kandidáta na člena Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze ve 
volebním obvodu akademických pracovníků za Fakultu financí a účetnictví.  

podpis kandidáta 

V …...................................... dne …....... 2015 

 
 

Hlasování pro 9, proti 0, zdrželi se 0. 
 

Návrh usnesení byl přijat. 
 
Ad 3. Různé 
Předseda senátu seznámil členy senátu s tím, že členům dílčí volební komise jmenovaných pro volby 
dne 9. dubna 2015 zaniká jejich členství podle článku 2 odst. 3 Volebního a jednacího řádu AS VŠE 
jednoho měsíce od vyhlášení platných výsledků voleb v daném volebním obvodě. 
 
 
 
Zápis provedli: Alena Maaytová, tajemník AS FFÚ VŠE 
 
 
 
  
Zápis schválil: Petr Marek, předseda AS FFÚ VŠE  
 
 

  

 


