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VOLEBNÍ ŘÁD 
AKADEMICKÉHO SENÁTU FAKULTY FINANCÍ A ÚČETNICTVÍ  

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 
 

Článek 1 

Všeobecná ustanovení a vymezení některých pojmů 
(1) Tento Volební řád Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy 

ekonomické v Praze je vnitřním předpisem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy 
ekonomické v Praze (dále jen „FFÚ VŠE“), který upravuje zejména způsob volby členů 
Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále 
jen „AS FFÚ VŠE“) a důvody a den vzniku a den zániku členství v AS FFÚ VŠE. 

(2) Pro účely tohoto předpisu se  

a) zveřejněním rozumí umístění na veřejnou část internetových stránek AS FFÚ VŠE, 

b) zpřístupněním rozumí umístění na neveřejnou část internetových stránek AS FFÚ VŠE 
nebo jiné umístění umožňující dálkový přístup členům akademické obce FFÚ VŠE, 

c) zasláním rozumí odeslání elektronickou poštou na školní e-mailovou adresu 
příjemce; podání učiněná elektronickou poštou je nutné zaslat ze školní e-mailové 
adresy, 

d) VŠE rozumí Vysoká škola ekonomická v Praze, 

e) zákonem rozumí zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek 2 

Volební obvody do AS FFÚ VŠE 
(1) Členy AS FFÚ VŠE volí členové akademické obce FFÚ VŠE, a to odděleně v následujících 

volebních obvodech: 

a) ve volebním obvodu studentů zapsaných na FFÚ VŠE, 

b) v celofakultním volebním obvodu akademických pracovníků působících na FFÚ VŠE, 

c) v katederním volebním obvodu akademických pracovníků působících na katedře FFÚ 
VŠE, a to v samostatném volebním obvodu na každé katedře. 

(2) Akademickým pracovníkem působícím na FFÚ VŠE se pro účely tohoto vnitřního předpisu 
rozumí akademický pracovník zařazený k FFÚ VŠE podle pracovní smlouvy, kterou 
jménem VŠE uzavřel děkan FFÚ VŠE. 

(3) Akademickým pracovníkem působícím na katedře FFÚ VŠE se pro účely tohoto vnitřního 
předpisu rozumí akademický pracovník působící na FFÚ VŠE zařazený k příslušné katedře 
podle pracovní smlouvy. O přiřazení akademických pracovníků FFÚ VŠE, kteří nejsou 
členy žádné katedry, do katederního volebního obvodu, rozhodne děkan FFÚ VŠE. 

(4) Ve volebním obvodu studentů zapsaných na FFÚ VŠE volí všichni studenti zapsaní na FFÚ 
VŠE. 

(5) V každém katederním volebním obvodu se volí jeden člen AS FFÚ VŠE, který je volen 
pouze akademickými pracovníky působícími na této katedře nebo akademickými 
pracovníky přiřazenými děkanem FFÚ VŠE do daného katederního volebního obvodu 
podle odstavce 3. V celofakultním volebním obvodu se volí tolik členů AS FFÚ VŠE, kolik 
činí rozdíl mezi číslem 10 a počtem katederních volebních obvodů. Tyto členy AS FFÚ VŠE 
volí všichni akademičtí pracovníci působící na FFÚ VŠE. 

(6) Každý člen akademické obce FFÚ VŠE může v rámci vyhlášených voleb volit v každém 
z volebních obvodů, do kterého patří. 

 

Článek 3 

Vyhlášení voleb do AS FFÚ VŠE 
(1) Volby do AS FFÚ VŠE jsou řádné nebo doplňovací. 

(2) Řádné volby do AS FFÚ VŠE vyhlašuje AS FFÚ VŠE svým usnesením nejdříve 3 měsíce a 
nejpozději 1 měsíc před uplynutím dne konce funkčního období členů AS FFÚ VŠE; do této 
lhůty se nezapočítávají měsíce červenec a srpen.  

(3) Vyhlášení řádné volby musí obsahovat: 

a) informaci o tom, kolik členů AS FFÚ VŠE a v jakých volebních obvodech se volí, 

b) stanovení předpokládaného dne začátku a předpokládaného dne konce funkčního 
období, na který jsou členové AS FFÚ VŠE voleni, 

c) stanovení dnů konání voleb s tím, že den volby do celofakultního volebního obvodu 
musí nejméně o 14 dnů předcházet dni volby do katederního volebního obvodu, 
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d) pravidla předvolební kampaně. 

(4) Nevyhlásí-li AS FFÚ VŠE řádnou volbu ve stanoveném termínu podle odstavce 2, vyhlásí 
řádnou volbu neprodleně děkan FFÚ VŠE. Děkan FFÚ VŠE je rovněž povinen vyhlásit tuto 
volbu dle § 26 odstavce 3 zákona. 

(5) Volby se konají mimo období hlavních prázdnin. Dny konání voleb musí být stanoveny 
tak, aby se volby konaly nejpozději před uplynutím dne konce funkčního období členů AS 
FFÚ VŠE. 

 

Článek 4 

Volební komise pro volby do AS FFÚ VŠE 
(1) AS FFÚ VŠE zřizuje a ruší nejméně tříčlennou volební komisi pro volby do AS FFÚ VŠE (dále 

jen „volební komise“) a z řad členů akademické obce FFÚ VŠE jmenuje a odvolává 
předsedu, místopředsedu a další členy této volební komise. Navržení předseda, 
místopředseda a členové této volební komise musí se svojí kandidaturou vyjádřit souhlas. 
Tato volební komise není pracovní komisí AS FFÚ VŠE podle článku 4 Jednacího řádu AS 
FFÚ VŠE. 

(2) Členství ve volební komisi zaniká též v případě, pokud člen volební komise podá písemnou 
rezignaci předsedovi AS FFÚ VŠE k datu uvedenému v této rezignaci nebo přestane být 
volitelný za člena AS FFÚ VŠE nebo podal přihlášku uchazeče za člena AS FFÚ VŠE. 

(3) V případě, že zanikne členství ve volební komisi předsedovi této volební komise, přebírá 
jeho funkci dosavadní místopředseda volební komise. 

(4) Volební komise zejména: 

a) stanoví harmonogram volby, včetně času a volební místnosti, a to nejpozději 14 dní 
před datem konání volby, 

b) stanoví způsob a termíny pro podávání přihlášek dle článku 5, 

c) sestaví seznam uchazečů o členství v AS FFÚ VŠE, 

d) připraví hlasovací lístky a volební urnu, 

e) zajistí volební místnost tak, aby při vyplňování hlasovacích lístků bylo zajištěno tajné 
hlasování, 

f) vyhotoví protokol o volbě do AS FFÚ VŠE, 

g) vyhlásí výsledky volby do AS FFÚ VŠE, 

h) vyjádří se bezodkladně k podané stížnosti proti průběhu volby do AS FFÚ VŠE. 

(5) Předseda volební komise zajistí bezodkladné zveřejnění usnesení podle odstavce 4 
písmene a) až c) a g) a zpřístupnění usnesení podle odstavce 4 písmene h). 

(6) Zasedání volební komise svolává a řídí předseda volební komise, v odůvodněných 
případech může předseda volební komise pověřit svým zastupováním jiného člena 
volební komise. 

(7) Usnesení volební komise pro volby do AS FFÚ VŠE jsou přijímána zpravidla na zasedáních 
volební komise, a to nadpoloviční většinou přítomných členů. Volební komise je 
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usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů a počet členů volební 
komise neklesl pod minimální počet tří členů. 

(8) V odůvodněných případech může předseda volební komise rozhodnout o hlasování per 
rollam. Hlasování per rollam probíhá elektronicky a za těchto podmínek: 

a) Předseda volební komise zašle všem členům volební komise návrh usnesení v dané 
věci včetně příslušných podkladů, lhůtu pro odpověď, která musí činit nejméně 2 
pracovní dny od zaslání návrhu a jména a školní e-mailové adresy všech členů volební 
komise. 

b) Členové volební komise zašlou ve stanovené lhůtě na adresu všech dalších členů 
volební komise k textu navrženého usnesení jednu z těchto tří odpovědí: „pro návrh“, 
„proti návrhu“ a „zdržuji se“. Odeslaný hlas je platný tehdy, pokud je zaslán všem 
dalším členům volební komise. 

c) Usnesení je schváleno, pokud se pro návrh vyslovila nadpoloviční většina všech členů 
volební komise. 

 

Článek 5 

Přihláška do volby do AS FFÚ VŠE 
(1) V každém volebním obvodu se může ucházet o členství v AS FFÚ VŠE pouze ten člen 

akademické obce FFÚ VŠE, který má právo v daném volebním obvodu volit, vždy však jen 
v jednom volebním obvodu. Akademický pracovník působící na FFÚ VŠE, který je zároveň 
studentem zapsaným na FFÚ VŠE, se může ucházet o členství v AS FFÚ VŠE pouze ve 
volebních obvodech vymezených v článku 2 odstavce 1 písmene b) a c). 

(2) Přihláška uchazeče o členství v AS FFÚ VŠE (dále jen „uchazeč“) musí být podána písemně 
způsobem a ve lhůtě, které vyhlásila volební komise podle článku 4 odstavce 4 písmene 
b).  

(3) Přihláška uchazeče se podává vyplněním formuláře stanoveného volební komisí podle 
článku 4 odstavce 4 písmene b) a zveřejněného podle článku 4 odstavce 5. V přihlášce 
musí uchazeč vyplnit své jméno, příjmení, školní e-mailovou adresu a volební obvod, 
v němž se uchází o členství v AS FFÚ VŠE. Přihláška musí být uchazečem vlastnoručně 
podepsána. 

(4) Volební komise je povinna na požádání uchazeče potvrdit úplnost přihlášky a její řádné 
převzetí. 

(5) Přihlášky uchazečů musí volební komise přijímat nejméně po dobu 2 týdnů. 

(6) Poslední den pro podávání přihlášek do katederního volebního obvodu musí být stanoven 
tak, aby následoval nejméně dva dny po dni, v němž budou vyhlášeny výsledky volby do 
celofakultního volebního obvodu. 

(7) Volební komise bez zbytečného odkladu zveřejní seznam uchazečů podle článku 4 
odstavce 4 písmene c). 

(8) Proti nezařazení na seznam uchazečů se může uchazeč odvolat k AS FFÚ VŠE ve lhůtě 48 
hodin od zveřejnění tohoto seznamu. AS FFÚ VŠE v takovém případě rozhodne 
o seznamu uchazečů bez zbytečného odkladu s konečnou platností. 
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Článek 6 

Volební seznamy 
(1) Děkan FFÚ VŠE zajistí a předá předsedovi volební komise nejpozději 1 den před dnem 

voleb 

a) do volebního obvodu dle článku 2 odstavce 1 písmene a) seznam studentů zapsaných 
na FFÚ VŠE ke dni vypracování seznamu,  

b) do volebního obvodu dle článku 2 odstavce 1 písmene b) seznam akademických 
pracovníků působících na FFÚ VŠE ke dni vypracování seznamu, 

c) do volebního obvodu dle článku 2 odstavce 1 písmene c) seznam akademických 
pracovníků působících na příslušné katedře FFÚ VŠE ke dni vypracování seznamu.  

(2) Děkan FFÚ VŠE zašle neprodleně předsedovi volební komise informaci o případném 
nabytí, resp. pozbytí práva volit u osob, u nichž k takové změně došlo od data předání 
seznamu dle odstavce 1 do data konání voleb.  

 

Článek 7 

Průběh voleb do AS FFÚ VŠE 
(1) Volby se konají v jeden pracovní den nejméně po dobu 6 hodin v určené volební 

místnosti.  

(2) Volební místnost musí být vybavena tak, aby při vyplňování hlasovacích lístků bylo 
zajištěno tajné hlasování. Ve volební místnosti je zakázáno provádět jakoukoli propagaci 
uchazečů. 

(3) Volič je povinen prokázat svoji totožnost volební komisi a podepsat se u svého jména v 
příslušném volebním seznamu členů akademické obce FFÚ VŠE. Teprve pak obdrží 
příslušný hlasovací lístek. 

(4) Každý volič může v daném volebním obvodu volit pouze jednou a použít k hlasování 
nejvýše jeden hlasovací lístek. 

(5) Odevzdaný hlasovací lístek je platný tehdy, pokud je na něm označen maximálně takový 
počet uchazečů, kolik se v daném volebním obvodu volí členů AS FFÚ VŠE. 

(6) Je-li označeno více uchazečů, než stanoví odstavec 5, nebo nelze-li označení s jistotou 
rozpoznat, nebo není-li označen žádný uchazeč, je hlas neplatný. O platnosti hlasovacího 
lístku rozhodne volební komise. 

 

Článek 8 

Vyhlášení výsledků voleb do AS FFÚ VŠE 
(1) Volební komise bezprostředně po skončení volby 

a) odliší a sečte platné a neplatné hlasy podle článku 7 odstavce 5 a 6, 
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b) sečte platné hlasy pro jednotlivé uchazeče v každém volebním obvodu, 

c) sestaví pořadí uchazečů od nejvyššího počtu získaných hlasů k nejnižšímu, v případě 
rovnosti hlasů stanoví pořadí podle odstavce 4, 

d) sestaví seznam uchazečů zvolených za členy AS FFÚ VŠE podle odstavce 2, 

e) sestaví seznam a pořadí náhradníků za uchazeče zvolené za členy AS FFÚ VŠE podle 
odstavce 3. 

(2) Za člena AS FFÚ VŠE jsou v daném volebním obvodu zvoleni ti uchazeči, kteří získají 
alespoň buď 10 hlasů, nebo 10 % hlasů z počtu voličů příslušného volebního obvodu 
účastnících se této volby a současně získají nejvyšší počet hlasů mezi ostatními uchazeči 
a to právě v takovém počtu uchazečů, který odpovídá počtu volených členů AS FFÚ VŠE 
v každém volebním obvodu, přičemž v případě rovnosti hlasů se postupuje podle 
odstavce 4.  

(3) Náhradníkem uchazečů zvolených v daných volbách za členy AS FFÚ VŠE se stávají ti 
uchazeči, kteří získali alespoň buď 10 hlasů, nebo 10 % hlasů z počtu voličů příslušného 
volebního obvodu účastnících se této volby. Pořadí náhradníků uchazečů zvolených za 
členy AS FFÚ VŠE v dané volbě se stanoví od nejvyššího počtu získaných hlasů 
k nejnižšímu, přičemž v případě rovnosti hlasů se postupuje podle odstavce 4. 

(4) Dojde-li na místě rozhodném pro zvolení uchazečů k rovnosti hlasů, určí toho, kdo je 
zvolen, los. Losování provede na veřejném zasedání volební komise její předseda za účasti 
nadpoloviční většiny členů volební komise. Dojde-li k rovnosti hlasů u dalších uchazečů, 
určí se jejich výsledné pořadí stejným způsobem. Termín a místo případného losování 
musí být stanoveno v harmonogramu voleb podle článku 4 odstavce 4 písmene a). 

(5) Volební komise vyhotoví protokol o volbě do AS FFÚ VŠE podle článku 4 odstavce 4 
písmene f) do 24 hodin po skončení volby, zajistí zveřejnění tohoto protokolu bez 
zbytečného odkladu a předá ho předsedovi AS FFÚ VŠE. Tento protokol musí podepsat 
alespoň předseda a další členové volební komise tak, aby počet členů této komise 
podepsaných pod tímto protokolem tvořil nadpoloviční většinu členů této komise.  

(6) Vyhlášení výsledku volby do AS FFÚ VŠE podle článku 4 odstavce 4 písmene g) se 
uskutečňuje zveřejněním protokolu o volbě do AS FFÚ VŠE. 

(7) Protokol o výsledku volby do AS FFÚ VŠE musí obsahovat:  

a) označení volebního obvodu, 

b) datum, čas a místo konání volby,  

c) počet voličů zapsaných ve volebním seznamu podle článku 6, 

d) počet vydaných hlasovacích lístků,  

e) počty odevzdaných platných a neplatných hlasovacích lístků,  

f) počty platných hlasů pro jednotlivé uchazeče,  

g) podíly platných hlasů pro jednotlivé uchazeče na celkovém počtu voličů zapsaných ve 
volebním seznamu, 

h) podíly platných hlasů pro jednotlivé uchazeče na celkovém počtu vydaných 
hlasovacích lístků, 
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i) seznam uchazečů zvolených za členy AS FFÚ VŠE podle odstavce 2, 

j) seznam a pořadí náhradníků za uchazeče zvolené za členy AS FFÚ VŠE podle odstavce 
3, 

k) skutečnost, zda bylo postupováno podle odstavce 4 a s jakým výsledkem, 

l) poučení o tom, jakým způsobem a v jaké lhůtě lze proti výsledku volby podat stížnost.  

(8) Stížnost proti řádnému průběhu volby může podat pouze člen akademické obce FFÚ VŠE, 
a to do 2 pracovních dnů od vyhlášení výsledků volby podle odstavce 6. Stížnost musí být 
zdůvodněná a podává se zasláním elektronickou poštou na školní e-mailovou adresu 
předsednictva AS FFÚ VŠE a v kopii předsedovi volební komise; k jinak podaným 
stížnostem se nepřihlíží.  

(9) AS FFÚ VŠE rozhodne bezodkladně o podané stížnosti na svém mimořádném zasedání. 
Pokud AS FFÚ VŠE rozhodne, že stížnost je oprávněná a současně napadené pochybení 
mohlo mít vliv na výsledek volby, rozhodne o zrušení výsledků volby a vyhlásí novou volbu 
do AS FFÚ VŠE.  

(10) V případě, že počet členů AS FFÚ VŠE neumožňuje jeho usnášeníschopnost nebo pokud 
AS FFÚ VŠE nerozhodne o podané stížnosti ve lhůtě do 30 dnů od jejího podání, rozhodne 
o této stížnosti děkan FFÚ VŠE. Pokud děkan FFÚ VŠE rozhodne, že stížnost je oprávněná 
a současně napadené pochybení mohlo mít vliv na výsledek volby, rozhodne o zrušení 
výsledků volby a vyhlásí novou volbu do AS FFÚ VŠE. 

(11) Potvrzení platnosti vyhlášeného výsledku volby vyhlašuje současně s uvedením dne 
vzniku členství v AS FFÚ VŠE, resp. dne vzniku postavení náhradníků členů AS FFÚ VŠE 
zveřejněním  

a) předseda volební komise v případě, že nebyla podána ve lhůtě podle odstavce 8 
stížnost proti výsledku volby,  

b) předseda AS FFÚ VŠE, pokud o zamítnutí stížnosti rozhodl AS FFÚ VŠE podle odstavce 
9, 

c) děkan AS FFÚ VŠE, pokud rozhodl o zamítnutí stížnosti proti výsledku volby podle 
odstavce 10. 

(12) Předseda volební komise zajistí vložení přihlášek uchazečů, seznamu uchazečů, volebního 
seznamu, hlasovacích lístků a případně dalších písemných materiálů do zapečetěné 
obálky s označením „VOLBY AS FFÚ VŠE“, volebního obvodu a termínu konání voleb. 
Zapečetění obálky se uskutečňuje jejím zalepením a podpisem předsedy volební komise 
a dalších členů volební komise přes spoje obálky tak, aby počet členů této komise 
podepsaných takto na této obálce tvořil nadpoloviční většinu členů této komise. Tuto 
obálku následně předá předseda volební komise předsedovi AS FFÚ VŠE. 

(13) Volební komise zaniká potvrzením platnosti výsledků volby nebo zrušením výsledků volby 
za podmínky splnění povinnosti podle odstavce 12. 
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Článek 9 

Členství v AS FFÚ VŠE a postavení náhradníků členů AS FFÚ VŠE 

(1) Členství v AS FFÚ VŠE vzniká  
a) v případě vyhlášení řádných voleb podle článku 3 odstavce 2 dnem následujícím po 

dni, kdy uplyne funkční období člena AS FFÚ VŠE, na jehož uvolněné místo v AS FFÚ 
VŠE je vyhlášena volba, ne však před datem potvrzení platnosti výsledků volby podle 
článku 8 odstavce 11, 

b) v případě vyhlášení doplňovací volby podle článku 10 dnem potvrzení platnosti 
výsledků volby podle článku 8 odstavce 11, 

c) v případě náhradníka dnem následujícím po dni, kdy členovi AS FFÚ VŠE, kterého 
nahradil, členství zaniklo. Takový člen AS FFÚ VŠE je členem AS FFÚ VŠE pouze na 
zbylou část funkčního období člena AS FFÚ VŠE, kterého nahradil. 

(2) Pokud uchazeč zvolený za člena AS FFÚ VŠE přestal být volitelný (tj. pozbyl práva být 
volen) v daném volebním obvodě před dnem určeným podle odstavce 1, členství v AS 
FFÚ VŠE mu nevznikne, ledaže volitelnosti před tímto dnem opět nabyl. 

(3) Pokud uchazeč zvolený náhradníkem člena AS FFÚ VŠE přestal být volitelný (tj. pozbyl 
práva být volen) v daném volebním obvodě před dnem určeným podle odstavce 1, 
postavení náhradníka člena AS FFÚ VŠE mu nevznikne, ledaže volitelnosti před tímto 
dnem opět nabyl. 

(4) Členství v AS FFÚ VŠE zaniká o půlnoci dne, 

a) ve kterém uplynulo funkční období člena AS FFÚ VŠE, 

b) uvedeného v písemném prohlášení o rezignaci na členství v AS FFÚ VŠE; není-li den 
rezignace v prohlášení uveden nebo předchází-li dni doručení, platí, že dnem 
rezignace je den doručení; písemné prohlášení zpravidla doručuje rezignující člen AS 
FFÚ VŠE osobně a vlastnoručně jej podepisuje v přítomnosti dvou členů předsednictva 
AS FFÚ VŠE; v případě, kdy toto není možné, musí být podpis na prohlášení o rezignaci 
úředně ověřen, nebo, 

c) ve kterém člen AS FFÚ VŠE přestal být volitelný (tj. pozbyl práva být volen) ve 
volebním obvodě, ve kterém byl zvolen, s výjimkou případu uvedeného v článku 5 
odstavce 4 Statutu VŠE. 

(5) Zanikne-li členovi jeho členství v AS FFÚ VŠE, uvědomí předseda AS FFÚ VŠE náhradníka 
za člena AS FFÚ VŠE v pořadí určeném podle článku 8 odstavce 3 o vzniku jeho členství 
v AS FFÚ VŠE. 

(6) Postavení náhradníka člena AS FFÚ VŠE zaniká o půlnoci dne, 

a) ve kterém uplynulo funkční období člena AS FFÚ VŠE, za kterého byl náhradníkem, 

b) uvedeného v písemném prohlášení o rezignaci na postavení náhradníka člena AS FFÚ 
VŠE; není-li den rezignace v prohlášení uveden nebo předchází-li dni doručení, platí, 
že dnem rezignace je den doručení; písemné prohlášení zpravidla doručuje rezignující 
náhradník AS FFÚ VŠE osobně a vlastnoručně je podepisuje v přítomnosti dvou členů 
předsednictva AS FFÚ VŠE; v případě, kdy toto není možné, musí být podpis na 
prohlášení o rezignaci úředně ověřen, nebo, 
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c) ve kterém náhradník člena AS FFÚ VŠE přestal být volitelný (tj. pozbyl práva být volen) 
ve volebním obvodě, ve kterém byl zvolen, 

d) předcházejícího dni, ve kterém se stal členem AS FFÚ VŠE. 

(7) Prohlášení učiněné podle odstavce 4 písmene b) nebo podle odstavce 6 písmene b) nelze 
vzít zpět.  

(8) Osoba, které zaniklo členství v AS FFÚ VŠE nebo postavení náhradníka člena AS FFÚ VŠE, 
je povinna tuto skutečnost bez zbytečného odkladu oznámit předsedovi AS FFÚ VŠE. 

 

Článek 10 

Doplňovací volby 
(1) Pro doplňovací volby platí ustanovení článku 4 až 10 obdobně, článku 3 přiměřeně. 

V doplňovacích volbách je člen AS FFÚ VŠE volen pouze na zbylou část funkčního období, 
které příslušelo původně zvolenému členu AS FFÚ VŠE, jehož členství zaniklo. Nezvolení 
uchazeči se stávají na tuto část funkčního období náhradníky podle článku 8 odstavce 3. 

(2) Doplňovací volby se nevyhlásí v případě, že do konce funkčního období členů AS FFÚ VŠE 
zbývají méně než tři měsíce; do této doby se nezapočítávají měsíce červenec a srpen. AS 
FFÚ VŠE může svým rozhodnutím tuto lhůtu zkrátit. 

 

Článek 11 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
(1) Zrušuje se dosavadní Volební řád AS FFÚ VŠE, schválený Akademickým senátem Vysoké 

školy ekonomické v Praze dne 19. června 2017. 

(2) Tento Volební řád AS FFÚ VŠE nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem 
VŠE. 

(3) Tento Volební řád AS FFÚ VŠE nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem 
VŠE. 
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