
Vyhlášení volby ve volebním obvodu studentů 

 na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze  

do Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze 
 

AS FFÚ VŠE vyhlašuje volbu 1 člena AS FFÚ VŠE ve volebním obvodu studentů na FFÚ VŠE na 

funkční období od 1. 10. 2022 do 10. 5. 2024, a současně stanovuje:  

1. datum volby na 20. – 22. září 2022,  

2. čas volby od 10:00 do 16:00 h,  

3. prezenční způsob volby,  

4. následující pravidla předvolební kampaně:  

- uchazeč o členství v AS FFÚ VŠE má právo uskutečňovat svoji volební kampaň ode dne 

zveřejnění tohoto usnesení (včetně) až do dne konání voleb ve volebním obvodu, v němž 

kandiduje (včetně),  

- uchazeč o členství v AS FFÚ VŠE má právo v prostorách areálu VŠE uskutečňovat svoji volební 

kampaň pouze osobně či prostřednictvím jiných členů akademické obce VŠE patřících do 

stejného volebního obvodu, a to při dodržení obecně závazných právních předpisů, jakož i 

vnitřních a dalších předpisů VŠE, včetně Etického kodexu VŠE,  

- volební kampaň nesmí narušit či jinak omezit výuku nebo jinou vzdělávací a tvůrčí činnost na 

VŠE.  

Zřizuje volební komisi ve složení:  

Ing. Savina Finardi, Ph.D. (předsedkyně) 

doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. 

doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. 

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. 

Ing. Daniel Kolek 

Zuzana Vítková 

Bc. Sára Johanovská 

Jana Koucourková 

Hoa Tra Doová 

Lukáš Jankovec 



Bc. Jan Lauterkranz 

Ing. Václav Černý, Ph.D. 

V Praze dne 24. června 2022 

Ing. Savina Finardi, Ph.D. 

předsedkyně Akademického senátu  
Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze 
  



Vyhlášení volby ve volebním obvodu studentů 

 na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze  

do Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze 
 

AS FFÚ VŠE vyhlašuje volbu 2 členů AS FFÚ VŠE ve volebním obvodu studentů na FFÚ VŠE na 

funkční období od 13. 10. 2022 do 10. 5. 2024, a současně stanovuje:  

1. datum volby na 20. – 22. září 2022,  

2. čas volby od 10:00 do 16:00 h,  

3. prezenční způsob volby,  

4. následující pravidla předvolební kampaně:  

- uchazeč o členství v AS FFÚ VŠE má právo uskutečňovat svoji volební kampaň ode dne 

zveřejnění tohoto usnesení (včetně) až do dne konání voleb ve volebním obvodu, v němž 

kandiduje (včetně),  

- uchazeč o členství v AS FFÚ VŠE má právo v prostorách areálu VŠE uskutečňovat svoji volební 

kampaň pouze osobně či prostřednictvím jiných členů akademické obce VŠE patřících do 

stejného volebního obvodu, a to při dodržení obecně závazných právních předpisů, jakož i 

vnitřních a dalších předpisů VŠE, včetně Etického kodexu VŠE,  

- volební kampaň nesmí narušit či jinak omezit výuku nebo jinou vzdělávací a tvůrčí činnost na 

VŠE.  

Zřizuje volební komisi ve složení:  

Ing. Savina Finardi, Ph.D. (předsedkyně) 

doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. 

doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. 

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. 

Ing. Daniel Kolek 

Zuzana Vítková 

Bc. Sára Johanovská 

Jana Koucourková 

Hoa Tra Doová 

Lukáš Jankovec 



Bc. Jan Lauterkranz 

Ing. Václav Černý, Ph.D. 

V Praze dne 24. června 2022 

Ing. Savina Finardi, Ph.D. 

předsedkyně Akademického senátu  
Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze 
 

  



Vyhlášení volby ve volebním obvodu studentů 

 na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze  

do Akademického senátu Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze 
 

AS FFÚ VŠE vyhlašuje volbu 1 člena AS FFÚ VŠE ve volebním obvodu studentů na FFÚ VŠE na 

funkční období od 1. 11. 2022 do 10. 5. 2024, a současně stanovuje:  

1. datum volby na 20. – 22. září 2022,  

2. čas volby od 10:00 do 16:00 h,  

3. prezenční způsob volby,  

4. následující pravidla předvolební kampaně:  

- uchazeč o členství v AS FFÚ VŠE má právo uskutečňovat svoji volební kampaň ode dne 

zveřejnění tohoto usnesení (včetně) až do dne konání voleb ve volebním obvodu, v němž 

kandiduje (včetně),  

- uchazeč o členství v AS FFÚ VŠE má právo v prostorách areálu VŠE uskutečňovat svoji volební 

kampaň pouze osobně či prostřednictvím jiných členů akademické obce VŠE patřících do 

stejného volebního obvodu, a to při dodržení obecně závazných právních předpisů, jakož i 

vnitřních a dalších předpisů VŠE, včetně Etického kodexu VŠE,  

- volební kampaň nesmí narušit či jinak omezit výuku nebo jinou vzdělávací a tvůrčí činnost na 

VŠE.  

Zřizuje volební komisi ve složení:  

Ing. Savina Finardi, Ph.D. (předsedkyně) 

doc. Ing. Libuše Šoljaková, Ph.D. 

doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. 

prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. 

Ing. Daniel Kolek 

Zuzana Vítková 

Bc. Sára Johanovská 

Jana Koucourková 

Hoa Tra Doová 

Lukáš Jankovec 



Bc. Jan Lauterkranz 

Ing. Václav Černý, Ph.D. 

V Praze dne 24. června 2022 

Ing. Savina Finardi, Ph.D. 

předsedkyně Akademického senátu  
Fakulty financí a účetnictví  

Vysoké školy ekonomické v Praze 
 

 


