
 

VYHLÁŠENÍ VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU 
FAKULTY MANAGEMENTU VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 

PRO OBDOBÍ 30. 10. 2020 – 29. 10. 2023 
 

Na základě usnesení AS FM VŠE ze dne 20. srpna 2020 a v souladu s platným 
Volebním řádem AS FM VŠE, vyhlašuje AS FM VŠE 

 

volby do Akademického senátu Fakulty managementu 
Vysoké školy ekonomické v Praze 

pro období 30. 10. 2020 – 29. 10. 2023. 
 

Volby se uskuteční v místnosti č. JH 110 v budově Fakulty managementu VŠE ve 
dne: 

 

23. září 2020 (středa) v době od 10.00 do 16.00. 
 

Volby se řídí Volebním řádem AS FM VŠE. 

 

Členy AS FM VŠE volí v přímých volbách s tajným hlasováním členové akademické 
obce fakulty, a to odděleně: 

- ve volebním obvodě akademických pracovníků působících na fakultě, 

- ve volebním obvodě studentů zapsaných na fakultě. 

Akademický pracovník působící na fakultě, který je zároveň studentem zapsaným na 
fakultě, může v rámci vyhlášených voleb volit a být volen pouze ve volebním 
obvodu akademických pracovníků působících na fakultě. 

Termín a způsob podávání přihlášek: 

- přihláška kandidáta se podává kandidátem, a to výhradně elektronickou 
formou z jeho/její oficiální školní (@vse.cz nebo @fm.vse.cz nebo 
@insis.vse.cz) e-mailové adresy adresované na e-mail předsedy volební 
komise Ing. Jiřího Vopátka, Ph.D., e-mail: jiri.vopatek@vse.cz; 



 
 

- přihláška se podává od 24. 8. 2020 do 4. 9. 2020 včetně; 

- v přihlášce musí být uveden jako předmět e-mailu „Přihláška do voleb AS FM 
VŠE“ a v těle e-mailu musí být uvedeno jméno, příjmení a kontaktní školní 
e-mailová adresa kandidáta. 

Jména platných kandidátů budou zveřejněna volební komisí na úřední desce a na 
webových stránkách fakulty dne 9. 9. 2020. 

 

Pravidla volební kampaně: 

- Kandidáti na člena AS FM VŠE mají právo uskutečňovat svoji volební kampaň 
ode dne vyhlášení voleb včetně až do dne předcházejícímu konání voleb 
včetně; kampaň tedy musí skončit nejpozději 22. září 2020. 

- Volební kampaň uskutečňovaná v prostorách Fakulty managementu nesmí být 
prováděna tak, aby narušila nebo jakýmkoliv jiným způsobem omezila výuku 
nebo jinou vzdělávací a tvůrčí činnost. 

- Volební kampaň se vede v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy 
Fakulty managementu a v souladu se zásadami slušnosti, čestnosti a 
kolegiality. 

- Při volební kampani jsou nepřípustné jakékoliv formy nátlaku, nabídka zboží 
nebo služeb, včetně nabídky protislužeb. 

 

Stížnost proti řádnému průběhu voleb může člen akademické obce fakulty podat do 
tří pracovních dnů od zveřejnění protokolu o výsledcích voleb. Stížnost musí být 
zdůvodněná a podává se výhradně ze školní e-mailové adresy (@vse.cz nebo 
@fm.vse.cz nebo @insis.vse.cz) stěžovatele předsedovi volební komise 
elektronickou poštou na adresu: jiri.vopatek@vse.cz.  

 
 
 
 

Ing. Michal Novák, Ph.D. 
předseda AS FM VŠE 
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