
ZÁ P I S  Z  J E D N Á N Í  AS  F P H  Z E  D N E  24 .  9 .  2008  

 

Přítomni: 

Adámek, Heřman, Hřebík, Hůlová, Kašparová, Kašpárek, Koliš, Němec, Soukupová, Šanda 

Omluveni:  

Dušková, Habrmanová, Plášková, Mládková, Václavková, Morovics 

 

Neomluveni: 
, Smrčka 
 
 

 

Program: 
 
1. Doplňovací volby do studentské kurie AS VŠE 
  

1) Přítomní členové AS FPH se dohodli na termínu voleb a místě konání voleb.  

    Volby proběhnou  22. října 2008 od 10 do 15 hodin v hale RB 

 

2)Byla ustanovena volební komise ve složení: 

Koliš, Kašpárek, Hůlová, Morovics, Plášková, Soukupová. 

Předsedou volební komise je  senátor  Morovics. 

 

3)Propagaci voleb zajistí Koliš, Šanda 

 

4)Volební lístky zajistí Habrmanová 

 

5)Hůlová zajistí seznamy voličů a urnu. 

 

Návrhy na kandidáty lze předkládat průběžně do 15. října  2008 do 19 hodin ing. 

Hůlové nebo na sekretariát KM.  

 

Z volebního řádu AS VŠE: 

„Navrhovat kandidáty na člena AS VŠE může každý člen akademické obce některé z fakult, 

student doktorského studijního programu všech fakult VŠE a student ve studijním programu, 

který se neuskutečňuje na fakultách, nebo akademický pracovník zařazený na další součásti 

VŠE. 

Písemné návrhy na kandidáty musí být předány dílčí volební komisi nejpozději jeden týden 

před prvním dnem voleb. K později podaným návrhům nelze přihlédnout. 

S přijetím kandidatury na člena AS VŠE musí navržený vyslovit souhlas, a to v písemné 

podobě s vlastnoručním podpisem. Vyjádření navrženého kandidáta si vyžádá příslušná dílčí 

volební komise ještě před zveřejněním kandidátní listiny. 

Ode dne vyhlášení voleb až do zahájení voleb lze na VŠE nebo jejích součástech konat dílčí i 

hromadná předvolební shromáždění. Předvolební shromáždění nelze konat ve dnech voleb.“ 

 

„U kandidáta z řad studentů, …, je vedle jména rovněž uveden počet let, který mu zbývá do 

konce standardní doby studijního programu, do kterého je na VŠE zapsán, zvětšené o jeden 

rok.“ 



 

2. Návrh zástupce FPH do RVŠ 
AS FPH souhlasí s tím, aby zástupcem FPH  v Radě vysokých škol byl i v dalším období 

prof. Synek 

 

3. Volba místopředsedy AS FPH 
Do této funkce kandidoval Jakub Šanda – člen studentské kurie AS FPH. Výsledek voleb: 

Pro: 10 hlasů 

Proti: 0 

Zdržel se: 0 

Jakub Šanda se stává místopředsedou AS FPH 
 

4. Různé 
 

Senátor Koliš informoval o zprovoznění počítačové učebny ve 4.patře RB. 

 

V Praze dne 24.9. 2008 

Zapsala: Hůlová 


