
Usnesení Akademického senátu Národohospodářské fakulty Vysoké školy 
ekonomické o volbách do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické 

na Národohospodářské fakultě Vysoké školy ekonomické  
přijatá formou hlasování per rollam ke dni 29. 3. 2021 

 
 
 
Předsednictvo AS VŠE usnesením ze dne 15. 3. 2021 vyhlásilo řádné volby do AS VŠE na funkční 
období 2021-2024 se začátkem funkčního období 13. 6. 2021 a koncem funkčního období 12. 
6. 2024. Předseda AS NF VŠE navrhl, aby AS NF VŠE v souladu s článkem 3 odst. 5. VŘ AS VŠE 
stanovil termín těchto voleb na den 5. 5. 2021 od 9:00 do 15:00 ve volební místnosti u Rajské 
budovy (vpravo od vchodu z Italské ulice).  
 

 
Usnesení: 
 
Akademický senát NF VŠE stanovuje, že řádné volby do AS VŠE na funkční období 2021-
2024 se začátkem funkčního období 13. 6. 2021 a koncem funkčního období 12. 6. 2024 
se budou konat dne 5. 5. 2021 od 9:00 do 15:00 ve volební místnosti u Rajské budovy 
(vpravo od vchodu z Italské ulice). 
 
AS NF VŠE stanovuje, že přihlášky kandidátů do řádných voleb do AS VŠE na funkční 
období 2021-2024 se začátkem funkčního období 13. 6. 2021 a koncem funkčního 
období 12. 6. 2024 se podávají ode dne zveřejnění tohoto usnesení, a to nejpozději do 
20. 4. 2021 (uzávěrka ve 14:00 hodin). Přihláška kandidáta do AS VŠE se podává 
kterémukoliv členu předsednictva senátu; vzhledem k probíhající distanční formě 
výuky může být návrh zaslán elektronickou poštou na kteroukoliv z následujících adres: 
Ján Pavlík pavlik@vse.cz, Jan Vondráček jan.vondracek@vse.cz nebo Tomáš Frömmel 
xfrot00@vse.cz (naskenovaná podepsaná přihláška kandidáta se všemi dalšími 
náležitostmi). Člen předsednictva AS NF VŠE, který obdrží přihlášku kandidáta, ji rozešle 
ostatním členům předsednictva a potvrdí odesílateli, že návrh obdržel. Přihláška 
kandidáta může být podána i v listinné formě, a to buď osobně některému členovi 
předsednictva AS NF VŠE, anebo v zalepené obálce prostřednictvím Ing. Jeannette 
Frankové nebo Ivany Růžičkové, a sice v pracovní dny v době od 9:00 do 12:00 v 
místnosti č.305 NB nebo 306 NB. V souladu s ustanovením článku 3 odst. 5 VŘ AS VŠE 
a článku 4 odst. 2. VŘ AS NF VŠE musí být v přihlášce kandidáta uvedeno jméno 
a příjmení navrhovatele a dále jeho pracoviště (katedra) a adresa pro doručování, dále 
jméno a příjmení kandidáta, jeho pracoviště na fakultě (katedra), jde-li o kandidáta 
z řad akademických pracovníků, resp. studovaný bakalářský, magisterský či doktorský 
studijní program a ročník a semestr studia, jde-li o kandidáta z řad studentů, a adresa 
kandidáta pro doručování. V přihlášce musí být dále obsaženo prohlášení kandidáta, že 
se svojí kandidaturou souhlasí; toto prohlášení musí být kandidátem podepsáno. 
Přihláška kandidáta musí obsahovat i vlastnoruční podpis navrhovatele. 
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Organizační podmínky a pokyny týkající se průběhu voleb mohou být vzhledem k 
měnícím se okolnostem zveřejněny nejpozději 1 týden přede dnem konání voleb a dále 
případně aktualizovány a zveřejňovány. 
 
 

Pro:     8 hlasů         
Proti:     0      
Zdržel/a se:   0 
 
 

V souladu s článkem 4 odst. 2. VŘ AS VŠE předseda AS NF VŠE navrhl, aby AS NF VŠE pro volby 
do AS VŠE na funkční období 2021-2024 se začátkem funkčního období 13. 6. 2021 a koncem 
funkčního období 12. 6. 2024 jmenoval tříčlennou dílčí volební komisi (DVK) v následujícím 
složení: Ing. Adéla Zubíková, Ph.D. (předsedkyně DVK), Ing. Tereza Burianová 
(místopředsedkyně DVK) a Ing. Jan Kozák (člen DVK). 
     

Usnesení: 
 
AS NF VŠE stanovuje, že dílčí volební komise NF VŠE pro řádné volby do AS VŠE na 
funkční období 2021-2024 se začátkem funkčního období 13. 6. 2021 a koncem 
funkčního období 12. 6. 2024 má tři členy. AS NF VŠE jmenuje Ing. Adélu Zubíkovou, 
Ph.D. předsedkyní dílčí volební komise NF VŠE, Ing. Terezu Burianovou 
místopředsedkyní dílčí volební komise NF VŠE a Ing. Jana Kozáka členem dílčí volební 
komise NF VŠE. 
 

Pro:     8 hlasů         
Proti:     0      
Zdržel/a se:   0 
 
 
 
V Praze, 29. března 2021 
 
 
doc. PhDr. Ján Pavlík, v. r.                             JUDr. Jan Vondráček, v. r.                                                            
předseda AS NF VŠE v Praze                 zapisovatel  
 
 
 

 


