
Dílčí volební komise pro volby do AS VŠE pro volební období 2O18-2O2I na FM VŠE

Protokol o průběhu a výsledcích řádných voleb

do Akademického senátu Vysoké školy ekonomické pro funkční období 2OI8-2O2L

ve votebním obvodu akademických pracovníků působících na FM VŠr a volebním obvodu studentů
zapsaných na FM VŠE

konaných dne 25. 4.2018

na Fakultě managementu, uč. č. 109

průběh voleb

Volby proběhly dle harmonogramu dne 25. 4.2OL8 od 10.00 do 16.00 hodin. v uč. č. 109 na Fakultě
managementu. Během voleb nebylo zaznamenáno žádné porušenípravidel nebo narušení průběhu
voleb. Volby proběhly řádně, v souladu s platnými předpisy a za dohledu člena hlavnívolební komise,
dr. Krále.

výsledkv voleb

Sčítání hlasů proběhlo na uč. 109 dne 25. 4.z}I}od 16.00 do 16.40 hodin, za účasti všech níže
podepsaných členů dílčí volební komise a zástupce hlavní volební komise dr. Krále.

Oprávněných voličů celkem: 984

Počet voličů: 133

Volební účast:t4,02%

l. Výsledky voleb akademických pracovníků

Bylo odevzdáno celkem 21 hlasovacích lístků, z nichž všech 21 bylo platných.

Z celkem 39 oprávněných voličů odevzdalo svůj hlas 21 voličů, což představuje voIební účast 53,85
procent.

Pořadí kandidátů dle počtu získaných hlasů:

pořadí a iméno počet získanÝch hlasů Pozn.
1. lng. Peter Pažitný, Ph.D., MSc. 17 zvolený člen As
2. lns. Lucie Váchová 13 zvolená členka As
3. lng. Jana Krbová, Ph.D. 12 zvolená členka As
4. lns. Taťána Haidíková, Ph.D. 8 zvolená náhradnice

!l. Výsledky voleb studentů prezenčního, magisterského a doktorského studia

Bylo odevzdáno celkem ].12 hlasovacích lístků, z nichž 111 bylo platných (99,LO%').

Z celkem 945 oprávněných voličů odevzdalo svůj hlas 112 voličů, což představuje volební účast 11,85
procent.
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Pořadíkandidátů dle počtu získaných hlasů:

Jméno počet získanúch hlasů Pozn.
1. Bc. Voitěch Prchal 56 zvolenÝ člen AS
2. Petr Šimáček 38 zvolený člen As
3. karolína ska rabellová 35 zvolená první náhradnice
4. Lucie Ferdová 27 zvolená druhá náhradnice
5. Simona Hasanová 24 zvolená třetí náhradnice
6. Kristýna Zumrová L4 zvolená čtvrtá náhradnice
7. Eliška Stiková ]"3 zvolená pátá náhradnice

Volební účast podle formy studia:

Vzhledem k tomu, že nedošlo k rovnosti hlasů, nebylo potřeba určit pořadí kandidátů losem.

Dílčí volební komise prohlašuje volby za platné.

Správnost uýsledků svým podpisem stvrzují

,| /tÍ
/'(,"*"'U' /L.-,

lns. ýartin Musil, 
fh.o.

předseda dítčí volební komise m ísto pře dse d ky n ě d ílčí vol e b n í komise

fr,':
členka dílčí volební komise

ftd.úvrď
íng, Martina Bednářová

členka dílčí volební komise

č l e n k a ait&P/ěbnr(om ise

^,ffi];"*}'

PhDr. Miloslava Hiršová, Ph.D.

členka dílčí volební komise

,r,,,{k",fu:^,
zóstupce hlavní volební komise

Bakalářské kombinované

gr. lrena Míková

člen dílčí volební komise
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Zápis pořízen 25.4. 2018 v 16.40 hodin. // A /
zapsa!: tng. Martin Musit, ph.D., předseda dílčívolební k"^|r" 

/L*ál iU'

Správnost potvrzuje: Mgr. lng. Pavel Král, Ph.D., zástupce htavnívolebníkomise /*,/t*/
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