Zápis č.25
z mimořádného zasedání AS FNH
konaného dne 29. září 2005

Přítomni:

Čáp, Kotýnková, Lipka, Ševčík, Vostrovská, Pardupa, Šíma, Holman

Omluveni:

Štěpánková, Hadrabová, Macháček, Tajovský

AS FNH je usnášeníschopný.
AS FNH schválil zkrácení lhůty projednání programu AS FNH podle čl. 11 odst. 6. Volebního a jednacího
řádu AS FNH.
Program jednání:
1.

Příprava a vyhlášení doplňovacích voleb do AS VŠE – studentská část.

2.

Volba dílčí volební komise pro doplňovací volby do AS VŠE – studentská část.

3.

Různé.

1.)

Příprava a vyhlášení doplňovacích voleb do AS VŠE – studentská část:

Předsednictvo AS VŠE dne 27. září 2005 vyhlásilo Doplňovací volby do AS VŠE na fakultě
národohospodářské ve studentské části. Ve znění článku 2, odst. 2 Volebního a jednacího řádu AS VŠE
stanovil AS FNH na svém zasedání dne 29. září 2005 termíny doplňujících voleb do AS VŠE ve
studentské části na pondělí 17. října 2005 a 18. října 2005 od 9 do 15 hod. v malé zasedací
místnosti FNH, č. dv. 24.
2. kolo volby (v případě, že se 1. kola zúčastní méně než 15% oprávněných voličů) se bude
konat ve středu 26. 10. 2005 a ve čtvrtek 27. 10. 2005 od 9 do 15 hod. v malé zasedací místnosti FNH,
č. dv. 24.
3. kolo volby (v případě, že se 2 .kola zúčastní méně než 15% oprávněných voličů) se bude
konat v pondělí 31. 10. 2005 a v úterý 1. 11. 2005 od 9 do 15 hod. v malé zasedací místnosti FNH,
č. dv. 24.
Článek 5 Volebního a jednacího řádu AS VŠE upravuje způsob výběru kandidátů na členství v AS
VŠE:
1. Za kandidáta na člena AS VŠE může být navržen akademický pracovník nebo student, který je
členem akademické obce příslušné fakulty, u dalších součástí VŠE akademický pracovník, který je
zařazen na některé z nich.
2. Navrhovat kandidáty na člena AS VŠE může každý člen akademické obce příslušné fakulty nebo
akademický pracovník zařazený na další součásti VŠE.
3. Nestanoví-li akademický senát fakulty, popřípadě jeho předsednictvo jinak, musí být písemné
návrhy předány dílčí volební komisi nejpozději jeden týden před prvním dnem voleb. K později
podaným návrhům nelze přihlédnout.
4. S přijetím kandidatury na člena AS VŠE musí navržený vyslovit písemný souhlas; vyjádření
kandidáta si vyžádá příslušná dílčí volební komise, a to před zveřejněním kandidátní listiny.

5. Na fakultách a dalších součástech VŠE se mohou konat předvolební shromáždění. Předvolební
shromáždění nelze konat ve dnech voleb.
AS FNH stanovuje, že písemné návrhy na kandidáty do AS VŠE studentské části budou podávány
v pracovní dny ode dne vyhlášení voleb do 7. října 2005 v době od 8 do 15 hodin sekretářce FNH na
místnosti č. 14NB. Kandidátem může být navržen student, který je členem akademické obce FNH.
Navrhnout jej může každý člen akademické obce FNH. S přijetím kandidatury na člena AS VŠE musí
jmenovaný vyslovit písemný souhlas.
Hlasování:
2.)

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Volba dílčí volební komise pro doplňující volbu do AS VŠE – studentská část:
Na základě návrhů členů AS FNH byli zvoleni kolegové Ševčík, Kotýnková, Vostrovská, Lipka,
Poláková, Kuchařová, Dufek, Váňa, Peková, Babin, Brožová, Havel, Bolcha, Pichaničová, Potluka,
Říkovský, Tajovský, Čáp, Pardupa, Šíma, Císař, Heřmanský, Košťáková, Lapáček, Montag,
Rybáček, Ryvolová, Staroňová, Tomíček, Chyťová, Kovařík, Mičúch, Urbanová, Pintová, Vychová.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Na předsedu dílčí volební komise byl navržen kolega Ševčík
Hlasování:

pro: 7

proti: 0

zdržel se: 1

Předsedou dílčí volební komise FNH se stal Ing. Ševčík.
3.) Různé
AS FNH pověřuje předsedu AS FNH vypracováním stanoviska k platnosti mandátů členů AS VŠE
předložených Ing. Fischerem a A. Fryčovou a předáním stanoviska předsedovi AS VŠE a
předsedovi Hlavní volební komise.
Hlasování:

pro: 8

proti: 0

zdržel se: 0

Příští jednání se uskuteční 20. října 2005 od 13.00 hod. v zasedací místnosti FNH.
Zapsala:

Vostrovská

Schválil:

Ševčík

