
 

PROTOKOL O VÝSLEDKU VOLEB DO AKADEMICKÉHO SENÁTU VŠE V 
PRAZE NA FAKULTĚ MEZINÁRODNÍCH VZTAHŮ (FMV) 

se začátkem funkčního období 13. 6. 2021 a koncem funkčního období 12. 6. 
2024 

 
 
Volby se konaly dne 5. 5. 2021, od 10:00-16:00, elektronicky v InSIS. Výsledek voleb zjistila dílčí 
volební komise FMV, jmenovaná Akademickým senátem FMV na základě usnesení ze dne 15. dubna 
2021 (v souladu se čl. 4 Volebního řádu Akademického senátu VŠE v Praze), ve složení: 
 

 Člen dílčí volební komise (bez titulů, v abecedním pořadí) 
 

1. Moravec Tomáš 

2. Přikryl Pavel 

3. Sejkora Jiří – předseda dílčí volební komise 

4. Smékalová Tereza 

 

 
Dílčí volební komise FMV vyhodnotila, v souladu s Volebním řádem Akademického senátu Vysoké 
školy ekonomické v Praze, výsledky hlasování v InSIS. Kontrola ze strany hlavní volební komise 
proběhla (vyhodnocení se účastnil Tomáš Löster – místopředseda hlavní volební komise). Výsledky 
voleb jsou uvedeny níže: 

 
Volební obvod akademických pracovníků působících na fakultě:  
Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu: 155  
Počet odevzdaných elektronických hlasovacích lístků: 91 
Počet odevzdaných platných elektronických hlasovacích lístků: 91 
Počet odevzdaných neplatných elektronických hlasovacích lístků: 0 
 
Přehled kandidátů, jimž na základě voleb vzniká členství v AS VŠE: 
 

Pořadí Kandidát  
(bez titulů) 

Počet platných 
získaných hlasů 

Podíl platných 
hlasů na 
celkovém počtu 
odevzdaných 
platných 
hlasovacích 
lístků 

Podíl platných 
hlasů na 
celkovém počtu 
voličů zapsaných 
ve volebním 
seznamu 

1. Čapková Halka 74  81,31 % 47,74 % 

2. Bič Josef  55 60,43 % 35,48 % 

3. Peterková Jana 48 52,74 % 30,96 % 

 

 
 
 
Seznam náhradníků: Do volebního obvodu akademických pracovníků působících na FMV se přihlásili 
3 kandidáti, jimž na základě vzniklo členství v AS VŠE. Náhradníci nejsou. 
 
 

     



Volební obvod studentů zapsaných na fakultě:  
Počet voličů zapsaných ve volebním seznamu: 2 852  
Počet odevzdaných elektronických hlasovacích lístků: 581 
Počet odevzdaných platných elektronických hlasovacích lístků: 581 
Počet odevzdaných neplatných elektronických hlasovacích lístků: 0 
 
Přehled kandidátů, jimž na základě voleb vzniká členství v AS VŠE: 
 

Pořadí Kandidát  
(bez titulů) 

Počet platných 
získaných hlasů 

Podíl platných 
hlasů na 
celkovém počtu 
odevzdaných 
platných 
hlasovacích 
lístků 

Podíl platných 
hlasů na 
celkovém počtu 
voličů zapsaných 
ve volebním 
seznamu 

1.  Kotrčová 
Magdaléna 

259 44,57 % 9,08 % 

2.  Demyanchuk 
Marta 

225 38,72 % 7,88 % 

 
Seznam náhradníků: 
 

Pořadí Kandidát  
(bez titulů) 

Počet platných 
získaných hlasů 

Podíl platných 
hlasů na 
celkovém počtu 
odevzdaných 
platných 
hlasovacích 
lístků 

Podíl platných 
hlasů na 
celkovém počtu 
voličů zapsaných 
ve volebním 
seznamu 

1. Čörgő Adam 199 34,25 % 6,97 % 

2. Novák Martin 142 24,44 % 4,97 % 

3. Bartoňová 
Michaela 

133 22,89 % 4,66 % 

 
 
 
V průběhu vyhlašování voleb na FMV i samotných voleb bylo postupováno plně v souladu s 
článkem 3 Volebního řádu Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze, resp. v souladu 
s celým Volebním řádem AS VŠE. Sčítání hlasů proběhlo za účasti Tomáše Löstera z hlavní volební 
komise. 
 
 
Za dílčí volební komisi: 
 
 
Ing. Jiří Sejkora, Ph.D. 


