Předseda volební komise AS FPH
Bc. Morovics
Věc:

Stížnost na regulérnost voleb do AS FPH

Vážený pane předsedo volební komise, vážená paní předsedkyně AS FPH!
Rád bych Vás upozornil na následující skutečnost:
Student ***** **** studuje na FPH VŠE zároveň obory Podniková ekonomika a management a
International management. V seznamu voličů – studentů je uveden 2 x, a tak dostal od členů volební komise 2
hlasovací lístky, což stvrdil svým podpisem na oba řádky, které obsahovali jeho jméno v seznamu voličů –
studentů. Hlasoval tedy 2x !!!
Rád bych v této souvislosti připomněl ustanovení II. článku Volebního řádu členů AS FPH:
" Každý člen akademické obce obdrží pouze jeden volební lístek."
Jelikož rozdíl mezi kandidáty na 3. – 4. místě a kandidátem na 5. místě byl pouze 1 hlas, domnívám se, že tento
fakt mohl ovlivnit výsledek voleb. A to je pro mě závažným důvodem, který mě nutí zpochybnit regulérnost a
výsledek voleb do studentské kurie AS FPH.
Dále bych Vás rád upozornil na praktiky kandidátů – studentů do AS FPH z „koalice“ Cesta k lepšímu, které jsem
zaznamenal včera, 9. dubna 2009:
Někteří z kandidátů této koalice se pohybovali v prostoru mezi schodištěm s volební urnou a přemlouvali
studenty, aby jim dali hlas. Ukazovali jim svoje jména na „svém“ letáku. Mám jednu z mnoha desítek těchto
situací, které proběhly, zaznamenánu na videu a je ke stažení na http://files.jakubsanda.cz/video_volby.avi.
Tito kandidáti dokonce ovlivňovali voliče několik málo minut i necelý 1 metr před volebními urnami, než byli
vykázáni. Tímto byl porušen princip tajné volby.
Musím Vás upozornit i na skutečnost, že byla znemožněna kampaň kandidátům, kteří zároveň kandidovali do AS
FPH a AS VŠE, neboť by jejich jakákoliv prezentace v rámci kampaně do AS FPH mohla být chápána i jako jejich
prezentace a kampaň k volbám do AS VŠE, což by mohlo vést k jejich „diskvalifikaci“. Toto je princip porušení
rovnosti soutěže.
Považuji za velkou chybu AS FPH, že nemá ve svém volebním řádu podobné ustanovení o vedení předvolební
kampaně jaké má Volební a jednací řád AS VŠE, ačkoliv se podmět pro zavedení toho ustanovení objevil už při
loňských doplňovacích volbách.
Pane předsedo volební komise, paní předsedkyně AS FPH, žádám Vás tedy, abyste můj podmět na zpochybnění
voleb projednali neprodleně

S pozdravem
Bc. Jakub Šanda,
kandidát do AS FPH

V Praze, dne 10. dubna 2009

