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Vyhlášení volby kandidáta na rektora Vysoké školy 
ekonomické v Praze 

 
Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „AS VŠE“) vyhlašuje 

podle § 9 odst. 1 písm. h) a § 9 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů, volby kandidáta na funkci rektora VŠE v Praze pro 
funkční období 2010-2014.  

 

Podmínky přihlášek uchazečů na funkci rektora 

Podle Statutu VŠE čl. 11 odst. 3 a Volebního a jednacího řádu AS VŠE čl. 14 a 15 

  
• může na funkci rektora kandidovat zejména vysokoškolský profesor nebo docent,  

• přihlášky uchazečů na funkci rektora musejí mít písemnou formu a musejí 
obsahovat výslovný souhlas se zařazením uchazeče na volební listinu uchazečů na 
funkci rektora, 

• přihlášky uchazečů na funkci rektora musejí být doručeny nebo doporučeně 
zaslány v zalepené obálce označené „Volba kandidáta na funkci rektora - 
NEOTVÍRAT“ do podatelny VŠE na adresu: Vysoká škola ekonomická v Praze, AS 
VŠE, nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 – Žižkov. 

 

Náležitosti přihlášek uchazečů na funkci rektora 

Přihláška uchazeče na funkci rektora musí podle volebního a jednacího řádu AS VŠE 
obsahovat: 

• životopis se základními osobními údaji, 

• osvědčení podle zákona č. 451/1991 Sb. (ověřená kopie), 

• doklad o dosaženém vzdělání, 

• potvrzení o dosavadní praxi, 

• seznam publikační činnosti, 

• stručnou charakteristiku programových cílů pro funkční období rektora. 
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Časový harmonogram voleb rektora 

 
1. července 2009 – 21. září 2009, 12:00 hod 

Předkládání přihlášek uchazečů na funkci rektora VŠE v Praze; do podatelny VŠE  

21. září 2009 

Volba volební komise na zasedání AS VŠE 

21. září 2009– 25. září 2009 

Vyhodnocení úplnosti přihlášek volební komisí, zveřejnění seznamu uchazečů na 
funkci rektora na webu senátu http://as.vse.cz  

2. října 2009, 12:00 hod., Vencovského aula, VŠE v Praze 

Veřejná prezentace uchazečů na funkci rektora. 

5. října 2009, 12:00 hod., aula, Fakulta managementu VŠE, Jindřichův Hradec 

Veřejná prezentace uchazečů na funkci rektora  

12. října 2009, 13:00 hod., zasedací místnost rektora č. 169NB, VŠE v Praze 

Prezentace uchazečů na funkci rektora před AS VŠE; první, případně druhé a třetí 
kolo voleb rektora  

do 20. října 2009 

Výsledky voleb a protokol o volbě kandidáta na funkci rektora včetně podkladů pro 
jmenování rektora postoupí ministru školství předsedkyně AS VŠE. 

 

 doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D., v.r. 

 předsedkyně AS VŠE 

 


