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Předmět
Datum
Místo
Přítomni

Omluvení
Neomluvení
Hosté

Zasedání 16/12-15
25. listopadu 2013
VŠE v Praze, zasedací místnost rektora NB 169
Fakulta financí a účetnictví (F1): Marek, Radová, Zelenka, Boreš, Staněk
Fakulta mezinárodních vztahů (F2): Bič, Češková, Zeman, Chráska, Švarcová
Fakulta podnikohospodářská (F3): Mikan, Mládková, Riedlbauch, Lysý
Fakulta informatiky a statistiky (F4): Berka, Chlapek, Řezanková, Kačur, Korecký
Národohospodářská fakulta (F5): Schwarz, Svoboda, Vostrovská, Burianová, Křeček
Fakulta managementu (F6): Černá, Černý, Krbová, Malý, Vilémová
Jiné: Fiala, Vondra
Janda (F3)

Předsedal
Doba

Dvořák, Hnilica, Nenadál, Mikovcová
Riedlbauch
13:00 – 16:00

Příloha

Zápis o průběhu volby kandidáta na funkci rektora

Bod jednání
1. Volba kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro funkční období
1. 2. 2014 – 31. 1. 2018
2. Různé
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č.

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

TYP

Předseda Riedlbauch zahájil zasedání.
Předseda Riedlbauch: AS VŠE dostal několik vyjádření od senátorů. Dopoledne přišlo
vyjádření Z. Švarce. Volební komise se musela držet VJŘ, který je schválen ministerstvem.
Vyjádření AS k rozhodnutí volební komise bylo nad rámec VJŘ.

O

1. Volba kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze pro
funkční období 1. 2. 2014 – 31. 1. 2018
Předseda Riedlbauch předal slovo předsedovi Volební komise Markovi.
Předseda VK Marek požádal předsedu Riedlbaucha, aby nechal hlasovat o schválení
procedury voleb tak, jak ji navrhla VK.
Pro: 29
Proti: 0
Zdrželi se: 0
Schváleno.
R

Mezi 2. a 3. kolem volby nechal předseda Riedlbauch hlasovat o možnosti diskuze.
Pro: 0
Proti: 16
Zdrželi se: 14
Nebylo schváleno.

Průběh voleb je zaznamenán v Zápisu o průběhu volby kandidáta na funkci rektora,
který je přílohou tohoto zápisu.

2. Různé
Předseda Riedlbauch: Je potřeba určit nový termín voleb, novou komisi. Bylo navrhnuto
zasedání na 2. 12. 2013, kde se o termínech a komisi rozhodne.

Senátor Svoboda: Navrhl připravit nový VJŘ pro případnou 4. volbu rektora.
Senátor Mikan: Změna v průběhu voleb by znamenala změnu „pravidel hry“.
Senátor Svoboda: Nový VJŘ by mohl nabýt účinnosti později.

I

Předseda Riedlbauch: Na novém VJŘ je ještě hodně práce.
Senátor Svoboda: Navrhuje požádat rektora o připravení změny.
Senátor Mikan: Pokud nebude nový rektor jmenován do 31. 1. 2014, ve VJŘ chybí možnost,
že škola nemá rektora.
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č.

PŘEDMĚT JEDNÁNÍ

TYP

Rektor Hindls: Pozval na pohoštění po zasedání.
V případě nejasností je třeba zápis vykládat ve smyslu pořízeného audiozáznamu, který je součástí zápisu.

V Praze dne 8. 12. 2013
prof. Václav Riedlbauch
předseda AS VŠE
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ZÁPIS O PRŮBĚHU VOLBY
kandidáta na funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze
pro funkční období od 1. února 2014 do 31. ledna 2018
na 16. zasedání Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze
dne 25. listopadu 2013
Datum a doba konání voleb: 25. listopadu 2013 od 13:10 do 16:13
Místo konání voleb: místnost č. 169 v nové budově Vysoké školy ekonomické v Praze,
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3
Přítomní členové AS VŠE (v abecedním pořadí): Berka Petr, Bič Josef, Boreš Martin, Burianová Tereza,
Černá Anna, Černý Jan, Češková Alena, Fiala Radek, Chlapek Dušan, Chráska Filip,
Kačur Andrej, Korecký Filip, Krbová Jana, Křeček Štěpán, Lysý Petr (od třetího kola
volby), Malý Vojtěch, Marek Petr, Mikan Pavel, Mládková Ludmila, Radová
Jarmila, Riedlbauch Václav, Řezanková Hana, Schwarz Jiří, Staněk Ondřej, Svoboda
Miroslav, Švarcová Karolína, Vilémová Eva, Vondra Zdeněk, Vostrovská Zdenka,
Zelenka Vladimír, Zeman Jiří.
Omluvení členové AS VŠE (v abecedním pořadí): Janda Tomáš
Přítomní uchazeči o funkci rektora: doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
Použité zkratky: AS VŠE = Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze
komise AS VŠE = Komise Akademického senátu Vysoké školy ekonomické v Praze pro
volbu rektora
VJŘ AS VŠE = Volební a jednací řád Akademického senátu Vysoké školy
ekonomické v Praze
VŠE = Vysoká škola ekonomická v Praze

Zahájení
• Předseda komise AS VŠE zahájil v 13:10 volbu kandidáta na funkci rektora Vysoké školy
ekonomické v Praze pro funkční období 1. února 2014 - 31. ledna 2018.
Diskuse členů AS VŠE s uchazeči o funkci rektora
• Předseda komise AS VŠE vysvětlil všem přítomným pravidla diskuse členů AS VŠE s uchazeči o
funkci rektora Vysoké školy ekonomické v Praze. Podle článku 16 odst. 3 VJŘ AS VŠE každý člen AS
VŠE má právo maximálně na dva dotazy na každého uchazeče, přičemž délka odpovědi uchazeče
nepřesáhne dvě minuty na každou otázku. A podle odst. 2 tohoto článku odpovídají uchazeči v
tom pořadí, jež si vylosují na začátku tohoto zasedání AS VŠE.
• Přítomní uchazeči o funkci rektora si vylosovali pořadí, v jakém budou odpovídat na dotazy členů AS
VŠE. Vylosované pořadí bylo následující:
- první pořadí si vylosoval doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
- druhé pořadí si vylosoval doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D.
• V diskusi s uchazeči o funkci rektora bylo položeno celkem 13 otázek od 10 členů AS VŠE, přičemž
12 otázek bylo určeno oběma uchazečům, a 1 otázka pouze jednomu uchazeči (pro doc. Dvořáka).
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Poučení
• Před zahájením samotné volby předseda komise AS VŠE
a) vysvětlil způsob hodnocení výsledků jednotlivých kol voleb kandidáta na funkci rektora podle
článků 17 odst. 1 až 8 VJŘ AS VŠE:
 volba kandidáta na funkci rektora je tajná,
 volba může probíhat maximálně ve třech kolech, přičemž všechna kola musí proběhnout
na tomtéž zasedání v jednom dni,
 kandidátem na funkci rektora je zvolen ten uchazeč, který získá v daném kole voleb
nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE,
 pokud v prvním kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE žádný uchazeč,
postupují dva uchazeči s nejvyšším počtem získaných hlasů do druhého kola – dosáhne-li
shodného nejvyššího počtu hlasů více uchazečů nebo nejvyšší počet hlasů získá jeden uchazeč
a druhý nejvyšší počet více uchazečů, postupují do druhého kola všichni takoví uchazeči,
 pokud ve druhém kole nezíská nadpoloviční většinu hlasů všech členů AS VŠE žádný
uchazeč, potom postupují do třetího kola dva uchazeči s nejvyšším počtem získaných hlasů –
v případě rovnosti hlasů více uchazečů na prvním místě postupují všichni tito uchazeči – v
případě rovnosti hlasů více uchazečů na druhém místě se hlasuje tajně mezi těmito uchazeči
o postup do třetího kola, a do třetího kola voleb pak postupuje ten z uchazečů, který získá
nejvyšší počet hlasů,
 pokud některý z uchazečů v průběhu voleb odstoupí, z hlediska průběhu a výsledků
jednotlivých kol voleb se na tuto skutečnost pohlíží, jako by se nestala,
 nezíská-li žádný z uchazečů ve třetím kole požadovaný počet hlasů, AS VŠE do sedmi dnů
vyhlásí novou volbu.
b) popsal postup při volbě schválený AS VŠE na začátku tohoto zasedání:
 hlasovací lístky budou vydávány postupně proti podpisu,
 každý senátor (mimo prvního) dostane hlasovací lístek až poté, co předchozí senátor vhodí
obálku s hlasovacím lístkem do volební urny,
 hlasovací lístek se musí označit pouze za zástěnou a ještě za zástěnou se musí vložit do
obálky,
 hlasovací lístek se vhazuje v obálce do volební urny před zástěnou,
 omylem chybně vyplněný hlasovací lístek se zásadně nevyměňuje.
c) vysvětlil, jakým způsobem se má vyplňovat podle postupu při volbě schváleného AS VŠE na
začátku tohoto zasedání:
 hlasovací lístek se označuje zásadně jedním křížkem v ohraničeném poli před jménem
uchazeče, pro jehož volbu se člen senátu rozhodl, přičemž střed tohoto křížku se musí
nacházet v tomto poli, větve tohoto křížku se mohou, ale nemusí dotýkat ohraničení tohoto
pole, a větve křížku mohou protínat ohraničení tohoto pole, ale nesmí zasahovat a ani se
dotýkat ohraničeného pole před jménem jiného uchazeče.
d) uvedl, že hlasovací lístek bude ohodnocený jako neplatný tehdy, pokud
 bude na hlasovacím lístku provedeno jiné značení než předem stanovené komisí AS VŠE,
 bude na obálce k hlasovacímu lístku provedeno jakékoliv další značení,
 bude v obálce s hlasovacím lístkem jakýkoliv nepatřičný předmět,
 na hlasovacím lístku bude označen více než 1 uchazeč o funkci rektora,
 na hlasovacím lístku nebude označen žádný uchazeč o funkci rektora,
 bude vyplněn jinou než předem určenou psací potřebou, která bude jednoznačně odlišitelná od
psacích potřeb k tomuto účelu určených.
e) upozornil, že podle článku 10 odst. 1 Statutu VŠE
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při výkonu své funkce nejsou členové AS VŠE vázáni názorem orgánů akademické samosprávy
fakult, nebo dalších součástí VŠE, z nichž pocházejí, ale pouze svým svědomím a zájmem
VŠE jako celku.

1. kolo volby
• 1. kolo volby bylo zahájeno v 14:00 a ukončeno v 14:35.
• 1. kola volby se zúčastnili tito uchazeči o funkci rektora (v abecedním pořadí) zúčastnili: Dvořák Petr
a Hnilica Jiří.
• Počet oprávněných voličů činil 32 členů AS VŠE, z toho bylo přítomných 30 členů AS VŠE a
nepřítomných 2 členů AS VŠE.
• Celkem bylo vyhotoveno 32 hlasovacích lístků, z toho 30 hlasovacích lístků bylo rozdáno a 2
hlasovací lístky zůstaly nerozdány.
• Odevzdáno bylo celkem 30 hlasovacích lístků, z toho 22 hlasovacích lístků bylo platných a 8
hlasovacích lístků bylo neplatných.
• Pro uchazeče Dvořáka Petra bylo odevzdáno 9 hlasovacích lístků, pro uchazeče Hnilicu Jiří bylo
odevzdáno 13 hlasovacích lístků.
• Závěr: žádný z uchazečů nebyl zvolen v 1. kole, do 2. kola postupují tito uchazeči (v abecedním
pořadí): doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. a doc. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D.
• Po ukončení 1. kola volby vyhlásil předseda komise krátkou přestávku potřebnou pro přípravu
hlasovacích lístků pro další kolo volby.
2. kolo volby
• 2. kolo volby bylo zahájeno v 14:43 a ukončeno v 15:15.
• 2. kola volby se zúčastnili tito uchazeči o funkci rektora (v abecedním pořadí) zúčastnili: Dvořák Petr
a Hnilica Jiří.
• Počet oprávněných voličů činil 32 členů AS VŠE, z toho bylo přítomných 30 členů AS VŠE a
nepřítomných 2 členů AS VŠE.
• Celkem bylo vyhotoveno 32 hlasovacích lístků, z toho 30 hlasovacích lístků bylo rozdáno a 2
hlasovacích lístků zůstalo nerozdáno.
• Odevzdáno bylo celkem 30 hlasovacích lístků, z toho 24 hlasovacích lístků bylo platných a 6
hlasovacích lístků bylo neplatných.
• Pro uchazeče Dvořáka Petra bylo odevzdáno 10 hlasovacích lístků, pro uchazeče Hnilicu Jiří bylo
odevzdáno 14 hlasovacích lístků.
• Závěr: žádný z uchazečů nebyl zvolen v 2. kole, do 2. kola postupují tito uchazeči (v abecedním
pořadí): Dvořák Petr a Hnilica Jiří
• Po ukončení 2. kola volby vyhlásil předseda komise krátkou přestávku potřebnou pro přípravu
hlasovacích lístků pro další kolo volby.
3. kolo volby
• Před 3. kolem volby byly vytisknuty hlasovací lístky na papíry dvou různých odstínů bílé barvy.
Hlasovací lístky jednoho z odstínu v počtu 23 ks byly před všemi členy volební komise skartovány.
Vydávány byly hlasovací lístky pouze jednoho odstínu bílé barvy.
• Před 3. kolem volby se dostavil Petr Lysý.
• 3. kolo volby bylo zahájeno v 15:36 a ukončeno v 16:13.
• 3. kola volby se zúčastnili tito uchazeči o funkci rektora (v abecedním pořadí) zúčastnili: Dvořák Petr
a Hnilica Jiří.
Ú – Úkol

I – Informace

R- rozhodnutí

O -Ostatní

P – Prezentace

Akademický senát
Vysoké školy ekonomické v Praze
Zápis č. 16/12-15

Strana 7

•
•
•
•
•

Počet oprávněných voličů činil 32 členů AS VŠE, z toho bylo přítomných 31 členů AS VŠE a
nepřítomných 1 člen AS VŠE.
Celkem bylo vyhotoveno 32 hlasovacích lístků, z toho 31 hlasovacích lístků bylo rozdáno a 1
hlasovacích lístků zůstalo nerozdáno.
Odevzdáno bylo celkem 31 hlasovacích lístků, z toho 25 hlasovacích lístků bylo platných a 6
hlasovacích lístků bylo neplatných.
Pro uchazeče Dvořáka Petra bylo odevzdáno 9 hlasovacích lístků, pro uchazeče Hnilicu Jiří bylo
odevzdáno 16 hlasovacích lístků.
Závěr: žádný z uchazečů nebyl zvolen ani v 3. kole, volby kandidáta na funkci rektora tímto končí.

Zveřejnění výsledků volby
• Komise AS VŠE schválila protokol o volbě kandidáta na funkci rektora VŠE.
• Komise AS VŠE schválila tento zápis o průběhu volby kandidáta na funkci rektora VŠE.
• Komise AS VŠE pověřila svého předsedu, aby předal protokol o volbě kandidáta na funkci rektora,
zápis o průběhu volby na funkci rektora, hlasovací lístky a přihlášky všech uchazečů (včetně nepřijaté
přihlášky) předsedovi AS VŠE.
V Praze, dne 25. listopadu 2013

prof. Ing. Petr Marek, CSc.
předseda komise AS VŠE pro volbu rektora

doc. Ing. Anna Černá, CSc.
členka komise AS VŠE
pro volbu rektora

Bc. Andrej Kačur
člen komise AS VŠE
pro volbu rektora

Štěpán Křeček
člen komise AS VŠE
pro volbu rektora

Ing. Pavel Mikan
člen komise AS VŠE
pro volbu rektora

Ing. Jiří Zeman, Ph.D.
člen komise AS VŠE
pro volbu rektora
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