TISKOVÁ ZPRÁVA

Prezident republiky jmenoval rektora VŠE
Prezident České republiky prof. Ing. Václav Klaus, CSc. jmenoval dne 14. ledna
2010 prof. Ing. Richarda Hindlse, CSc., dr.h.c. rektorem Vysoké školy
ekonomické v Praze.
Praha, 14. ledna 2010
Rektora Hindlse zvolil Akademický senát VŠE 12. října 2009. Funkce se nově jmenovaný
rektor ujme 1. února 2010 již na druhé funkční období, které skončí 31. ledna 2014.
Prof. Ing. Richard Hindls, CSc., dr.h.c. vystudoval VŠE, obor ekonomicko-matematické
výpočty. Na VŠE pak dále působil v oboru statistiky. V roce 1998 byl jmenován profesorem.
V letech 2001 – 2006 byl děkanem Fakulty informatiky a statistiky VŠE a od roku 2006
rektorem VŠE. Vedle svého působení na VŠE je mimo jiné členem Strategického výboru
mezinárodní aliance vysokých škol CEMS, odborných mezinárodních organizací (např.
Association de Compatibilité Nationale, International Association for Statistical Education),
delegátem České republiky v Evropském poradním výboru pro statistické informace
v ekonomické a sociální sféře, jakož i členem mnoha významných tuzemských organizací
(např. Statistická rada České republiky, Komora auditorů, Svaz účetních, apod.).

x x x
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se zde
vzdělává více než 19 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker.
www.vse.cz.
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