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I. změna 
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

na Vysoké škole ekonomické v Praze 

Článek 1 
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické v Praze se 
mění takto: 

1. V čl. 4 odst. 4 se slova „vjeho nepřítomností' nahrazují slovy „při jeho neúčastř a na konec 
odstavce se vkládají slova „(dále jen „předsedající")". 

2. V čl. 4 odst. 5 se v první větě nahrazují slova Jsou-li přítomní" slovy „účastní-li se zasedání 
komise". 

3. V čl. 4 odst. 5 se druhá a další věty zrušují. 

4. V čl. 4 se za odst. 5 vkládají nové odstavce 6 až 11, které znějí: 

„(6) Předsedající může povolit účast na zasedání distančním způsobem. O tomto rozhodnutí 
informuje v úvodu zasedání habilitační komise. Pro účast na zasedání distančním způsobem musí 
být splněny následující podmínky: 

a) distanční účast musí být v reálném čase zasedání habilitační komise, 
b) je prokázána totožnost člena habilitační komise účastnícího se zasedání distančním způsobem 

a 
c) člen habilitační komise účastnící se zasedání distančním způsobem se může zapojit do diskuse, 

podávat návrhy a hlasovat. 

(7) Usnesení je přijato, pokud se pro ně vyslovili alespoň tři její členové. Hlasování habilitační 
komise o návrhu na jmenování uchazeče docentem je tajné. 

(8) Členové habilitační komise hlasují buď „pro návrh", nebo „proti návrhu". Jiný projev vůle 
znamená, že člen habilitační komise se zdržel hlasování. 

(9) Hlasování habilitační komise probíhá pomocí hlasovacích lístků nebo prostřednictvím aplikace 
v informačním systému VŠE. Pokud předsedající povolil účast na jednání habilitační komise 
některému členu distančním způsobem, hlasování probíhá výhradně prostřednictvím aplikace v 
informačním systému VŠE. 



(10) Hlasování prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE probíhá v čase, který stanoví 
předsedající. Po skončení hlasování informuje předsedající o jeho výsledku, který stvrzuje i 
podpisem protokolu o výsledku hlasování. 

(11) Výsledek hlasování musí být uveden ve zprávě komise o návrhu na jmenování docentem. 
Závěry posouzení uvede habilitační komise v závěrečné zprávě, která musí být dostatečně 
podrobná: Součástí zprávy je stanovení tématu habilitační přednášky uchazeče." 

5. V čl. 4 se dosavadní od st. 6 až 8 označují jako odstavce 12 až 14. 

6. V čl. 11 odst. 4 se v první větě nahrazují slova „za jeho nepřítomností' slovy „při jeho neúčasti' a 
nakonec této věty se vkládají slova „(dále jen „předsedající")". Ve druhé větě se nahrazují slova 
Jsou-li přítomnř slovy „účastní-li se". 

7. V čl. 11 se za odst. 4 vkládají nové odstavce 5 až 9, které znějí: 

„(5) Předsedající může povolit účast na zasedání distančním způsobem. O tomto rozhodnutí 
informuje v úvodu zasedání komise. Pro účast na zasedání distančním způsobem musí být splněny 
následující podmínky: 

a) distanční účast musí být v reálném čase zasedání komise, 

b) je prokázána totožnost člena komise účastnícího se zasedání distančním způsobem a 

c) člen komise účastnící se zasedání distančním způsobem se může zapojit do diskuse, podávat 
návrhy a hlasovat. 

(6) Hlasování komise o návrhu na jmenování uchazeče profesorem je tajné. Usnesení je přijato, 
pokud se pro ně vyslovili alespoň tři její členové. 

(7) Členové komise hlasují buď „pro návrh", nebo „proti návrhu". Jiný projev vůle znamená, že člen 
habilitační komise se zdržel hlasování. 

(8) Hlasování komise probíhá pomocí hlasovacích lístků nebo prostřednictvím aplikace v 
informačním systému VŠE. Pokud předsedající povolil účast na jednání komise některému členu 
distančním způsobem, tajné hlasování probíhá výhradně prostřednictvím aplikace v informačním 
systému VŠE. 

(9) Hlasování prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE probíhá v čase, který stanoví 
předsedající. Po skončení hlasování informuje předsedající o jeho výsledku, který stvrzuje i 
podpisem protokolu o výsledku hlasování." 

8. V čl. 11 se dosavadní odst. 5 a 6 se označují jako odstavce 10 a 11 . 

9. V čl. 11 odst. 10 se první tři věty zrušuji. 

10. V čl. 15 odst. 2 se písmeno c) zrušuje. 

11 . VČI. 15 odst. 3 se Příloha č. 3 zrušuje. 

Článek 2 
1. Změny Řádu habilitačního řízeni a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické 
v Praze byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 
Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne 23. listopadu 2020. 



2. Změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické 
v Praze nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem 
školství, mládeže.a tělovýchovy. 

3. Změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem na Vysoké škole ekonomické 
v Praze nabývají účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

Ing. Marek Stříteský, Ph D. 
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