
PROTOKOL O VÝSLEDKU VOLBY 
kandidáta na funkci děkana Fakulty podnikohospodářské  

Vysoké školy ekonomické v Praze 
pro funkční období od 1. července 2022 do 30. června 2026 

 
Čas voleb: dne 30. března 2022 od 17:00  
Místo konání voleb: místnost RB438 Rajská budova Vysoké školy ekonomické v Praze, 
nám. W. Churchilla 4, 130 67 Praha 3 
Pro Akademický senát Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze se 
v tomto protokolu používá též zkrácené označení „AS FPH“. 
 
1. kolo volby 
Uchazeči o funkci děkana (v abecedním pořadí): prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 
Počet oprávněných voličů: 17 členů AS FPH 
Počet přítomných oprávněných voličů: 16 
Počet nepřítomných oprávněných voličů: 1 
Počet vyhotovených hlasovacích lístků: 17 
Počet rozdaných hlasovacích lístků: 16 
Počet zbývajících hlasovacích lístků: 1 
Počet odevzdaných hlasovacích lístků: 16 
Počet platných odevzdaných hlasovacích lístků: 16 
Počet neplatných odevzdaných hlasovacích lístků: 0 
Počet odevzdaných hlasovacích lístků  
 
pro uchazeče Hnilicu Jiřího: 16 
 
Závěr: V 1. kole volby kandidáta na funkci děkana na funkční období od 1. července 2022 do 
30. června 2026 byl zvolen prof. Ing. Jiří Hnilica, Ph.D. 
 
Tento protokol se vyhotovuje v jednom vyhotovení, které bude předáno předsedovi AS FPH 
a to za jeho účelem uložení do archivu VŠE. 
Přílohy:  

• Přehled senátorů, kteří si vyzvedli v jednotlivých kolech hlasovací lístek. 

• Vyplněné volební lístky 
 
Poučení: Stížnost proti řádnému průběhu volby kandidáta na funkci děkana FPH může podat pouze člen AS 
FPH nebo uchazeč nebo člen volební komise pro volbu kandidáta na funkci děkana FPH, a to do 24 hodin od 
vyhlášení jejích výsledků. Stížnost, která musí být odůvodněná, se podává zasláním na školní e-mailovou 
adresu předsedy AS FPH, popř. jím pověřeného místopředsedy, a v kopii předsedovi volební komise pro volbu 
kandidáta na funkci děkana FPH. 

 
V Praze, dne 30. března 2022 
 
 

doc. Ing. et Ing. Ondřej Machek, MBA, Ph.D. 
předseda volební komise AS FPH pro volbu děkana 

 
 

Matěj Pokorný 
člen volební komise  
AS FPH pro volbu 

děkana 
 

Romana Majerechová  
člen volební komise  
AS FPH pro volbu 

děkana 
 

Štěpán Krejčí 
člen volební komise  
AS FPH pro volbu 

děkana

 


