
Zápis ze schůze členů legislativní komise AS VŠE dne 26. 5. 2014 

Přítomni: Berka, Marek, Svoboda, Zeman 
Host: prorektor Dvořák 
 
Vzhledem nízké účasti členů LK nemají závěry z jednání charakter stanoviska legislativní 
komise 
 
 
Program jednání: 
1. Disciplinární řád pro studenty VŠE  
2. Disciplinární řád FM VŠE  
3. Volební a jednací řád AS FM VŠE  
 
 
 
Průběh jednání: 

 

K bodu 1: 
Přítomní členové LK předali prorektoru Dvořákovi své připomínky k předloženému materiálu. 
Z následné diskuze vyplynulo, které připomínky jsou klíčové (článek 1 odst. 1, článek 2 odst. 
4, článek 3 odst. 6, článek 3 odst. 7, článek 4 odst. 2, článek 5 odst. 5).  Po jejich 
zapracování doporučují přítomní členové LK schválit materiál na jednání AS VŠE dne 
2.6.2014.  
 
K bodu 2: 
Přítomní členové LK projednali Disciplinární řád FM VŠE a mají následující výhrady: 

 Článek 8 odst. 4 je v rozporu se zákonem o vysokých školách (paragraf 68 odst. 4) – 
děkan může v přezkumném řízení rozhodnutí zrušit nebo změnit bez dalšího 
omezení 

Přítomní členové LK nedoporučují Disciplinární řád FM VŠE v předložené podobě schválit 
 
K bodu 3: 
Přítomní členové LK projednali Volební a jednací řád AS FM VŠE a mají následující výhrady: 

 článek 2 odst. 6 se má uplatnit pouze na akademického pracovníka, nikoliv na 
„jakéhokoliv“ zaměstnance FM (jde o neoprávněný zánik mandátu) 

 článek 5 odst. 10 - dle spisového řádu se materiály archivují 10 let 

 článek 5 odst. 11 je problematický  

 článek 11 – vzhledem k tomu, že funkci volební komise přebírá předsednictvo AS FM, 
nemůže (bez předchozí rezignace a nových voleb předsednictva) na děkana 
kandidovat ani předseda ani místopředseda AS. – členové LK doporučují ustanovit 
volební komisi 

 článek 13 odst. 1 by měl zmiňovat platnost i účinnost 
Přítomní členové LK nedoporučují Volební a jednací řád AS FM VŠE FM VŠE v předložené 
podobě schválit 
 
 
Za správnost: Petr Berka – předseda legislativní komise 
 
 
 


