
Zápis z jednání č. 9 - legislativní komise AS VŠE dne 11.11.2013 

Přítomni: Berka, Marek, Riedlbauch, Svoboda, Zeman 
Hosté: Dvořák, Taušer 
 
Program jednání: 
1. Návrh jednacího řádu VR NF VŠE   
2. Návrh disciplinárního řádu pro studenty NF VŠE  
3. Návrh volebního a jednacího řádu AS NF VŠE 
4. Návrh jednacího řádu VR FMV VŠE 
5. Návrh disciplinárního řádu pro studenty FFU VŠE 
6. Různé 
 
 
 
Průběh jednání: 

 

K bodu 1: 
LK projednala návrh jednacího řádu VR NF VŠE schváleného na jednání AS NF dne 
23.10.2013  a doporučuje, aby byl tento materiál schválen na jednání AS VŠE. 
 
K bodu 2: 
LK projednala návrh disciplinárního řádu pro studenty NF VŠE schváleného na jednání AS 
NF dne 23.10.2013  a doporučuje, aby byl tento materiál schválen na jednání AS VŠE.  
  
 K bodu 3: 
LK projednala návrh volebního a jednacího  řádu AS NF VŠE schváleného na jednání AS NF 
dne 23.10.2013. Komise upozorňuje na nejasnost v bodě 11.7, kdy pořizování zvukového 
záznamu z jednání AS je „se souhlasem senátu“, a na nejasnost v bodě 13.8 a 13.9, kdy i 
v případě, že nejvyšší počet hlasů získá více kandidátů, postupují do dalšího kola i kandidáti 
s druhým nejvyšším počtem hlasů.  
                                                 
K bodu 4: 
LK projednala za účasti předsedy AS FMV  předběžný návrh jednacího řádu VR FMV VŠE a 
doporučuje tento návrh schválit na jednání AS FMV a poté předložit ke schválení na jednání 
AS VŠE. 
 
K bodu 5: 
LK projednala za účasti děkana FFU předběžný návrh disciplinárního řádu pro studenty FFU 
VŠE. LK doporučuje po zapracování připomínek materiál schválit na jednání AS FFU a poté 
předložit ke schválení na jednání AS VŠE. 
 
K bodu 6: 
LK doporučuje harmonizovat proces schvalování disciplinárních řádů jednotlivých fakult (pro 
studenty fakult) a disciplinárního řádu VŠE (pro studenty mimo fakult) tak, aby disciplinární 
řády fakult nabyly platnosti a účinnosti ke dni zrušení stávajícího disciplinárního řádu VŠE 
pro studenty fakult. 
 
 
 
 
 
Za správnost: Petr Berka – předseda legislativní komise 
 


