
 

 

 
JEDNACÍ ŘÁD PŘEZKUMNÉ KOMISE VŠEM 

  

Přezkumná komise Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen „Přezkumná komise“) 

jedná v řízení o vyslovení neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti.  

 

Článek I 

OBLAST ČINNOSTI PŘEZKUMNÉ KOMISE 

1) Přezkumná komise projednává podněty podané rektorem ohledně neplatnost vykonání 
státní zkoušky nebo její součásti a předkládá své stanovisko k rozhodnutí rektorovi. 

2) Přezkumná komise zahajuje jednání zejména, pokud osoba, o jejíž státní zkoušku, nebo 
její součást jde: 

a) v důsledku úmyslného trestného činu nesplnila podmínky nebo předpoklady 

stanovené zákonem o vysokých školách, studijním programem nebo studijním a 

zkušebním řádem pro konání a úspěšné vykonání státní zkoušky nebo její součásti, 
nebo 

b) v důsledku úmyslného neoprávněného užití díla jiné osoby hrubě porušujícího právní 

předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví nebo jiného úmyslného jednání 

proti dobrým mravům, neuvedeného v písmenu a), nesplnila nebo splnila jen 

zdánlivě podmínky nebo předpoklady stanovené zákonem o vysokých školách, 

studijním programem nebo studijním a zkušebním řádem pro konání a úspěšné 

vykonání státní zkoušky nebo její součásti, šlo-li o soustavné nebo opakované 

jednání proti dobrým mravům nebo byla-li jím podstatně narušena možnost získat 

standardní znalosti a dovednosti absolventa daného studijního programu. 

3) Přezkumná komise podá své stanovisko do 90 dnů ode dne, kdy je o něj požádána 

rektorem. Odchýlí-li se rektor v řízení o vyslovení neplatnosti od stanoviska přezkumné 
komise, je povinen tuto skutečnost ve svém rozhodnutí odůvodnit. 

4) Účastníkem řízení o vyslovení neplatnosti je pouze osoba, o jejíž státní zkoušku nebo 
její součást nebo obhajobu disertační práce jde. 

 

Článek II 

ČINNOST PŘEZKUMNÉ KOMISE 

1) Přezkumná komise na podnět daný rektorem hodnotí podmínky a průběh státní zkoušky 
nebo její součásti. 

2) Přezkumná komise jedná především na společných zasedáních, ve výjimečných 

případech prostřednictvím e-mailových zpráv nebo jinou formou elektronické 

komunikace.  

3) Přezkumná komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů všech svých členů; o 

stanovisku k neplatnosti vykonání státní závěrečné zkoušky nebo její součásti se hlasuje 
tajně. 

 

Článek III 

ČLENSTVÍ V PŘEZKUMNÉ KOMISE 

1) Přezkumná komise má 7 členů, z toho 6 členů jmenovaných rektorem z profesorů, 

docentů nebo dalších odborníků; sedmý člen komise je rektorem jmenován z řad 
studentů veřejné vysoké školy. 

2) Členy Přezkumné komise jmenuje rektor.  

3) Členství vzniká jmenováním příslušného člena (vždy pouze s jeho souhlasem) a zaniká 
buď odvoláním, zrušením na vlastní žádost člena, nebo smrtí člena.  

4) Přezkumná komise má svého předsedu, kterého si volí ze svého středu.  

5) Působnost přezkumné komise a termíny jednání upravuje § 47f Zákona č. 111/1998 Sb. 

ve znění pozdějších předpisů. 
 

 

 


