
 
 
 

 
 

 
 

 

 
 
 
 

     V Praze dne 27. dubna 2021 
     Č. j.: VŠE/3620/9202/2021 

 
 
 
Poskytnutí informace na žádost podle zákona č. 106/1999 Sb.  
 

Vysoká škola ekonomická v Praze (dále jen VŠE) obdržela dne 20. 4. 2021 Vaši žádost 
podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „InfZ“) o poskytnutí informací týkajících se disciplinárních řízení na Fakultě 
mezinárodních vztahů, konkrétně: 

1) Informace o tom, kolik bylo v letech 2018 – 2021 (dále jako „sledované období“) zahájeno 
disciplinárních řízení ze strany Disciplinární komise Fakulty mezinárodních vztahů při Vysoké 
škole ekonomické dle článku 3. odst. (1) Disciplinárního řádu;  
2) Informace o tom, v kolika případech bylo ve sledovaném období zahájeno více 
disciplinárních řízení vůči jednomu studentovi;  
3) Informace o struktuře udělených sankcí dle článku 1. odst. (3) písm. a) až c) Disciplinárního 
řádu ve sledovaném období, tedy informace o tom, v kolika případech byla uložena sankce 
napomenutí, v kolika případech byla uložena sankce podmíněného vyloučení ze studia se 
stanovením lhůty a podmínek k osvědčení a v kolika případech byla uložena sankce vyloučení 
ze studia;  
4) Informace o tom, v kolika případech disciplinárního řízení ve sledovaném období bylo ve 
smyslu článku 4. odst. (6) písm. b) Disciplinárního řádu děkanem rozhodnuto, že student se 
disciplinárního přestupku dopustil a současně bylo upuštěno od uložení sankce;  
5) Informace o tom, kolik disciplinárních přestupků ve sledovaném období bylo kvalifikováno 
jako úmyslné porušení studijních povinností, kolik disciplinárních přestupků bylo 
kvalifikováno jako nedbalostní porušení studijních povinností a v kolika případech bylo 
disciplinární řízení zastaveno;  
6) Informace o tom, kolik bylo ve sledovaném období podáno odvolání proti rozhodnutí děkana 
ve smyslu článku 6. Disciplinárního řádu;  
7) Informace o tom, v kolika případech bylo ve sledovaném období odvolání vyhověno ve 
smyslu článku 6. odst. (1) Disciplinárního řádu.  
8) Informace o tom, v kolika případech nebylo ve sledovaném období odvolání vyhověno. 
 



V odpovědi na Vaši žádost Vám sděluji: 

ad 1) počet řízení celkem: 48, 
ad 2) počet více řízení s jedním studentem: 4, 
ad 3) počet napomenutí: 0, počet podmínečných vyloučení: 27, počet vyloučení: 8, 
ad 4) počet upuštění od sankce:1, 
ad 5) počet úmyslných porušení: 35, počet nedbalostních porušení: 1, 
počet zastavených řízení: 1, 
ad 6) počet odvolání: 0, 
ad 7) počet odvolání, kterým bylo vyhověno: 0, 
ad 8) počet odvolání, kterým nebylo vyhověno: 0. 

 

 
 
 

prof. Ing. Hana Machková, CSc. 
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