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III. změna 

Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze 

Článek 1 
Studijní a zkušební řád Vysoké školy ekonomické v Praze se mění takto: 

1. V čl. 15 se za odst. 5 vkládá nový odstavec 6, který zní: 

„(6) Děkan může ve výjimečných a odůvodněných případech a za podmínek uvedených v zákoně 
a v 61. 17a povolit účast na státní závěrečné zkoušce distančním způsobem. Pokud student trvá na 
prezenční účasti, má právo se přehlásit na termín, ve kterém se bude konat státní závěrečná 
zkouška prezenčně." 

2. V čl. 15 se dosavadní odstavce 6 až 10 označují jako 7 až 11 . 
3. V čl. 16a se za odst. 2 vkládá nový odstavec 3, který zní. 

„(3) Děkan může ve výjimečných a odůvodněných případech a za podmínek uvedených v zákoně 
avčl. 17a písm. a. až c. povolit účast na souborné zkoušce distančním způsobem. Pokud student 
trvá na prezenční účasti, má právo se přehlásit na termín, ve kterém se bude konat souborná 
zkouška prezenčně." 

4. V čl. 16a se dosavadní odstavce 3 až 6 označují jako 4 až 7. 

5. Za čl. 17 se vkládá nový článek 17a, který včetně nadpisu zni. 

„Článek 17a 
Podmínky účasti na státní závěrečné nebo souborné zkoušce distančním způsobem 
Účast na státní závěrečné nebo souborné zkoušce distančním způsobem lze povolit pouze při 
splnění následujících podmínek: 

a. distanční účast musí být v reálném čase konání zkoušky, 
b. je prokázána totožnost studenta, který skládá zkoušku, 
c. distanční účast musí umožňovat studentovi a zkušební komisi vzájemnou hlasovou a 

vizuální komunikaci v reálném čase po celý průběh zkoušky; v případě, že v průběhu 
zkoušky dojde k přerušení hlasové nebo vizuální komunikace se studentem, rozhodne 
komise o dalším postupu včetně možného opakování části či celé zkoušky a 

d. je zabezpečeno, že průběh zkoušky a vyhlášení výsledku jsou veřejné." 

6. V čl. 22 se za odst. 2 vkládají nové odstavce 3 a 4, které znějí: 

„(3) Zkušební komise je usnášeníschopná, pokud se zasedání účastní předseda, popřípadě 
děkanem určený zástupce předsedy, a alespoň dva členové komise jmenovaní podle odstavce 1. 

(4) Děkan může ve výjimečných a odůvodněných případech a za podmínek uvedených v zákoně a 
v čl. 28a povolit účast na státní doktorské zkoušce distančním způsobem. Pokud student trvá na 



prezenční účasti, má právo se přehlásit na termín, ve kterém se bude konat státní doktorská 
zkouška prezenčně." 

7. V čl. 23 odst. 1 se poslední věta zrušuje. 

8. V čl. 26 odst. 4 se slova Je-li přítomno" nahrazují slovy „účastní-li se zasedán?. 

9. V čl. 26 se za odst. 4 vkládá nový odstavec 5, který zní: 

„(5) Děkan může ve výjimečných a odůvodněných případech a za podmínek uvedených v zákoně 
a v čl. 28a povolit účast na obhajobě disertační práce distančním způsobem." 

10. V čl. 28 odst. 2 se slova „vjeho nepřítomností' nahrazují slovy „přijeho neúčastř. 

11. V čl. 28 odst. 3 se věta čtvrtá zrušuje. 

12. V čl. 28 odst. 6 se za slovo „výsledkď vkládají slova „obhajoby disertační práce"; druhá a další věty 
se zrušují. 

13. V čl. 28 se za odst. 6 vkládají nové odstavce 7 až 10, které znějí: 

„(7) Členové komise pro obhajobu disertační práce hlasují buď „pro návrh", nebo „proti návrhu". Jiný 
projev vůle znamená, že člen komise pro obhajobu disertační práce se zdržel hlasování. 

(8) Hlasování komise pro obhajobu disertační práce probíhá pomocí hlasovacích lístků nebo 
prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE. Pokud děkan povolil účast na jednání komise 
některému členu distančním způsobem, hlasování probíhá výhradně prostřednictvím aplikace v 
informačním systému VŠE. 

(9) Hlasování prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE probíhá v čase, který stanoví 
předseda, při jeho neúčasti zástupce předsedy. Bezprostředně po skončení hlasování informuje o 
jeho výsledku, který stvrzuje i podpisem protokolu o výsledku hlasování. 

(10) Usnesení, že student disertační práci obhájil, je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční 
většina členů komise, kteří se zúčastnili zasedání. V opačném případě platí, že student disertační 
práci neobhájil. Student práci neobhájil také v případě, pokud se k obhajobě disertační práce 
nedostavil s výjimkou případu, kdy děkan podle čl. 11 odst. 3 a 4 vyhověl jeho žádosti o omluvení. 
Výsledek obhajoby oznamuje předseda studentovi veřejně bezprostředně po skončeném sčítání 
hlasů." 

14. V čl. 28 se dosavadní odstavce 7 až 9 označují jako 11 až 13. 

15. Vč l . 28 odst. 12 se slovo „přítomných" nahrazuje slovem „zúčastněných" a slovo „nepřítomnosti" 
slovem „neúčastť. 

17. Za článek 28 se vkládá nový článek 28a, který včetně nadpisu zní: 

„Článek 28a 
Podmínky účasti na státní doktorské zkoušce nebo obhajobě disertační práce distančním 
způsobem 
Účast na státní doktorské zkoušce nebo obhajobě disertační práce distančním způsobem lze povolit 
pouze při splnění následujících podmínek: 

a. distanční účast musí být v reálném čase konání státní doktorské zkoušky nebo obhajoby 
disertační práce, 

b. je prokázána totožnost studenta, který skládá státní doktorskou zkoušku nebo obhajuje 
disertační práci, 

c. distanční účast musí umožňovat studentovi a zkušební komisi vzájemnou hlasovou a vizuální 
komunikaci v reálném čase po celý průběh státní doktorské zkoušky nebo obhajoby disertační 
práce; v případě, že v průběhu státní doktorské zkoušky nebo obhajoby disertační práce dojde 
k přerušení hlasové nebo vizuální komunikace se studentem, rozhodne komise o dalším 
postupu včetně možného opakování části či celé státní doktorské zkoušky nebo obhajoby 
disertační práce a 

d. je zabezpečeno, že průběh státní doktorské zkoušky nebo obhajoby disertační práce a 
vyhlášení výsledku jsou veřejné." 

Článek 2 



1. Tyto změny Studijního a zkušebního rádu Vysoké školy ekonomické v Praze byly schváleny podle § 
9odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Vysoké školy 
ekonomické v Praze dne 23. listopadu 2020. 

2. Tyto změny Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze nabývají platnosti podle 
§ 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem ^registrace Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy. 

3. Tyto změny Studijního a zkušebního řádu Vysoké školy ekonomické v Praze nabývají účinnosti 
dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
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