VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
DĚKAN

Vážený pan
Nikolay Averin

V Praze dne 30.5.2012

Věc: Rozhodnutí o vyloučení ze studia

Podle § 56 odst. 1 písm. e) a § 68 odst. 3 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění jsem
rozhodl takto:
I. Pan Nikolay Averin, nar. 27.10.1992, bytem Azalková 976/8, 102 00 Praha 10 se
vylučuje ze studia v bakalářském studijním programu započatém dnem
30.8.2011 na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.
II. Studium uvedené v ad I. se ukončuje ke dni, kdy toto rozhodnutí nabude právní
moci.

O d ů v o d n ě n í:
Dne 30.8.2011 jste byl přijat ke studiu na Fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy
ekonomické v Praze.
Jednou z podmínek přijetí ke studiu ve smyslu § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách
je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Tuto skutečnost
jste doložil vysvědčením vydaným Státním zařízením Východokazachstánském oblastním
specializovaném kazašsko–tureckém lyceu pro nadané děti v Usť – Kamenogorsku, Republika
Kazachstán, č. ŽOB 0005053 ze dne 18. 6. 2010 a opatřené Nostrifikační doložkou Odboru
školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy (SMT MHMP) ze dne 2. 3. 2011 čj. SMHMP 107062/2011, která osvědčuje uznání tohoto v zahraničí vydaného dokladu v České
republice.
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Ze sdělení ředitelky Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy
ze dne 4. 3. 2012 čj. S-MHMP 99482/2012 však bylo zjištěno, že k uznání rovnosti nedošlo a
Nostrifikační doložka čj. S-MHMP 107062/2011 dne 2. 3. 2011 nebyla vydána a že jste o
uznání rovnosti zahraničního vzdělání v České republice tento orgán nežádal.
Dne 11.4.2012 bylo zahájeno disciplinární řízení, následně Vám byla doručena
pozvánka na jednání Disciplinární komise Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, jak
poštou tak emailem.
Disciplinární komise postupem v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty fakult
VŠE v Praze (dále jen Disciplinární řád) dne 23.5.2012 věc projednala. Na tomto jednání jste
k věci uvedl, že maturitu máte a že jste sám o vystavení této doložky Magistrát hlavního
města Prahy požádal. Svou žádost jste doložil potvrzením ze strany Magistrátu, že žádost jste
skutečně podal. Ke dni jednání disciplinární komise však nebylo komisi předloženo žádné
stanovisko ohledně nostrifikace na základě Vaší květnové žádosti.
Disciplinární komise ukončila řízení konstatováním, že jste se dopustil podvodného
jednání tím, že jste při přijímacím řízení, předložil doklady dosvědčující jejich ukončené
středoškolské vzdělání, které neprošlo posuzovacím procesem příslušných českých orgánů.
Byly označeny neodpovídajícími jednacími čísly a zfalšovanými podpisy a razítkem
příslušného magistrátního úředníka.
Podle vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace
vysvědčení vydaných zahraničními školami, v platném znění vydává krajský úřad Nostrifikační
doložku o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice. Nostrifikované
zahraniční vysvědčení platí na území České republiky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o nostrifikaci.
Podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách je podmínkou přijetí ke studiu v
bakalářském a magisterském studijním programu dosažení úplného středního nebo úplného
středního odborného vzdělání.
V podmínkách pro přijímací zkoušky je pro uchazeče, kteří absolvovali střední školu
v zahraničí, stanoveno, že musí prokázat dosažení úplného středního vzdělání Nostrifikační
doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb.. Tyto podmínky jsou uveřejněny každoročně na webu
fakulty.
Podle § 67 zákona o vysokých školách bude ze studia vyloučen student, který byl ke
studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání.
Postup vedoucí k ukončení studia z důvodu daného v § 67 zákona o vysokých školách
upravuje § 69 odst. 4 cit. zákona, který odkazuje na disciplinární řízení upravené v odst. 1) až
3), které se použije obdobně a Disciplinární řád pro studenty fakult VŠE v Praze.
Podle čl. 3 odst 4. Disciplinárního řádu je sankcí za podvodné jednání, na jehož
základě byl student přijat ke studiu, vyloučení ze studia.
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Na základě shora uvedeného bylo zjištěno, že předložením vysvědčení vydaného
Státním zařízením Východokazachstánském oblastním specializovaném kazašsko–tureckém
lyceu pro nadané děti v Usť – Kamenogorsku, Republika Kazachstán, č. ŽOB 0005053 ze dne
18. 6. 2010 a opatřené Nostrifikační doložkou Odboru školství, mládeže a tělovýchovy
Magistrátu hl. m. Prahy (SMT MHMP) ze dne 2. 3. 2011 čj. S-MHMP 107062/2011, která
osvědčuje uznání tohoto v zahraničí vydaného dokladu v České republice, která však nebyla
tímto orgánem vydána, jste se dopustil podvodného jednání naplňujícího znaky padělání
úřední listiny, které naplňuje důvod pro vyloučení ze studia ve smyslu § 67 zákona o
vysokých školách a ukončení tohoto studia podle § 56 odst. 1 písm. e) cit. zákona, a proto
bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat žádost o jeho přezkoumání. Žádost se podává
ve lhůtě 30ti dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím děkana fakulty
podnikohospodářské rektorovi VŠE v Praze.

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
děkan
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Vážený pan
Nikita Lukyanov

V Praze dne 30.5.2012

Věc: Rozhodnutí o vyloučení ze studia

Podle § 56 odst. 1 písm. e) a § 68 odst. 3 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění jsem
rozhodl takto:
I. Pan Nikita Lukyanov, nar. 29.10.1992, bytem Kozácká 1522/20, 101 00 Praha 10 se
vylučuje ze studia v bakalářském studijním programu započatém dnem 8.7.2011
na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.
II. Studium uvedené v ad I. se ukončuje ke dni, kdy toto rozhodnutí nabude právní
moci.

O d ů v o d n ě n í:
Dne 8.7.2011 jste byl přijat ke studiu na Fakultu podnikohospodářskou Vysoké školy
ekonomické v Praze.
Jednou z podmínek přijetí ke studiu ve smyslu § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách
je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Tuto skutečnost
jste doložil vysvědčením vydaným vydaným Municipální všeobecně vzdělávacím zařízením
Střední všeobecně vzdělávací školy č. 5 m. Satky, Čeljabinská oblast, Ruská federace, ze dne
25. 6. 2010 č. 74 AB 0016122 a opatřené Nostrifikační doložkou Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy (SMT MHMP) ze dne 11. 5. 2011 čj. S-MHMP
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212436/2011, která osvědčuje uznání tohoto v zahraničí vydaného dokladu v České
republice.

Ze sdělení ředitelky Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy
ze dne 4. 3. 2012 čj. S-MHMP 99482/2012 však bylo zjištěno, že k uznání rovnosti nedošlo a
Nostrifikační doložka čj. S-MHMP 212436/2011 dne 11. 5 2011 nebyla vydána a že jste o
uznání rovnosti zahraničního vzdělání v České republice tento orgán nežádal.
Dne 11.4.2012 bylo zahájeno disciplinární řízení, následně Vám byla doručena
pozvánka na jednání Disciplinární komise Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, jak
poštou tak emailem.
Disciplinární komise postupem v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty fakult
VŠE v Praze (dále jen Disciplinární řád) dne 23.5.2012 věc projednala. Na tomto jednání jste
k věci uvedl, že maturitu máte a že jste sám o vystavení této doložky Magistrát hlavního
města Prahy požádal. Svou žádost jste doložil potvrzením ze strany Magistrátu, že žádost jste
skutečně podal. Ke dni jednání disciplinární komise však nebylo komisi předloženo žádné
stanovisko ohledně nostrifikace na základě Vaší květnové žádosti.
Disciplinární komise ukončila řízení konstatováním, že jste se dopustil podvodného
jednání tím, že jste při přijímacím řízení, předložil doklady dosvědčující jejich ukončené
středoškolské vzdělání, které neprošlo posuzovacím procesem příslušných českých orgánů.
Byly označeny neodpovídajícími jednacími čísly a zfalšovanými podpisy a razítkem
příslušného magistrátního úředníka.
Podle vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace
vysvědčení vydaných zahraničními školami, v platném znění vydává krajský úřad Nostrifikační
doložku o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice. Nostrifikované
zahraniční vysvědčení platí na území České republiky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o nostrifikaci.
Podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách je podmínkou přijetí ke studiu v
bakalářském a magisterském studijním programu dosažení úplného středního nebo úplného
středního odborného vzdělání.
V podmínkách pro přijímací zkoušky je pro uchazeče, kteří absolvovali střední školu
v zahraničí, stanoveno, že musí prokázat dosažení úplného středního vzdělání Nostrifikační
doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb.. Tyto podmínky jsou uveřejněny každoročně na webu
fakulty.
Podle § 67 zákona o vysokých školách bude ze studia vyloučen student, který byl ke
studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání.
Postup vedoucí k ukončení studia z důvodu daného v § 67 zákona o vysokých školách
upravuje § 69 odst. 4 cit. zákona, který odkazuje na disciplinární řízení upravené v odst. 1) až
3), které se použije obdobně a Disciplinární řád pro studenty fakult VŠE v Praze.
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Podle čl. 3 odst 4. Disciplinárního řádu je sankcí za podvodné jednání, na jehož
základě byl student přijat ke studiu, vyloučení ze studia.

Na základě shora uvedeného bylo zjištěno, že předložením vysvědčení vydaného
Municipální všeobecně vzdělávacím zařízením Střední všeobecně vzdělávací školy č. 5 m.
Satky, Čeljabinská oblast, Ruská federace, ze dne 25. 6. 2010 č. 74 AB 0016122 a opatřené
Nostrifikační doložkou Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy (SMT
MHMP) ze dne 11. 5. 2011 čj. S-MHMP 212436/2011, která osvědčuje uznání tohoto v
zahraničí vydaného dokladu v České republice, která však nebyla tímto orgánem vydána,
jste se dopustil podvodného jednání naplňujícího znaky padělání úřední listiny, které
naplňuje důvod pro vyloučení ze studia ve smyslu § 67 zákona o vysokých školách a
ukončení tohoto studia podle § 56 odst. 1 písm. e) cit. zákona, a proto bylo rozhodnuto, jak
je výše uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat žádost o jeho přezkoumání. Žádost se podává
ve lhůtě 30ti dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím děkana fakulty
podnikohospodářské rektorovi VŠE v Praze.

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
děkan
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Vážená paní
Natalie Tataryna

V Praze dne 30.5.2012

Věc: Rozhodnutí o vyloučení ze studia

Podle § 56 odst. 1 písm. e) a § 68 odst. 3 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění jsem
rozhodl takto:
I. Paní Natalie Tataryna, nar. 9.9.1992, bytem 5. května 1007/3, 140 00 Praha 4 se
vylučuje ze studia v bakalářském studijním programu započatém dnem 8.7.2011
na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze.
II. Studium uvedené v ad I. se ukončuje ke dni, kdy toto rozhodnutí nabude právní
moci.

O d ů v o d n ě n í:
Dne 8.7.2011 jste byla přijata ke studiu na Fakultu podnikohospodářskou Vysoké
školy ekonomické v Praze.
Jednou z podmínek přijetí ke studiu ve smyslu § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách
je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Tuto skutečnost
jste doložila vysvědčením vydaným Specializovanou všeobecně vzdělávací střední školou
číslo 1, v Černihově, Ukrajina č. EN 36034937 ze dne 24. 6. 2009 a opatřené Nstrifikační
doložkou Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy (SMT MHMP) ze
dne 19. 5. 2010 čj. S-MHMP 311372/2010, která osvědčuje uznání tohoto v zahraničí
vydaného dokladu v České republice.
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Ze sdělení ředitelky Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy
ze dne 4. 3. 2012 čj. S-MHMP 99482/2012 však bylo zjištěno, že k uznání rovnosti nedošlo a
Nostrifikační doložka čj. S-MHMP 311372/2010 dne 19. 5. 2010 nebyla vydána a že jste o
uznání rovnosti zahraničního vzdělání v České republice tento orgán nežádala.
Dne 11.4.2012 bylo zahájeno disciplinární řízení, následně Vám byla doručena
pozvánka na jednání Disciplinární komise Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, jak
poštou tak emailem.
Disciplinární komise postupem v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty fakult
VŠE v Praze (dále jen Disciplinární řád) dne 23.5.2012 věc projednala. Na tomto jednání jste
k věci uvedla, že maturitu máte a že jste sama o vystavení této doložky Magistrát hlavního
města Prahy požádala. Svou žádost jste doložila potvrzením ze strany Magistrátu, že žádost
jste skutečně podala. Ke dni jednání disciplinární komise však nebylo komisi předloženo
žádné stanovisko ohledně nostrifikace na základě Vaší květnové žádosti.
Disciplinární komise ukončila řízení konstatováním, že jste se dopustil podvodného
jednání tím, že jste při přijímacím řízení, předložila doklady dosvědčující jejich ukončené
středoškolské vzdělání, které neprošlo posuzovacím procesem příslušných českých orgánů.
Byly označeny neodpovídajícími jednacími čísly a zfalšovanými podpisy a razítkem
příslušného magistrátního úředníka.
Podle vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace
vysvědčení vydaných zahraničními školami, v platném znění vydává krajský úřad Nostrifikační
doložku o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice. Nostrifikované
zahraniční vysvědčení platí na území České republiky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o nostrifikaci.
Podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách je podmínkou přijetí ke studiu v
bakalářském a magisterském studijním programu dosažení úplného středního nebo úplného
středního odborného vzdělání.
V podmínkách pro přijímací zkoušky je pro uchazeče, kteří absolvovali střední školu
v zahraničí, stanoveno, že musí prokázat dosažení úplného středního vzdělání nostrifikační
doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb.. Tyto podmínky jsou uveřejněny každoročně na webu
fakulty.
Podle § 67 zákona o vysokých školách bude ze studia vyloučen student, který byl ke
studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání.
Postup vedoucí k ukončení studia z důvodu daného v § 67 zákona o vysokých školách
upravuje § 69 odst. 4 cit. zákona, který odkazuje na disciplinární řízení upravené v odst. 1) až
3), které se použije obdobně a Disciplinární řád pro studenty fakult VŠE v Praze.
Podle čl. 3 odst 4. Disciplinárního řádu je sankcí za podvodné jednání, na jehož
základě byl student přijat ke studiu, vyloučení ze studia.

nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3-Žižkov

tel.: 224 098 439
fax : 224 098 740
e-mail: veber@vse.cz

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE
prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
DĚKAN

Na základě shora uvedeného bylo zjištěno, že předložením vysvědčení vydaného
Specializovanou všeobecně vzdělávací střední školou číslo 1, v Černihově, Ukrajina č. EN
36034937 ze dne 24. 6. 2009 a opatřené nostrifikační doložkou Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy (SMT MHMP) ze dne 19. 5. 2010 čj. S-MHMP
311372/2010, která osvědčuje uznání tohoto v zahraničí vydaného dokladu v České
republice, která však nebyla tímto orgánem vydána, jste se dopustila podvodného jednání
naplňujícího znaky padělání úřední listiny, které naplňuje důvod pro vyloučení ze studia ve
smyslu § 67 zákona o vysokých školách a ukončení tohoto studia podle § 56 odst. 1 písm. e)
cit. zákona, a proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat žádost o jeho přezkoumání. Žádost se podává
ve lhůtě 30ti dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím děkana fakulty
podnikohospodářské rektorovi VŠE v Praze.

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
děkan
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Vážená paní
Margarita Kalamaeva

V Praze dne 30.5.2012

Věc: Rozhodnutí o vyloučení ze studia

Podle § 56 odst. 1 písm. e) a § 68 odst. 3 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění jsem
rozhodl takto:
I. Paní Margarita Kalamaeva, nar. 13.10.1991, bytem Pod Harfou 943/36, 190 00
Praha 9 se vylučuje ze studia v bakalářském studijním programu započatém
dnem 8.7.2011 na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
v Praze.
II. Studium uvedené v ad I. se ukončuje ke dni, kdy toto rozhodnutí nabude právní
moci.

O d ů v o d n ě n í:
Dne 8.7.2011 jste byla přijata ke studiu na Fakultu podnikohospodářskou Vysoké
školy ekonomické v Praze.
Jednou z podmínek přijetí ke studiu ve smyslu § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách
je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Tuto skutečnost
jste doložila vysvědčením vydaným Gymnáziem č. 17 P.O. Korgana v Petrozavodsku, Karelská
republika, Ruská federace, č. 10 SB 0000035 ze dne 23. 6. 2010 a opatřené Nostrifikační
doložkou Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy (SMT MHMP) ze
dne 2. 3. 2011 čj. S-MHMP 108340/2011, která osvědčuje uznání tohoto v zahraničí
vydaného dokladu v České republice.
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Ze sdělení ředitelky Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 4.
3. 2012 čj. S-MHMP 99482/2012 však bylo zjištěno, že k uznání rovnosti nedošlo a
Nostrifikační doložka čj. S-MHMP 108340/2011 dne 2. 3. 2011 nebyla vydána a že jste o
uznání rovnosti zahraničního vzdělání v České republice tento orgán nežádala.
Dne 11.4.2012 bylo zahájeno disciplinární řízení, následně Vám byla doručena
pozvánka na jednání Disciplinární komise Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, jak
poštou tak emailem.
Disciplinární komise postupem v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty fakult
VŠE v Praze (dále jen Disciplinární řád) dne 23.5.2012 věc projednala. Na tomto jednání jste
k věci uvedla, že maturitu máte a že jste sama o vystavení této doložky Magistrát hlavního
města Prahy požádala. Svou žádost jste doložila potvrzením ze strany Magistrátu, že žádost
jste skutečně podala. Ke dni jednání disciplinární komise však nebylo komisi předloženo
žádné stanovisko ohledně nostrifikace na základě Vaší květnové žádosti.
Disciplinární komise ukončila řízení konstatováním, že jste se dopustil podvodného
jednání tím, že jste při přijímacím řízení, předložila doklady dosvědčující jejich ukončené
středoškolské vzdělání, které neprošlo posuzovacím procesem příslušných českých orgánů.
Byly označeny neodpovídajícími jednacími čísly a zfalšovanými podpisy a razítkem
příslušného magistrátního úředníka.
Podle vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace
vysvědčení vydaných zahraničními školami, v platném znění vydává krajský úřad Nostrifikační
doložku o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice. Nostrifikované
zahraniční vysvědčení platí na území České republiky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o nostrifikaci.
Podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách je podmínkou přijetí ke studiu v
bakalářském a magisterském studijním programu dosažení úplného středního nebo úplného
středního odborného vzdělání.
V podmínkách pro přijímací zkoušky je pro uchazeče, kteří absolvovali střední školu
v zahraničí, stanoveno, že musí prokázat dosažení úplného středního vzdělání Nostrifikační
doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb.. Tyto podmínky jsou uveřejněny každoročně na webu
fakulty.
Podle § 67 zákona o vysokých školách bude ze studia vyloučen student, který byl ke
studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání.
Postup vedoucí k ukončení studia z důvodu daného v § 67 zákona o vysokých školách
upravuje § 69 odst. 4 cit. zákona, který odkazuje na disciplinární řízení upravené v odst. 1) až
3), které se použije obdobně a Disciplinární řád pro studenty fakult VŠE v Praze.
Podle čl. 3 odst 4. Disciplinárního řádu je sankcí za podvodné jednání, na jehož
základě byl student přijat ke studiu, vyloučení ze studia.
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Na základě shora uvedeného bylo zjištěno, že předložením vysvědčení vydaného
Gymnáziem č. 17 P.O. Korgana v Petrozavodsku, Karelská republika, Ruská federace, č. 10 SB
0000035 ze dne 23. 6. 2010 a opatřené Nostrifikační doložkou Odboru školství, mládeže a
tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy (SMT MHMP) ze dne 2. 3. 2011 čj. S-MHMP
108340/2011, která osvědčuje uznání tohoto v zahraničí vydaného dokladu v České
republice, která však nebyla tímto orgánem vydána, jste se dopustila podvodného jednání
naplňujícího znaky padělání úřední listiny, které naplňuje důvod pro vyloučení ze studia ve
smyslu § 67 zákona o vysokých školách a ukončení tohoto studia podle § 56 odst. 1 písm. e)
cit. zákona, a proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat žádost o jeho přezkoumání. Žádost se podává
ve lhůtě 30ti dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím děkana fakulty
podnikohospodářské rektorovi VŠE v Praze.

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
děkan
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Vážená paní
Ekaterina Solovieva

V Praze dne 30.5.2012

Věc: Rozhodnutí o vyloučení ze studia

Podle § 56 odst. 1 písm. e) a § 68 odst. 3 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění jsem
rozhodl takto:
I. Paní Ekaterina Solovieva, nar. 1.9.1993, bytem Velké Přílepy 1030, 252 64 Velké
Přílepy se vylučuje ze studia v bakalářském studijním programu započatém
dnem 8.7.2011 na Fakultě podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické
v Praze.
II. Studium uvedené v ad I. se ukončuje ke dni, kdy toto rozhodnutí nabude právní
moci.

O d ů v o d n ě n í:
Dne 8.7.2011 jste byla přijata ke studiu na Fakultu podnikohospodářskou Vysoké
školy ekonomické v Praze.
Jednou z podmínek přijetí ke studiu ve smyslu § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách
je dosažení úplného středního nebo úplného středního odborného vzdělání. Tuto skutečnost
jste doložila vysvědčením vydaným Střední všeobecně vzdělávací školou při velvyslanectví
Ruska v Mongolsku, město Ulan Bator, č. 90 SB 000066 ze dne 18. 6. 2010 a opatřené
nostrifikační doložkou Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy (SMT
MHMP) ze dne 2. 3. 2011 čj. S-MHMP 105720/2011, která osvědčuje uznání tohoto v
zahraničí vydaného dokladu v České republice.
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Ze sdělení ředitelky Odboru školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy ze dne 4.
3. 2012 čj. S-MHMP 99482/2012 však bylo zjištěno, že k uznání rovnosti nedošlo a
Nostrifikační doložka čj. S-MHMP 105720/2011 dne 2. 3. 2011 nebyla vydána a že jste o
uznání rovnosti zahraničního vzdělání v České republice tento orgán nežádala.
Dne 11.4.2012 bylo zahájeno disciplinární řízení, následně Vám byla doručena
pozvánka na jednání Disciplinární komise Fakulty podnikohospodářské VŠE v Praze, jak
poštou tak emailem.
Disciplinární komise postupem v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty fakult
VŠE v Praze (dále jen Disciplinární řád) dne 23.5.2012 věc projednala. Na tomto jednání jste
k věci uvedla, že maturitu máte a že jste sama o vystavení této doložky Magistrát hlavního
města Prahy požádala. Svou žádost jste doložila potvrzením ze strany Magistrátu, že žádost
jste skutečně podala. Ke dni jednání disciplinární komise však nebylo komisi předloženo
žádné stanovisko ohledně nostrifikace na základě Vaší květnové žádosti.
Disciplinární komise ukončila řízení konstatováním, že jste se dopustil podvodného
jednání tím, že jste při přijímacím řízení, předložila doklady dosvědčující jejich ukončené
středoškolské vzdělání, které neprošlo posuzovacím procesem příslušných českých orgánů.
Byly označeny neodpovídajícími jednacími čísly a zfalšovanými podpisy a razítkem
příslušného magistrátního úředníka.
Podle vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace
vysvědčení vydaných zahraničními školami, v platném znění vydává krajský úřad Nostrifikační
doložku o uznání platnosti zahraničního vysvědčení v České republice. Nostrifikované
zahraniční vysvědčení platí na území České republiky ode dne nabytí právní moci rozhodnutí
o nostrifikaci.
Podle § 48 odst. 1 zákona o vysokých školách je podmínkou přijetí ke studiu v
bakalářském a magisterském studijním programu dosažení úplného středního nebo úplného
středního odborného vzdělání.
V podmínkách pro přijímací zkoušky je pro uchazeče, kteří absolvovali střední školu
v zahraničí, stanoveno, že musí prokázat dosažení úplného středního vzdělání Nostrifikační
doložkou dle vyhlášky č. 12/2005 Sb.. Tyto podmínky jsou uveřejněny každoročně na webu
fakulty.
Podle § 67 zákona o vysokých školách bude ze studia vyloučen student, který byl ke
studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání.
Postup vedoucí k ukončení studia z důvodu daného v § 67 zákona o vysokých školách
upravuje § 69 odst. 4 cit. zákona, který odkazuje na disciplinární řízení upravené v odst. 1) až
3), které se použije obdobně a Disciplinární řád pro studenty fakult VŠE v Praze.
Podle čl. 3 odst 4. Disciplinárního řádu je sankcí za podvodné jednání, na jehož
základě byl student přijat ke studiu, vyloučení ze studia.
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Na základě shora uvedeného bylo zjištěno, že předložením vysvědčení vydaného
Střední všeobecně vzdělávací školu při velvyslanectví Ruska v Mongolsku, město Ulan Bator,
č. 90 SB 000066 ze dne 18. 6. 2010 a opatřené Nostrifikační doložkou Odboru školství,
mládeže a tělovýchovy Magistrátu hl. m. Prahy (SMT MHMP) ze dne 2. 3. 2011 čj. S-MHMP
105720/2011, která osvědčuje uznání tohoto v zahraničí vydaného dokladu v České
republice, která však nebyla tímto orgánem vydána, jste se dopustila podvodného jednání
naplňujícího znaky padělání úřední listiny, které naplňuje důvod pro vyloučení ze studia ve
smyslu § 67 zákona o vysokých školách a ukončení tohoto studia podle § 56 odst. 1 písm. e)
cit. zákona, a proto bylo rozhodnuto, jak je výše uvedeno.

P o u č e n í: Proti tomuto rozhodnutí lze podat žádost o jeho přezkoumání. Žádost se podává
ve lhůtě 30ti dnů ode dne doručení rozhodnutí prostřednictvím děkana fakulty
podnikohospodářské rektorovi VŠE v Praze.

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.
děkan
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