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Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích (dále jen “EPI, s.r.o.) vydává v souladu  

s § 17 odst. 1 písm. h) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen “zákon”) Disciplinární řád pro studenty. 

 

Čl. 1 

Disciplinární přestupek 

 

1. Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy 

nebo vnitřními předpisy EPI, s.r.o. 

 

2. Za disciplinární přestupek lze uložit některou z následujících sankcí: 

a) napomenutí, 

b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení, 

c) vyloučení ze studia. 

 

3. Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku 

vede k nápravě. 

 

4. Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán, 

k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož  

i k dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního přestupku dopustil a k projevené 

snaze o nápravu jeho následků. Vyloučit ze studia lze pouze v případě úmyslného spáchání 

disciplinárního přestupku. 

 

5. Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání 

nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty jednoho roku se 

nezapočítává doba, kdy osoba není studentem. 

  

Čl. 2 

Zvláštní ustanovení o vyloučení ze studia 

 

Ze studia bude vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání. 

 

Čl. 3 

Disciplinární řízení 

 

1. Disciplinární komise EPI, s.r.o. má 6 členů v následujícím složení: 

- za akademickou obec  3 členové 

- za studenty  3 členové 

 

2. Členy a předsedu disciplinární komise jmenuje rektor. 

 

3. Disciplinární řízení svolává předseda disciplinární komise EPI, s.r.o. na návrh rektora. Návrh 

obsahuje popis skutku, popřípadě navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i zdůvodnění, 

proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek. Disciplinární řízení je zahájeno 

seznámením studenta s návrhem. O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za 

přítomnosti studenta. V nepřítomnosti studenta lze ústní jednání konat pouze v případě, že se 

k němu nedostaví bez omluvy, ačkoli byl řádně pozván.  
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4. Jednání disciplinární komise řídí její předseda. Zasedání disciplinární komise jsou neveřejná. 

 

5. Disciplinární komise je způsobilá se usnášet, je-li jednání přítomna alespoň polovina jejích 

členů. Jednání disciplinární komise se nemůže účastnit ten její člen, u něhož lze mít s ohledem 

k projednávané věci nebo osobě studenta, který je podezřelý ze spáchání disciplinárního 

přestupku, či osobě, která jej zastupuje nebo jiným okolnostem, pochybnosti o jeho 

nepodjatosti. O vyloučení člena disciplinární komise pro podjatost rozhoduje na základě 

oznámení předseda disciplinární komise. O vyloučení předsedy disciplinární komise rozhoduje 

rektor. 

 

6. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných. Při rovnosti 

hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

 

7. Disciplinární řízení se zastaví pokud: 

a) vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek,  

b) se nepodaří prokázat, že disciplinární přestupek student spáchal,  

c) osoba podezřelá ze spáchání disciplinárního přestupku přestala být studentem.  

 

8. Na pozvání předsedy disciplinární komise se mohou jednání zúčastnit svědci a zástupce 

studenta. 

 

9. Jestliže vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek nebo jestliže se nepodaří prokázat, že 

disciplinární přestupek spáchal student, nebo jestliže osoba přestala být studentem, 

disciplinární řízení se zastaví. 

 

10. Při podmíněném vyloučení musí být stanovena lhůta a podmínky, které musí student plnit. 

 

11. O uložení sankce rozhoduje rektor. 

 

12. Z jednání disciplinární komise pořizuje určený člen písemný zápis, který po autorizaci 

předsedou komise, musí být předán spolu s návrhem na rozhodnutí rektorovi nejpozději do 

pěti dnů po skončení jednání. K písemnému zápisu se připojuje zápis o hlasování, ze kterého 

musí být zřejmé, jak jednotliví členové disciplinární komise hlasovali.  

 

13. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat 

odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být studentovi 

doručeno do vlastních rukou. Zásilka se považuje za řádně doručenou i v případě, pokud se 

student na adrese, kterou uvedl, nezdržuje, nesplnil svou povinnost ohlásit změny svého 

pobytu a kontaktu pro doručování, odmítl zásilku osobně převzít nebo si ji nevyzvedl u pošty 

či jiného orgánu pověřeného doručováním ani v době úložné lhůty a zásilka se proto zpět 

vrátila k zasílateli, i když se o jejím obsahu nedověděl. 

 

14. Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno, požádat o přezkoumání 

rozhodnutí; zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů prominout. Žádost se podává 

rektorovi. Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem, 

vnitřním předpisem. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku a o vyloučení ze studia podle  

§ 67 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění rektor zruší i v případě, že dodatečně vyšly 

najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení řízení. 

 

15. Žádost o přezkoumání rozhodnutí má vždy odkladný účinek.  
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16. Orgány EPI, s.r.o. přijmou v návaznosti na rozhodnutí podle odstavce 4 v případě potřeby 

taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí 

způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny. 

 

17. Rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek se vyznačuje do dokumentace 

studenta vedené studijním oddělením EPI, s.r.o. 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty EPI, s.r.o. registrovaný Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy dne 1. června 2006 pod čj. 14 600/2006 – 30. 

 

2. Tento řád nabývá podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění 

platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.   
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a odst. 4 a § 41 
odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách……………………………………..Řád celoživotního vzdělávání 
Evropského polytechnického institutu, s.r.o.     
 
 
 
 

        

 

Řád celoživotního vzdělávání 
 

Evropského polytechnického institutu, s.r.o 

Osvobození 699, 686 04 Kunovice 
 
Evropský polytechnický institut, s.r.o. v Kunovicích (dále jen “EPI, s.r.o.”) vydává v souladu  

s § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen “zákon”) Řád celoživotního vzdělávání. 

 
Čl. 1 

 

1. V rámci své vzdělávací činnosti může EPI, s.r.o. uskutečňovat programy celoživotního 

vzdělávání orientované na výkon povolání, nebo zájmově. 

 

2. Podmínky celoživotního vzdělávání pro danou aktivitu stanoví rektor. 

 
Čl. 2 

 

1. Účastníci příslušného programu celoživotního vzdělávání musí být s podmínkami, které rektor 

stanoví, seznámeni předem. 

 

2. Návrh obsahu, materiální i personální zabezpečení realizuje příslušný ústav EPI, s.r.o. 

 

3. O absolvování studia v rámci celoživotního vzdělávání vydá EPI, s.r.o. účastníkům 

osvědčení. 

 

4. Účastníci celoživotního vzdělávání nejsou studenty podle zákona č. 111/1998 Sb. v platném 

znění. 

 
Čl. 3 

 

1. Studijní programy kurzu zpracovává garant studia a schvaluje rektor.   
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2. Celoživotní vzdělávání se poskytuje zpravidla za úhradu. Finanční rozpočet navrhuje garant 

studia a schvaluje akademický senát, kvestor a rektor.  

 

Čl. 4 

Závěrečné ustanovení 

 

1. Zrušuje se Řád celoživotního vzdělávání EPI, s.r.o. registrovaný Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy) dne 1. června 2006 pod čj. 14 600/2006 – 30. 

 

2. Tento řád nabývá podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění 

platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a odst. 4 a § 41 
odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ………………………………………..Zkušební řád Evropského 
polytechnického institutu, s.r.o.     
 
 
 
 

        

 

Zkušební řád 
 

Evropského polytechnického institutu, s.r.o. 
Osvobození 699, 686 04 Kunovice 
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Evropský polytechnický institut, s.r.o. (dále jen „EPI, s.r.o.“) vydává tento Zkušební řád podle  

§ 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „zákon“). 

 

Čl. 1 

Zápočet  

 

1. Zápočtem vyučující osvědčuje, že student splnil požadavky stanovené studijními programy  

v příslušném předmětu.  

 

2. Zápočet uděluje vyučující, který během semestru vedl seminář, cvičení nebo laboratoře,  

z něhož se zápočet uděluje, případně akademický pracovník k tomu pověřený rektorem.  

 

3. Podmínky pro udělení zápočtů včetně časového rozložení zadávaných úkolů a průběžné 

kontroly studia oznámí vyučující studentům na počátku semestru. 

 

4. Zápočet zapíše vyučující studentovi do výkazu o studiu (dále jen "index"). 

 

5. Neudělení zápočtu po vyčerpání všech termínů se zapisuje studentovi do indexu písmenem 

„F“. 

 

6. Studentovi, kterému nebyl udělen zápočet, určí rektor nejvýše dva náhradní termíny, včetně 

dodatečných podmínek pro jeho udělení, a to v rámci zkušebního období příslušného 

akademického roku. 

 

Čl. 2 

Zkoušky 

 

1. Zkouškami se ověřují vědomosti studenta z příslušného studijního předmětu. 

 

2. Zkoušky mohou být: 

a) ústní, 

b) písemné, 

c) elektronickou formou (dále jen „elektronický test“). 

 

3. Zkoušky se konají zpravidla na konci semestru. Formu zkoušky pro daný předmět určí rektor 

do začátku zkušebního období na základě návrhu příslušného ústavu. S podmínkami zkoušky 

musí být studenti vyučujícími seznámeni na počátku semestru. 

 

4. Zkoušky se konají zpravidla ve zkušebním období. 

 

5. Termíny jednotlivých zkoušek a způsob přihlašování ke zkouškám určuje rektor.  

 

6. Student, který studuje podle individuálního studijního plánu si zkoušky plánuje po dohodě 

s vyučujícím. O schválení formy, termínu i zkoušejícího musí písemně požádat rektora. 

Žádosti se evidují.  

 

7. Zkoušky konají studenti u profesorů a docentů, u odborných asistentů a externích 

akademických pracovníků pověřených rektorem. 
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8. Výsledek zkoušky hodnotí zkoušející známkami "excelentní – 1/A", "výborný – 2/B", "velmi 

dobrý – 2/C", "dobrý – 3/D", „dostatečný – 3/E“ a „nevyhovující – 4/F“. Průměrný prospěch 

se vypočítává ze všech vykonaných zkoušek a klasifikovaných zápočtů jako vážený průměr.  

 

Abecední hodnotící stupnice 

Číselné 

hodnocení 
Abecední 

hodnocení 
Slovní hodnocení Anglický ekvivalent 

hodnocení 
Procentuální rozpětí 

1 A excelentní upper - excellent 90 – 100 % 
2 B výborný lower - excellent 80 – 89 % 
2 C velmi dobrý very good 70 – 79 % 
3 D dobrý good 60 – 69 % 
3 E dostatečný sufficient 50 – 59 % 
4 F nevyhovující fail Pod 50 % 

 

 

9. Výsledek zkoušky zapíše zkoušející do indexu. Výsledek "nevyhovující – 4/F" se po 

vyčerpání všech termínů zkoušky rovněž zapíše do indexu. 

 

10. Pokud se student nemůže v určeném termínu ke zkoušce dostavit, může se přihlásit 

k dalšímu vyhlášenému termínu. 

 

11. Je-li student u zkoušky hodnocen známkou "nevyhovující – 4/F", může se přihlásit k opravné 

zkoušce. 

 

12. Je-li student i u první opravné zkoušky hodnocen známkou "nevyhovující – 4/F", může se 

přihlásit ke druhé opravné zkoušce obvykle v dalším zkušebním termínu. 

 

13. Student může v kterémkoliv zkušebním termínu písemně požádat rektora o vykonání 

zkoušky před komisí. O žádosti musí být rozhodnuto nejpozději do jednoho týdne od podání 

žádosti. Vyhoví-li rektor žádosti, jmenuje nejméně tříčlennou zkušební komisi, ustanoví 

jejího vedoucího a určí termín konání zkoušky. 

 

14. Student má právo odmítnout hodnocení zkoušky zkoušejícím a požádat o přezkoušení před 

komisí. Pro rozhodnutí o žádosti, ustanovení zkušební komise a stanovení termínu konání 

zkoušky platí ustanovení odstavce 13. 

 

15. Student může požádat o uznání zkoušky absolvované na jiné vysoké škole, vyšší odborné 

škole nebo na EPI, s.r.o. z jednotlivých předmětů. O uznání zkoušky rozhoduje rektor na 

základě studentem předložené dokumentace. Povinností studenta, který žádá o uznání části 

studia, je doložit potvrzení o absolvování studia nebo předmětů, o získaném počtu kreditů a 

klasifikaci a dále potvrzenou anotaci absolvovaných předmětů. Při rozhodování se bere zřetel 

zejména na zaměření absolvovaného studia nebo jeho části, na kreditové hodnocení 

jednotlivých absolvovaných předmětů studijního programu, na prospěch při studiu a dobu, 

která uplynula od ukončení dosavadního studia. Návrh uznání předmětu předkládá rektorovi 

studijní oddělení EPI, s.r.o. po předešlém projednání v příslušnému ústavu EPI, s.r.o. Uznat 

lze pouze zkoušky složené v době do pěti let ode dne zanechání, přerušení nebo ukončení 

studia. Uznání části studia lze podmínit vykonáním rozdílových zkoušek. Zkušební komisi 

jmenuje rektor, stejně jako termín vykonání zkoušky.   
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16. Uznané části studia nebo jednotlivým uznaným zkouškám se přiřadí kreditové hodnocení 

odpovídající danému studijnímu programu. 

   

17. Úspěšným absolventům celoživotního vzdělávání v rámci akreditovaných studijních 

programů, pokud se stanou studenty studijního programu, mohou být uznány kredity, které 

získali v programu celoživotního vzdělávání až do výše 60 % kreditů potřebných k řádnému 

ukončení studia. 

 

18. O uznávání částí studia rozhoduje rektor.   

 

19. Studentovi, který nesplnil studijní povinnosti v příslušném akademickém roce, je studium 

ukončeno podle § 56 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění.  

 

20. Ústavy zřizují a vedou banku elektronických testů pro jednotlivé předměty. 

 

21. Rozhodne-li se vyučující, že zkouška proběhne formou elektronického testu, je povinen: 

a) požádat rektora o souhlas, 

b) sdělit tuto skutečnost studentům před začátkem semestru. 

 

22. Elektronický test na počítačích EPI, s.r.o. musí být osvědčen některou z následujících osob: 

a) rektorem nebo prorektorem nebo 

b) ředitelem ústavu nebo 

c) pověřeným akademickým pracovníkem 

d) vyučujícím daného předmětu. 

 

23. Elektronický test musí postihnout všechny kapitoly studijního plánu předmětu a musí být 

časově limitován tak, aby student neměl možnost používat studijní texty.  

 

24. Výsledek elektronického testu musí být sdělen studentům, osobě, která poskytuje osvědčení, 

vyučujícímu a studijnímu oddělení EPI, s.r.o.  

 

Čl. 3 

Státní závěrečná zkouška 

 

1. Bakalářský studijní program je zaměřen na přípravu k výkonu povolání a ke studiu 

v magisterském studijním programu navazujícím na bakalářský. V bakalářském studijním 

programu se bezprostředně využívají soudobé poznatky a metody; obsahuje též v potřebném 

rozsahu teoretické poznatky. 

 

2. Standardní doba studia včetně praxe u denní formy studia i kombinované formy studia činí tři 

roky. 

 

3. Studium se řádně ukončuje SZZ, jejíž součástí je obhajoba bakalářské práce. 

 

4. Absolventům studia v bakalářských studijních programech se uděluje akademický titul „bakalář“ 

(ve zkratce „Bc.“ uváděné před jménem). 

 

5. Studium se řádně ukončuje  SZZ před zkušební komisí. Průběh a vyhlášení výsledků SZZ jsou 

veřejné. 
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6. Právo zkoušet při SZZ mají pouze profesoři, docenti a odborníci schválení akademickou radou. 

 

7. Ministerstvo může jmenovat další členy zkušební komise z významných odborníků v daném 

oboru. 

 

8. SZZ sestává z těchto odděleně klasifikovaných částí: 

a) obhajoba bakalářské práce, 

b) zkoušky z předmětů SZZ, stanovených akreditovaným studijním programem či studijním 

oborem (dále jen ”předměty SZZ”). 

 

9. Podmínky konání SZZ a její částí, včetně požadavků a návazností, stanoví akreditovaný 

studijní program nebo studijní obor. Podmínkou konání poslední části SZZ je také odevzdání 

bakalářské práce v českém nebo slovenském jazyce a v jednom ze světových cizích jazyků.  

 

10.  Obhajoba bakalářské práce je ústní. Zkouška z předmětů SZZ je písemná nebo ústní, 

popřípadě písemná a ústní. 

 

11. Řádné a opravné termíny SZZ pro každý studijní program nebo studijní obor stanoví rektor v 

souladu s harmonogramem akademického roku. Termíny SZZ a složení zkušebních komisí 

jsou zveřejněny v informačním systému EPI, s.r.o. a na jeho úřední desce, nejméně dva týdny 

před zahájením SZZ v daném semestru. 

 

12. Student je povinen přihlásit se ke SZZ buď v období vymezeném pro konání SZZ v 

semestru, v němž splnil všechny stanovené podmínky, nebo v semestru následujícím. Rektor 

stanoví další postup pro případy, kdy student tuto povinnost nesplní. 

 

13. Nedostaví-li se student přihlášený ke SZZ v termínu, který určí rektor a neomluví-li svou 

neúčast do pěti dnů po uplynutí termínu, je u SZZ hodnocen stupněm ”nevyhovující”. 

 

14. Student, jehož celkový výsledek SZZ v řádném termínu je ”nevyhovující”, může SZZ 

opakovat v řádném opravném termínu. Pokud student neuspěje ani v opravném termínu, 

může požádat o rektorský termín SZZ. Nemá však na něj nárok a rektor vyhoví jen v případě 

závažných důvodů. 

 

15. Student opakuje pouze ty části SZZ, z nichž byl hodnocen stupněm ”nevyhovující”.  

 

16. Student musí vykonat SZZ do dvou let od ukončení studia. Doba přerušení studia se do této 

doby nezapočítává. 

 

17. Bakalářská práce je veřejně přístupná nejméně pět pracovních dní před termínem konání 

obhajoby bakalářské práce k nahlížení veřejnosti na studijním oddělení EPI, s.r.o. 

 

Bakalářská práce 

 

1. Bakalářskou prací student prokazuje schopnost systematicky a samostatně písemně zpracovat 

téma související s obsahem studijního oboru a uplatnit kompetence, znalosti a dovednosti 

získané při studiu. 

 

2. Zadání bakalářské práce obsahuje zejména stručnou charakteristiku problematiky úkolu, cílů, 

kterých má být dosaženo a jméno vedoucího diplomové práce. 
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3. Pokud je bakalářská práce zpracovávána na základě žádosti podniku nebo jiné instituce, 

jmenuje rektor EPI, s.r.o. zpravidla vedoucího bakalářské práce i oponenta z praxe a do funkce 

pedagogického vedoucího potom jmenuje akademického pracovníka EPI, s.r.o. 

 

4. Pokud je bakalářská práce z úloh, které vyhlašují katedry EPI, s.r.o. pro účely EPI, s.r.o. je 

zpravidla vedením bakalářské práce jmenován akademický pracovník a oponent je z praxe. 

 

5. U vedoucích bakalářských prací i oponenta musí jít vždy o osobu s vysokoškolským 

vzděláním nejméně druhého stupně a s potřebnou praxí v oboru řešení bakalářské práce. 

Návrh vedoucího a oponenta bakalářské práce v případě řešení bakalářské práce pro praxi 

navrhuje žadatel a stanovuje rektor. 

 

6. Student se při své bakalářské práci nesmí uchýlit k plagiátorství. Plagiátorstvím se přitom 

rozumí každý případ, kdy se autor závěrečné práce vědomě přímo nebo nepřímo uchýlí  

k publikované nebo nepublikované práci, části práce nebo projevené myšlence někoho jiného 

s cílem vyvolat dojem, že jde o autorovu vlastní práci nebo myšlenku. 

 

7. Student má v souladu s § 47b odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění povinnost 

poskytnout souhlas s nevýdělečným zveřejněním své závěrečné práce v elektronickém 

systému evidence studia, bez ohledu na výsledek obhajoby. Souhlas se zveřejněním závěrečné 

práce může být odepřen pouze z důvodu ochrany patentových práv či jiných podobných zájmů 

chráněných zvláštním zákonem. Bližší podmínky pro zadávání bakalářských prací, jejich 

odevzdávání a zveřejňování stanoví směrnice rektora. 

 

8. Na bakalářskou práci je třeba vypracovat dva posudky, přičemž jeden je vypracován vedoucím 

práce a jeden je vypracován oponentem práce.  

 

9. Student má právo být seznámen s posudky na svou závěrečnou práci nejméně jeden týden před 

konáním její obhajoby. Tuto lhůtu lze zkrátit jen se souhlasem studenta. 

 

10. Směrnice rektora může stanovit další podrobnosti související s realizací a obhajobou 

bakalářských prací, požadavků na jmenování vedoucího práce a oponenta a na vyhlašování 

témat bakalářských prací. 

 

Čl. 4 

Zkušební komise 

 

1. Každá část SZZ se koná před zkušební komisí (dále jen ”komise”), kterou jmenuje a odvolává 

rektor podle § 53 odst. 2 a 3 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění. Další členy komise  

z významných odborníků v daném oboru může jmenovat Ministerstvo školství, mládeže  

a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“). Předsedu a místopředsedu komise jmenuje rektor. 

Předseda komise řídí její jednání a odpovídá za její činnost. Funkční období komise je 

nejméně jednoleté a nejvýše pětileté. Zkušební komise je nejméně tříčlenná, včetně předsedy.  

 

2. Komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň tři její členové včetně předsedy. 

Komise se usnáší nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Předsedu může zastupovat 

místopředseda. 

 

3. Je-li pro studijní obor, který se dále nečlení, nebo pro studijní program, který se člení na jediný 

obor, jmenováno více komisí, rozhodne o zařazení studentů ke komisím rektor. 
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4. Pokud student neobhájí bakalářskou práci, rozhodne komise, zda práci přepracuje, nebo mu 

bude zadána nová práce. 

 

Čl. 5 

Hodnocení státní zkoušky a řádně ukončeného studia 

 

1. O výsledku každé části SZZ se komise usnáší. Výsledek každé části SZZ je hodnocen slovy: 

„excelentní – 1/A“, ”výborný – 2/B”, ”velmi dobrý – 2/C”, ”dobrý – 3/D”, „dostatečný – 3/E “, 

”nevyhovující – 4/F”. 
 

Abecední hodnotící stupnice 

Číselné 

hodnocení 

Abecední 

hodnocení 

Slovní hodnocení Anglický ekvivalent 

hodnocení 

Procentuální rozpětí 

1 A excelentní upper - excellent 90 – 100 % 

2 B výborný lower - excellent 80 – 89 % 

2 C velmi dobrý very good 70 – 79 % 

3 D dobrý good 60 – 69 % 

3 E dostatečný sufficient 50 – 59 % 

4 F nevyhovující fail Pod 50 % 

 

 

2. Celkový výsledek SZZ je hodnocen známkou „excelentní – 1/A“, pokud všechny předměty 

SZZ (včetně obhajoby bakalářské práce) jsou hodnoceny známkou „excelentní – 1/A“. Jeden 

předmět SZZ (kromě obhajoby bakalářské práce) může být hodnocen známkou „výborný – 

2/B“. 

 

3. Celkový výsledek SZZ je hodnocen známkou „výborný – 2/B“, pokud všechny předměty SZZ 

(včetně obhajoby bakalářské práce) jsou hodnoceny známkami „excelentní – 1/A“ a „výborný 

– 2/B“. Jeden předmět SZZ (kromě obhajoby bakalářské práce) může být hodnocen známkou 

„velmi dobrý – 2/C“. 

 

4. Celkový výsledek SZZ je hodnocen známkou „velmi dobrý – 2/C“, pokud všechny předměty 

SZZ (včetně obhajoby bakalářské práce) jsou hodnoceny známkami „excelentní – 1/A“, 

„výborný – 2/B“ a „velmi dobrý – 2/C“. Jeden předmět SZZ (kromě obhajoby bakalářské 

práce) může být hodnocen známkou „dobrý – 3/D“. 

 

5. Celkový výsledek SZZ je hodnocen známkou „dobrý – 3/D“, pokud všechny předměty SZZ 

(včetně obhajoby bakalářské práce) jsou hodnoceny známkami „excelentní – 1/A“, „výborný – 

2/B“, „velmi dobrý – 2/C“ a „dobrý – 3/D“. Jeden předmět SZZ (kromě obhajoby bakalářské 

práce) může být hodnocen známkou „dostatečný – 3/E“. 

 

6. Celkový výsledek SZZ je hodnocen známkou „dostatečný - E“, pokud všechny předměty SZZ 

(včetně obhajoby bakalářské práce) jsou hodnoceny známkami „excelentní – A“, „výborný – 

B“, „velmi dobrý - C“, „dobrý – D“ a „dostatečný – E“.  

 

7. Pokud byl student klasifikován z některého předmětu „nevyhovující – 4/F“ nebo neobhájil 

bakalářskou práci, je celkový výsledek zkoušky „nevyhovující – 4/F“. Student opakuje jen tu 

část SZZ, při níž nevyhověl.  

 

8. Rozhodnutí komise o výsledcích SZZ vyhlásí předseda komise veřejně a to v den konání SZZ. 



 14 

9. Celkový výsledek klasifikace SZZ je hodnocen slovy: 

a) „prospěl(a) s vyznamenáním”, 

b) „prospěl(a)”. 

 

10. Celkový výsledek klasifikace SZZ je ohodnocen slovy „prospěl(a) s vyznamenáním”, pokud 

všechny části SZZ byly hodnoceny podle výše uvedených bodů č. 2. a 3. 

    

11. Celkový výsledek klasifikace SZZ se uvádí v dodatku k diplomu. 

 

Čl. 6 

Závěrečná ustanoveni 

 

1. Zrušuje se Zkušební řád EPI, s.r.o. registrovaný ministerstvem dne 1. června 2006 pod čj. 14 

600/2006 – 30.  

 

2. Tento řád nabývá podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. v platném znění 

platnosti dnem registrace ministerstvem. 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a odst. 4 a § 41 
odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ………………………………………………….Volební a jednací řád 
akademického senátu Evropského polytechnického institutu, s.r.o.     
 
 
 
 
        

 
 

VOLEBNÍ 

A 

JEDNACÍ ŘÁD 
 

akademického senátu 
 

Evropského polytechnického institutu, s.r.o. 
Osvobození 699, 686 04 Kunovice 
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Evropský polytechnický institut, s.r.o. (dále jen "EPI, s.r.o.") vydává v souladu s § 17 odst.  

1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně dalších zákonů (zákon  

o vysokých školách), (dále jen "zákon"), tento volební a jednací řád akademického senátu, jako 

vnitřní předpis EPI, s.r.o. 

 

Čl. 1 

Systém voleb a zastoupení akademické obce 

  

1. Vyhlašování voleb do AS EPI, s.r.o. 

a) Volby do Akademického senátu Evropského polytechnického institutu, s.r.o. (dále jen 

"EPI, s.r.o.") vyhlašuje rektor EPI, s.r.o. zveřejněním nejpozději 1 měsíc před skončením 

funkčního období stávajícího AS EPI, s.r.o. Usnesení se zveřejňuje na úřední desce AS 

EPI, s.r.o. a na intranetových stránkách AS EPI, s.r.o. Skončením funkčního období končí 

mandát  všem  členům AS EPI, s.r.o., ať už byli zvoleni v řádných či v doplňujících 

volbách. 

b) Členy AS EPI, s.r.o. volí v přímých volbách s tajným hlasováním členové akademické 

obce EPI, s.r.o., tj. akademičtí pracovníci dle § 70 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 

pozdějších předpisů a studenti dle § 61 zákona zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších zákonů. 

c) Konkrétní termín a konkrétní místa konání voleb do AS EPI, s.r.o. stanoví AS EPI, s.r.o. 

tak, aby se volby konaly nejpozději v průběhu posledního měsíce před skončením 

funkčního období AS EPI, s.r.o. Informace o termínu, formě a místu (místech) musí být 

zveřejněny (na úřední desce EPI, s.r.o. a na jeho internetových stránkách) nejméně 2 dny 

před konáním těchto voleb.  

d) Konkrétní termín a místo nebo místa konání voleb stanoví AS EPI, s.r.o. tak, aby šlo 

nejméně o dva a nejvýše o tři po sobě následující dny, kdy se na EPI, s.r.o. koná výuka 

tak, aby každý den bylo možno hlasovat na každém stanoveném místě nejméně dvě 

hodiny. 

 

2. Volební seznamy 

a) Nejpozději do 15 dnů před prvním dnem voleb vypracuje prorektor pro pedagogickou 

činnost, podepíše a předá předsedovi akademického senátu: 

- seznamy studentů ke dni vypracování seznamu;  

- seznamy akademických pracovníků ke dni vypracování seznamu. 

 

3. Volební komise 

a) Zřizují se hlavní volební komise a dílčí volební komise. Dílčí volební komise se zřizuje 

b) pro každý kampus. 

c) Předsedu, místopředsedu a dva další členy hlavní volební komise jmenuje a odvolává 

předsednictvo senátu z řad členů akademické obce EPI, s.r.o. 

d) Členy dílčí volební komisi jmenuje a odvolává akademický senát školy, jejich počet 

stanoví s ohledem na počet míst, na nichž se koná hlasování, tak, aby na každém místě 

byli stále přítomni alespoň dva členové dílčí volební komise.  

e) V případě, že člen volební komise přijme kandidaturu ve volbách, jeho členství ve 

volební komisi zaniká. Členství dále zaniká vzdáním se funkce, odvoláním nebo spolu se 

zánikem členství v akademické obci univerzity. Na uvolněné místo musí být neprodleně 

jmenován jiný člen.  
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f) Hlavní volební komise je oprávněna kontrolovat činnost dílčích volebních komisí. 

Kontrolu vykonává prostřednictvím svých pověřených členů 

 

4. Kandidáti 

a) Senát vyzve 14 dní před konáním voleb do Akademického senátu EPI, s.r.o. akademickou 

obec, aby předložila návrh na členy nového AS EPI, s.r.o., který předloží stávajícímu 

senátu, na doplnění stanoví jeden týden. 

b) Kandidátem na člena AS EPI, s.r.o. může být a kandidáty na člena AS EPI, s.r.o. může 

navrhovat jen člen akademické obce EPI, s.r.o. nebo student EPI, s.r.o. 

c) Seznam kandidátů, musí být předán volební komisi jeden týden před prvním dnem voleb. 

K později podaným návrhům nelze přihlédnout. 

d) Ode dne vyhlášení voleb až do 06:00 hod. prvního dne voleb lze konat předvolební 

kampaň. 

 

5. Kandidátní listiny, hlasovací lístky a další úkony k přípravě voleb 

a) Volební komise zveřejní kandidátní listiny alespoň dva pracovní dny před prvním dnem 

voleb. Kandidátní listina obsahuje jmenný seznam kandidátů z řad akademických 

pracovníků nebo kandidátů z řad studentů. 

b) Volební komise zajistí vytištění hlasovacích lístků tak, aby pro každého voliče byl 

připraven hlasovací lístek pouze se jmény jemu příslušných kandidátů. Údaje na 

hlasovacím lístku musí být uvedeny tak, aby jednotlivé kandidáty nebylo možno zaměnit. 

Jména kandidátů na hlasovacích lístcích jsou řazena abecedně. 

c) Volební komise provede kontrolu a zapečetění schránek pro odevzdávání hlasovacích 

lístků. 

 

6. Průběh voleb 

a) Ve volební místnosti nebo jinak určeném prostoru pro hlasování musí být umožněna 

úprava hlasovacích lístků tak, aby bylo zajištěno tajné hlasování. 

b) Volič prokáže svoji totožnost přítomným členům dílčí volební komise a vlastnoručně se 

před nimi podepíše u svého jména v příslušném voličském seznamu. Teprve pak obdrží 

příslušný hlasovací lístek. 

c) Každý může volit pouze jednou a použít k hlasování nejvýše jeden hlasovací lístek. Počet 

kandidátů, které na hlasovacím lístku označí, je přitom omezen takto: 

- volič z řad akademických pracovníků fakult smí označit nejvýše 5 kandidátů 

- volič z řad studentů smí označit nejvýše 2 kandidáty, 

d) Je-li označeno více kandidátů, nebo nelze-li označení s jistotou rozpoznat, je hlas 

neplatný. 

 

7. Výsledky voleb 

a) Výsledky voleb zjišťuje hlavní volební komise. Vyhodnocení výsledků provede 

v poslední den voleb, po jejich skončení. 

b) Jsou zvoleni těch pět z navržených akademických pracovníků a ti dva z navržených 

studentů, kteří získají nejvyšší počet hlasů.  

c) Dojde-li k rovnosti hlasů, určí toho, kdo je zvolen, los. Losování provede hlavní volební 

komise.  

d) O výsledcích voleb vyhotoví hlavní volební komise bez zbytečného odkladu protokol,  

e) Protokol o výsledcích voleb zveřejní hlavní volební komise na úředních deskách EPI, 

s.r.o. na jednotlivých kampusech a na internetových stránkách EPI, s.r.o. nejpozději do 2 

pracovních dnů po skončení voleb. 
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f) Stížnost proti řádnému průběhu voleb může člen akademické obce EPI, s.r.o. podat do 3 

pracovních dnů od zveřejnění výsledků. Stížnost musí být odůvodněná a podává se hlavní 

volební komisi. 

g) Při podání stížnosti je hlavní volební komise povinna ji projednat do 2 pracovních dnů od 

jejího přijetí a nejpozději následující den po projednání ji postoupit předsednictvu AS 

EPI, s.r.o. včetně výsledků jejího projednání. 

h) Předsednictvo AS EPI, s.r.o. je povinno do 2 pracovních dnů od přijetí stížnosti 

postoupené mu hlavní volební komisí o stížnosti rozhodnout, anebo ve stejné lhůtě svolat 

mimořádné zasedání AS EPI, s.r.o., které na tomto mimořádném zasedání o stížnosti 

rozhodne. 

i) Nebyla-li stížnost podána, vyhlásí bez zbytečného odkladu po marném uplynutí lhůty pro 

podání stížnosti předseda hlavní volební komise nebo jím pověřený člen hlavní volební 

komise na úřední desce AS EPI, s.r.o. a na internetových stránkách AS EPI, s.r.o. platné 

výsledky voleb. 

j) Každému zvolenému členovi AS EPI, s.r.o. předá předseda hlavní volební komise nebo 

jím pověřený člen hlavní volební komise písemné "Osvědčení o volbě" zpravidla na 

prvním zasedání nově zvoleného AS EPI, s.r.o. 

k) Veškeré písemné podklady pro volby, zejména voličské seznamy, kandidátní listiny 

a hlasovací lístky se po skončení voleb v zapečetěné obálce s označením "VOLBY AS 

EPI, s.r.o.", a rok, podepsané všemi členy hlavní volební komise k uložení do archivu 

EPI, s.r.o. 

 

8. Vyhlášení opakovaných voleb 

a) Pokud rozhodne AS EPI, s.r.o. že stížnost, podaná v souladu s bodem 7 písm. f), je 

oprávněná, a došlo-li k pochybení, které mohlo mít vliv na výsledky voleb, vyhlašuje 

předseda AS EPI, s.r.o. opakované volby v rozsahu zjištěného a prokázaného pochybení. 

b) Vyhlášení opakovaných voleb z důvodů uvedených v odstavci 1 se nemůže uskutečnit, 

pokud byl již učiněn některý z úkonů podle bodu 14 písm. i) nebo j). 

c) Pochybení na straně dílčí volební komise má za následek její odvolání AS EPI, s.r.o. Pro 

opakované volby podle písm. a) musí být příslušným AS EPI, s.r.o. neprodleně zvolena 

nová dílčí volební komise. 

d) Pochybení na straně hlavní volební komise má za následek její odvolání AS EPI, s.r.o. 

Pro opakované volby podle písm. a) musí být AS EPI, s.r.o. neprodleně zvolena nová 

hlavní volební komise. 

e) Pro opakované volby platí přiměřeně ustanovení o volbách do AS EPI, s.r.o. 

 

9. Doplňovací volby 

a) Pro opakování volby v případě, kdy některý člen Senátu požádá o uvolnění z funkce, platí 

stejná pravidla, jako u řádné volby. 

b) Obsah odstavce 8a platí přiměřeně též pro další situace, kdy člen Senátu nemůže 

vykonávat svoji funkci. 

 

Čl. 2 

Ustavující zasedání 

 

1. Předseda stávajícího akademického senátu svolává nově zvolené členy k ustanovujícímu 

zasedání nově zvoleného akademického senátu. Je povinen tak učinit do deseti dnů po 

obdržení výsledků voleb, avšak nejpozději jeden měsíc před ukončením funkčního období 

akademického senátu.  
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2. Akademický senát má tyto orgány: 

a) předsedu, 

b) předsednictvo. 

 

Čl. 3 

Předseda 

 

1. Na ustavujícím zasedání nově zvoleného akademického senátu se volí předseda ze členů – 

akademických pracovníků.  Volbu řídí předseda odstupujícího akademického senátu. 

 

2. Návrhy na předsedu mají právo podávat všichni nově zvolení členové akademického senátu. 

 

3. Volba předsedy je tajná a může se konat, pokud je přítomná nadpoloviční většina členů 

akademického senátu. Za předsedu je zvolen kandidát, který získal nadpoloviční většinu hlasů 

přítomných voličů. 

 

Čl. 4 

Předsednictvo 

 

1. Z členů akademického senátu je ustaveno předsednictvo, které je tříčlenné a skládá se  

z předsedy, místopředsedy a tajemníka akademického senátu.  

 

2. Členy předsednictva jmenuje předseda. 

 

3. Základním úkolem předsednictva je připravovat zasedání akademického senátu a operativně 

zabezpečovat úkoly, které vychází z těchto zasedání, případně i ty, které vyplývají  

z delegované pravomoci. Předsednictvo předjednává a konzultuje zejména materiály, které 

mají být nebo již byly postoupeny členům pro zasedání akademického senátu. Za tímto účelem 

lze do předsednictva přizvat osoby kompetentní podávat informace a zodpovídat dotazy, 

související s předjednávanou problematikou. 

 

4. Předsednictvo svolává podle potřeby a řídí předseda akademického senátu, v nepřítomnosti 

místopředseda. 

 

Čl. 5 

Pravidla pro zasedání, výsledky z jednání a hlasování 

  

1. Zasedání akademického senátu svolává a řídí jeho předseda. 

 

2. V průběhu kalendářního roku se zasedání akademického senátu koná nejméně jednou za 

semestr. Mimořádné zasedání je předseda povinen svolat, pokud o to požádá nejméně jedna 

třetina členů akademického senátu a neodkladně na žádost rektora. 

 

3. Zasedání akademického senátu jsou veřejně přístupná a rektor má právo vystoupit na zasedání, 

kdykoliv o to požádá. 

 

4. Účast na všech zasedáních akademického senátu je pro každého člena povinná. 

 

5. Zasedání akademického senátu se svolává předseda senátu pozvánkou elektronickou formou  

s uvedením programu jednání a předpokládané doby jeho trvání, a to nejméně jeden týden 
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předem. Společně s pozvánkou obdrží každý člen materiály, které mají být projednávány. Do 

programu zasedání akademického senátu mohou být zařazeny i dodatečně předkládané 

materiály, jestliže s tím vysloví souhlas nadpoloviční většina přítomných členů. 

 

6. Člen akademického senátu má právo předkládat prostřednictvím předsedy nebo jeho zástupce 

návrhy s požadavkem na jejich projednání na nejbližším zasedání. Návrhy se musí týkat 

okruhu působnosti akademického senátu, předkládají se písemně a nemohou být zamítnuty, 

aniž by se jimi akademický senát zabýval a rozhodl, jak bude s nimi nakládáno. 

 

7. Akademický senát se usnáší hlasováním: 

a) návrh je přijat, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina všech členů akademického 

senátu, 

b) hlasování o volbě předsedy je upraveno v čl. 3. 

 

8. Hlasování je veřejné. 

 

9. Hlasovací právo mají pouze členové akademického senátu a při hlasování jsou nezastupitelní. 

 

10. Členové akademického senátu mají právo předkládat k projednávanému návrhu 

pozměňovací návrhy, o kterých se hlasuje v opačném pořadí, než byly předneseny. 

   

11. Projednaný dokument, který nebyl hlasováním přijat, se na základě stanoviska akademického 

senátu zamítne definitivně nebo se vrátí předkladateli k dopracování s tím, že bude projednán 

na nejbližším zasedání akademického senátu. 

 

12. Na každém zasedání akademického senátu se jeho účastníci, t.j. včetně hostů, zapisují do 

předem připravené prezenční listiny a z jednání se pořizuje zápis, jehož věrohodnost 

potvrzuje svým podpisem předseda. Zápis je dostupný členům akademického senátu  

z dokumentace vedené tajemníkem a zasílá se rektoru. 

 

13. Předseda je povinen alespoň jednou v akademickém roce svolat shromáždění akademické 

obce, na němž informuje o činnosti akademického senátu. 

 

14. Dokumentace o činnosti akademického senátu se archivuje v souladu s Archivačním řádem 

EPI, s.r.o.  

 

Čl. 6 

Přechodná a závěrečná ustanovení 

 

1. Zrušuje se Volební a jednací řád akademického senátu EPI, s.r.o. registrovaný ministerstvem 

dne 1. června 2006 pod čj. 14 600/2006 – 30. 

 

2. Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb. 

v platném znění dnem registrace ministerstvem.  
 


