
NAŘÍZENÍ REKTORA  

ze dne 21. 4. 2020 

 

Úprava podmínek přítomnosti studentů ŠAVŠ v prostorách vysoké školy s účinností od 20. 4. 2020 

 
1. Studentům všech ročníků ŠAVŠ se povoluje návštěva knihoven ŠAVŠ za účelem příjmu nebo 

odevzdání studijní literatury. Pokyny pro  příjem a odevzdání literatury jsou uvedeny v Příloze 
4  tohoto nařízení. Studenti jsou povinni se jimi řídit. 
 

2. Studentům závěrečného ročníku studia se povoluje osobní přítomnost v prostorách ŠAVŠ za 
účelem 

a) Individuální konzultace s pracovníky školy 
b) Provádění laboratorní nebo experimentální práce nebo účasti na praktické výuce a 

odborné praxi. 
c) Ověřování výsledků učení (zkoušení)  

 

Za studenty závěrečného ročníku studia jsou pro účely posuzování přítomnosti dle písm. a) a b) 
považováni studenti, kteří jsou v letním semestru akademického roku 2019/2020 zapsáni v 6. nebo 
vyšším semestru bakalářského studijního programu (počáteční období studia ZS 17/18 nebo  starší)  
nebo ve 3. nebo 4. semestru navazujícího magisterského studijního programu (počáteční období 
studia LS 18/19 nebo  starší) nebo ostatní studenti pokud mají v LS 19/20 zapsaný předmět 
Bakalářská práce nebo Bakalářský seminář nebo Diplomový seminář. 

Za studenty závěrečného ročníku studia jsou pro účely posuzování přítomnosti dle písm. c) 
považováni studenti, kteří jsou v letním semestru akademického roku 2019/2020 zapsáni  
v povinných předmětech 6. semestru standardního studijního plánu bakalářského studijního 
programu nebo v povinných předmětech 3. nebo 4.  semestru standardního studijního plánu 
navazujícího magisterského studijního programu uvedených v Příloze 1. 

Za organizaci individuální konzultace a odborné praxe v prostorách ŠAVŠ zodpovídá akademický 
pracovník, který ji organizuje. Je povinen se řídit pokyny uvedenými v Příloze 2 tohoto nařízení.  

O způsobu ověřování výsledků učení za osobní přítomnosti studentů – zkoušení může rozhodnout 
garant předmětu, pokud je příslušný předmět uveden v Příloze 1. Za organizaci ověřování výsledků 
učení za osobní přítomnosti studentů (zkoušení) odpovídá akademický pracovník, který toto 
ověřování (zkoušení) organizuje, tj. vypisuje jeho termín v AIS. Je povinen se řídit pokyny 
uvedenými v Příloze 2 tohoto nařízení.  

3. Výuka ve všech ročnících studia, individuální konzultace ve všech ročnících s výjimkou 
závěrečného a ověřování výsledků učení ve všech ročnících studia s výjimkou závěrečného 
probíhají nadále až do odvolání s vyloučením osobní přítomnosti studentů. 
 

4. V případech popsaných v bodech 1 a 2 je možná společná přítomnost nejvýše 5 osob. 
 

5. Přítomnost studentů v prostorách vysoké školy a jejich účast na činnostech popsaných 
v bodech 1 a 2 je možná pouze při splnění následujících podmínek 



a) Student je bez akutních zdravotních potíží odpovídajících virovému infekčnímu 
onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.) 

b) U vstupu do místnosti provede dezinfekci rukou 
c) Nemá v daném čase nařízeno karanténní opatření 
d) Předloží vysoké škole podepsané písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků 

virového infekčního onemocnění v období předchozích dvou týdnů s datem 
uskutečnění činnosti dle bodu 1 nebo 2. Postup předložení čestného prohlášení je 
popsán v Příloze 2 tohoto nařízení. Student je povinen se tímto postupem řídit. 

e) Studenti a pracovníci školy se řídí platnými hygienickými pravidly (zakrytí úst a nosu, 
dodržování vzájemného odstupu atd.) 

f) Student se řídí pokyny uvedenými v tomto nařízení a jeho přílohách. 
 

6. Čestné prohlášení dle bodu 5 písm. d) je Přílohou 3 tohoto nařízení. 
 

 

 

Doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. 

Rektor 

 

 

Seznam příloh: 

Příloha 1: 

Seznam předmětů závěrečných ročníků bakalářského a  navazujícího magisterského studijního 
programu, ve kterých je povolena osobní přítomnost studentů závěrečných ročníků dle bodu 2) 
tohoto nařízení 

Příloha 2:  

Pokyny pro organizaci individuálních konzultací, provádění laboratorní nebo experimentální práce 
nebo účasti na praktické výuce a odborné praxe a ověřování výsledků učení (zkoušení) 

Příloha 3: 

Čestné prohlášení dle bodu 5 písm. d) (dále jen „Prohlášení“) 

Příloha 4:  

Pokyny pro příjem a odevzdání literatury 

 

 

 

 



Nařízení rektora Úprava podmínek přítomnosti studentů ŠAVŠ v prostorách vysoké školy 
s účinností od 20. 4. 2019 

Příloha 1:  

Seznam předmětů závěrečných ročníků bakalářského a navazujícího magisterského 
studijního programu, ve kterých je možné konat ověřování výsledků učení (zkoušení) za 
osobní přítomnosti studentů.  

Tato příloha je nedílnou součástí nařízení rektora Úprava podmínek přítomnosti studentů ŠAVŠ 
v prostorách vysoké školy s účinností od 20. 4. 2019. 

Bakalářský studijní program 

KÓD PŘEDMĚT KATEDRA GARANT 
BAP Bankovnictví a pojišťovnictví KFU  Ing. Šárka Hyblerová, Ph.D. 
FAP Finanční analýza podniku KFU  doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. 
PD Přímé daně KFU  prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. 
B2B B2B marketing KMM  Ing. Eva Jaderná, Ph.D. 
MO Mezinárodní obchod KMM  Ing. Martina Beránek, Ph.D. 
PPOR Psychologie práce, organizace a řízení KRLZ  PhDr. Ingrid Matoušková, Ph.D. 
LP Logistika podniku KRVLK  prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. 
PSLP1 Počítačová simulace logistických procesů I KRVLK  doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. 
AAU-5 Angličtina pro akademické účely - modul 5 KJPIK  Ioana Giurgiu, M.A. 
AJB2-5 Anglický jazyk úroveň B2 - modul 5 KJPIK  Mgr. Pavlína Příbramská 
CAU-5 Český jazyk pro akademické účely - modul 5 KJPIK  Mgr. Zdeňka Patočková 
NJA2-5R Německý jazyk úroveň A2 - modul 5 KJPIK  Mgr. Vladimíra Soukupová 
NJB2-5 Německý jazyk úroveň B2 - modul 5 KJPIK  Mgr. Vladimíra Soukupová 
NJY-5 Německý jazyk B1 pro cizince - modul 5 KJPIK  Mgr. Vladimíra Soukupová 
PEU Právo EU o zaměstnávání a sociální ochraně KEP  doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 
MZD Mezinárodní zdanění KFU doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. 
NPD Nepřímé daně KFU prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. 
MV Marketingový výzkum KMM  Ing. Eva Jaderná, Ph.D. 
SK Sociální komunikace KRLZ  doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. 
SRR Simulace řízení dodavatelských řetězců KRVLK  Ing. Pavel Wicher, Ph.D. 
NJA2-4 Německý jazyk úroveň A2 - modul 4 KJPIK  Mgr. Vladimíra Soukupová 
NJB1-4 Německý jazyk úroveň B1 - modul 4 KJPIK  Bc. Mgr. Zuzana Havlisová 
RJA2-4 Ruský jazyk úroveň A2 - modul 4 KJPIK  PhDr. Alena Bednářová 
SJA2-4 Španělský jazyk úroveň A2 - modul 4 KJPIK  Mgr. Eva Švejdarová, Ph.D., M.A. 
BS Bakalářský seminář KFU doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. 

 

Navazující magisterský program 

  
KÓD PŘEDMĚT KATEDRA GARANT 
EPP Evropské právo a podnik KEP  doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 
FT Finanční trhy KEP  prof. Ing. Josef Jílek, CSc. 



HP Hospodářská politika KEP  prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. 
OHS Ochrana hospodářské soutěže v EU KEP  doc. JUDr. Václav Šmejkal, Ph.D. 
PMO Právo mezinárodního obchodu KEP  JUDr. Jiří Valdhans, Ph.D. 
FMD Dopady finančního modelování do 

podnikového účetnictví 
KFU  doc. Ing. Romana Čižinská, Ph.D. 

MDP Mezinárodní daňové plánování KFU  doc. Ing. Jiřina Bokšová, Ph.D. 
MUSV2 Mezinárodní standardy účetního výkaznictví II KFU  prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D. 
PF Finanční řízení podniku II KFU  doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., 

MBA 
SMMK2 Statistické metody v managementu kvality II KKM  doc. Ing. Eva Jarošová, CSc. 
DM Dealer Management KMM  doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et 

Ph.D. 
KIM Kreativní a inovační management KMM  Ing. Jana Pechová, Ph.D. 
MMRA Mezinárodní marketing v automobilovém 

průmyslu 
KMM  doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. 

KPMM Kultura, podnik a management KRLZ  doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. 
RSMPM Rozvoj sociálního a manažerského potenciálu KRLZ  doc. PhDr. Karel Pavlica, Ph.D. 
MPLS Modelování produkčních a logistických 

systémů 
KRVLK  doc. Ing. Jan Fábry, Ph.D. 

MVD Management kvality dodavatelů KRVLK  Ing. et Ing. Martin Folta, Ph.D. 
ORV2 Organizace a řízení výroby II KRVLK  Ing. David Staš, Ph.D. 
AJC1-3 Anglický jazyk úroveň C1 - modul 3 KJPIK  Mgr. Lenka Stejskalová, MBA 
NJC1-3 Německý jazyk úroveň C1 - modul 3 KJPIK  Mgr. Vladimíra Soukupová 
MOO Mezinárodní obchodní operace KMM  doc. Ing. Jana Přikrylová, Ph.D. 
DSV-3 Diplomový seminář - Globální podnikání a 

právo I 
KEP  prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. 

DSV-4 Diplomový seminář - Globální podnikání a 
právo II 

KEP  prof. Ing. Stanislav Šaroch, Ph.D. 

DSF-3 Diplomový seminář - Finanční analýza a řízení 
I 

KFU  doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., 
MBA 

DSF-4 Diplomový seminář - Finanční analýza a řízení 
II 

KFU  doc. Ing. Tomáš Krabec, Ph.D., 
MBA 

DSM-3 Diplomový seminář - Obchod a marketing I KMM  doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et 
Ph.D. 

DSM-4 Diplomový seminář - Obchod a marketing II KMM  doc. Ing. Pavel Štrach, Ph.D. et 
Ph.D. 

DSP-3 Diplomový seminář - vybrané problémy ek. 
provozu I 

KRVLK  prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. 

DSP-4 Diplomový seminář - vybrané problémy ek. 
provozu II 

KRVLK  prof. Ing. Radim Lenort, Ph.D. 

 

 

 

 

 



Nařízení rektora 

Úprava podmínek přítomnosti studentů ŠAVŠ v prostorách vysoké školy s účinností od 20. 
4. 2019 

Příloha 2:  

Pokyny pro organizaci individuálních konzultací, provádění laboratorní nebo experimentální 
práce nebo účasti na praktické výuce a odborné praxe a ověřování výsledků učení (zkoušení) 

Tato příloha je nedílnou součástí nařízení rektora Úprava podmínek přítomnosti studentů ŠAVŠ 
v prostorách vysoké školy s účinností od 20. 4. 2019. Upravuje pravidla pro organizaci přítomnosti 
studentů ŠAVŠ v prostorách školy.  Těmito pravidly jsou povinni se řídit všichni pracovníci a studenti 
ŠAVŠ. 

Studentům závěrečného ročníku studia se povoluje osobní přítomnost v prostorách ŠAVŠ za účelem 

a) Individuální konzultace s pracovníky školy. 
b) Provádění laboratorní nebo experimentální práce nebo účasti na praktické výuce a odborné 

praxi. 
c) Ověřování výsledků učení (zkoušení). 

(dále jen činnosti a) – c)) 

 

Pravidla pro organizaci činností a, b) 

1. Činnosti a) a b) jsou organizovány na základě předchozí domluvy pracovníka ŠAVŠ a studenta.  
2. Studenti, kteří se účastní činností a) a b), se dostaví v dohodnutém čase na dohodnuté místo 

činnosti. 
3. Před zahájením činnosti předají studenti pracovníkovi ŠAVŠ, se kterým je činnost konána, 

řádně vyplněné a podepsané Prohlášení.  
4. Pracovník ŠAVŠ doplní do Prohlášení čas příchodu a odchodu studenta a místo konání činnosti 

(č. místnosti).  
5. Následně nejpozději do 24 hodin po skončení činnosti odešle pracovník ŠAVŠ scan Prohlášení 

všech studentů, kteří se činnosti zúčastnili na studijní oddělení na adresu: 
katerina.kulhavá@savs.cz  - preferovaná varianta! Originál uchová pro pozdější archivaci. 
Pokud nemůže odeslat v určené době scan, vhodí ve stejné lhůtě originály příslušných 
Prohlášení do poštovní schránky studijního oddělení ve 2. patře v budovy A v areálu Na Karmeli 
nebo je předá osobně na studijní oddělení v Mladé Boleslavi nebo Praze v úředních hodinách. 

6. Studijní oddělení vede evidenci všech uskutečněných činností a archivuje zaslaná Prohlášení. 

 

Pravidla pro organizaci činnosti c) 

1. Garanti předmětů uvedených v Příloze 1 mohou přistoupit k ověřování výsledků učení 
(zkoušení) za osobní přítomnosti studentů. Termín tohoto ověřování výsledků učení 
(zkoušení) je standardním způsobem vypsán v AIS včetně přihlašování a odhlašování 
studentů.  

Pravidla uvedená v bodech 2. – 6. pro organizaci činností a) a b) platí i pro organizaci činnosti c). 



Poznámka:  

Student je povinen předložit řádně vyplněné a podepsané Prohlášení  příslušnému pracovníkovi školy 
před zahájením každé výše popsané činnosti. Pokud se během jednoho dne účastní v budově školy 
více činností, předkládá Prohlášení před zahájením každé činnosti. Je tedy povinen mít s sebou 
odpovídající počet Prohlášení. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ  

O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ 

 

 

Já …........................................................................................................................................................ 

(jméno, příjmení) 

 

datum narození: ................................................................................................................................... 

trvale bytem: …..................................................................................................................................... 

 

prohlašuji, že se u mne neprojevují a v posledních dvou týdnech neprojevily příznaky virového 
infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.). 

 

Jsem si vědom(a) právních následků v případě, že by toto prohlášení nebylo pravdivé. 

 

 

 

V ....................................... 

Dne ................................ 

                                                                                               ……………………………………… 

                                                                                                   Podpis 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - -  

 

 

 

Příchod studenta - čas: ………………………………………………… 



 

Odchod studenta – čas: ………………………………………………. 

 

Místnost: …………………………………………………………………….. 

 

Datum: ……………………………………………………………………….. 

 

Čestné prohlášení přijal: ……………………………………………… ………………………………………………………. 

               Jméno      Podpis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nařízení rektora Úprava podmínek přítomnosti studentů ŠAVŠ v prostorách vysoké školy 
s účinností od 20. 4. 2019 

Příloha č. 4 - Pokyny pro příjem a odevzdání literatury 

Knihovna ŠAVŠ v Mladé Boleslavi 

Knihovna se otevře 27. 4. 2020. Bude otevřena vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 9 do 12 
a od 13 do 15,30 hodin. Pro studenty kombinovaného studia bude možné po dohodě učinit 
výjimku a otevřít i v jiných časech. 

Požadovanou literaturu si uživatel vyhledá v katalogu, objedná na adrese knihovna@savs.cz a 
knihovnice ji připraví pro výdej. O připravené literatuře bude uživatel předem informován e-
mailem. 

Vracení knihy bude probíhat odložením na k tomu určený a označený vozík.  

- vstup do knihovny je povolen pouze jednotlivě s ochrannými prostředky dýchacích cest 
(rouška) 

- provoz knihovny je omezen na poskytování výpůjčních služeb, základních informačních a 
poradenských služeb 

- pobyt uživatelů knihovny je omezen na nezbytně nutnou dobu (výpůjčka, vrácení) 

- své dotazy posílejte e-mailem 

- prezenční studium literatury v knihovně není přípustné 

- uživatelé se v prostoru knihovny i na chodbě nesmí zdržovat v kratších vzdálenostech, než 
jsou 2 metry 

Při vstupu do knihovny ŠAVŠ v Mladé Boleslavi předá student spolu s vracenými knihami 
pracovníkovi knihovny ŠAVŠ řádně vyplněné a podepsané Prohlášení.  

Pracovník knihovny ŠAVŠ doplní do Prohlášení čas příchodu a odchodu studenta a místo 
konání činnosti (č. místnosti).  

Následně nejpozději do 24 hodin odešle pracovník knihovny ŠAVŠ scan Prohlášení všech 
studentů, kteří navštívili knihovnu na studijní oddělení na adresu: katerina.kulhava@savs.cz  - 
preferovaná varianta! Originál uchová pro pozdější archivaci. Pokud nemůže odeslat v určené 
době scan, vhodí ve stejné lhůtě originály příslušných Prohlášení do poštovní schránky 
studijního oddělení ve 2. patře v budovy A v areálu Na Karmeli nebo je předá osobně na 
studijní oddělení v Mladé Boleslavi nebo Praze v úředních hodinách. 

Studijní oddělení vede evidenci všech uskutečněných činností a archivuje zaslaná Prohlášení 

 

 

 



Knihovní služby pro studenty ŠAVŠ v Praze 

Knihovna VŠE na Žižkově je otevřena pondělí – pátek od 10 do 15 hodin. Studijní knihovna Jižní 
Město je uzavřena. Literatura z Jižního Města bude převezena na Žižkov 

Požadovanou literaturu je třeba předem vyhledat v katalogu knihovny VŠE, objednat na 
adrese knihovna@vse.cz a do e-mailu připsat, že se jedná o studenta ŠAVŠ. Následně bude 
student informován mailem, že kniha je připravena k vyzvednutí. 

Knihovnice od výpůjčního pultu  po předchozím distančním kontaktu (telefonu na číslo 
224 095 581) donese objednané knihy ke vchodu do staré budovy VŠE. 

Knihy se v Praze vracejí výhradně do biblioboxu na Žižkově naproti vrátnici staré budovy. 

 

. 

 


