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Zápis z jednání 

disciplinární komise Fakulty podnikohospodářské, 

konaného dne 23. května 2012 

 

 

Program jednání: 

Projednání přestupku proti studijním předpisům u studentů: 

Averin Nikolay, dat. narození  

Kalamaeva Margarita, dat. narození  

Lukyanov Nikita, dat. narození dat. narození  

Solovieva Ekaterina, dat. narození  

Tataryna Natalia, dat. narození  

 

Zahájení jednání: 13:00 hodin 

Přítomni členové disciplinární komise: 

Vořechovský Jan, Bc. 

Gemrich Jan, Bc. 

Němec Otakar, doc. Ing. CSc. 

Dvořáček, Jiří, prof. Ing. CSc. 

 

Průběh jednání: 

Komise jednotlivě seznámila výše uvedené studenty s podstatou přestupku. Ten spočívá 

v předložení padělané nostrifikace maturitního vysvědčení, Jmenovaní přestupek spáchali tím, 

že v dokladech vyžadovaných při přijímacím řízení předložili nostrifikační doložky vystavené 

na jejich jméno odborem školství, mládeže a tělovýchovy Magistrátu hlavního města Prahy. 

Na základě kontroly, kterou tento odbor Magistrátu hlavního města Prahy na žádost Vysoké 

školy ekonomické v Praze uskutečnil počátkem roku 2012, odbor školství, mládeže a 

tělovýchovy konstatuje, že uvedeným studentům žádnou nostrifikační doložku  nevystavil a 

že předložený doklad je padělanou úřední listinou. Se závěry Magistrátu předvolaní studenti 

souhlasili, na svou obhajobu uváděli, že pověřili blíže neurčené osoby obstaráním této 

doložky, a to proto, že jim tyto osoby samy uvedenou službu nabídly. Všichni předvolaní 

studenti tvrdili, že maturitu mají, a že, na základě výzvy k projednání přestupku na 

disciplinární komisi Fakulty podnikohospodářské, sami o vystavení této doložky Magistrát 

hlavního města Prahy požádali. Svou žádost dokládají potvrzením ze strany Magistrátu, že 

žádost skutečně podali. Tato potvrzení jsou součástí tohoto zápisu. Ke dni jednání 

disciplinární komise však nebyli schopni komisi předložit žádné stanovisko ohledně 

nostrifikace na základě jejich květnové žádosti. 
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Všichni předvolaní studenti souhlasí, že jejich jednání lze klasifikovat jako podvod, na svoji 

obhajobu však uvedli, že podvod vznikl jejich naivní důvěrou v osoby, které jim obstarání 

nostrifikace přislíbily. 

Předvolaní studenti byli seznámeni s dalším postupem, který s projednáváním jejich podvodu 

na Fakultě podnikohospodářské souvisí. 

Závěr jednání: 

Studenti: 

Averin Nikolay, dat. narození  

Kalamaeva Margarita, dat. narození  

Lukyanov Nikita, dat. narození dat. narození  

Solovieva Ekaterina, dat. narození  

Tataryna Natalia, dat. narození  

 

uznávají, že se dopustili podvodného jednání při přijímacím řízení tím, že předložili doklady 

dosvědčující jejich ukončené středoškolské vzdělání, které neprošly posuzovacím procesem 

příslušných českých orgánů. Byly označeny neodpovídajícími jednacími čísly a zfalšovanými 

podpisy příslušného magistrátního úředníka. Proto disciplinární komise doporučuje děkanu 

Fakulty podnikohospodářské, aby studenty: 

Averina Nikolaye, dat. narození  

Kalamaevu Margaritu, dat. narození  

Lukyanova Nikitu, dat. narození dat. narození  

Solovievu Ekaterinu, dat. narození  

Tatarynu Nataliu, dat. narození  

 

vyloučil ze studia pro spáchání podvodu. 

Stanovisko přítomných členů disciplinární komise bylo v případě každého předvolaného 

studia jednoznačné. 

Jednání disciplinární komise bylo ukončeno v 14:15 hodin. 

 

Zapsal:  Jiří Dvořáček 

 

Přílohy: 

Potvrzení Magistrátu hlavního města Prahy (resp. odboru školství a sportu Krajského úřadu 

Středočeského kraje v případě Solovievy Ekateriny, o převzetí žádosti cizinců o vystavení 

nostrifikační doložky. Týká se všech  

Dopis matky Taťjany Sololvievy adresovaný p. děkanovi Fakulty podnikohospodářské, 

vysvětlující, jak se sl. Ekaterina Solovieva stala obětí podvodu 


