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Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Disciplinární řád Fakulty podnikohospodářské (dále jen fakulta) upravuje v souladu se
zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), postup při projednávání
případných disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům fakulty.

Článek 2
Vymezení pojmů
(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinnosti stanovených právními předpisy
nebo vnitřními předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze nebo fakulty či podvodné jednání,
zejména pak opisování během zkoušek a zneužívání textu jiných autorů v seminárních,
bakalářských a diplomových pracích nad rámec citací.
(2) Disciplinární komise – komisi ustanovuje děkan jako svůj poradní orgán. Je složena ze dvou
členů akademických zaměstnanců fakulty a dvou členů zastupujících studenty fakulty.
Předsedou komise je člen z akademických zaměstnanců fakulty. Zasedání disciplinární
komise jsou neveřejná. Funkční období členů disciplinární komise je nejvýše dvouleté.

Článek 3
Zahájení disciplinárního řízení
(1) Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh děkana. Návrh musí obsahovat:
a) popis jednání,
b) zdůvodnění, proč je jednání považováno za disciplinární přestupek
c) existující důkazy.
(2) Pokud návrh neobsahuje náležitosti uvedené v odstavci 1, vrátí jej disciplinární komise zpět
děkanovi k doplnění.
(3) Okamžikem zahájení disciplinárního řízení je okamžik seznámení studenta s návrhem
děkana, viz článek 3, odst. 1. Student je seznámen s návrhem doručením písemné pozvánky
k ústnímu jednání disciplinární komise. Pozvání k ústnímu jednání musí obsahovat den,
hodinu a místo, kde bude jednání probíhat. Pozvání musí být studentovi doručeno do
vlastních rukou.
(4) Pokud pozvání studentovi nelze doručit, bude zveřejněno vyvěšením na úřední desce fakulty
a na webu fakulty po dobu čtrnácti kalendářních dnů. Poslední den této lhůty je považován za
den doručení pozvání. Je-li pozvání doručováno vyvěšením, může se ústní jednání konat
nejdříve dva týdny ode dne, který je dle výše uvedeného považován za den doručení.
(5) V nepřítomnosti studenta může být disciplinární přestupek projednáván, pokud se student k
jednání bez omluvy nedostaví, ačkoli byl k němu řádně pozván.
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Článek 4
Projednání disciplinárního přestupku
(1) Jednání disciplinární komise může proběhnout pouze, je-li přítomna alespoň polovina členů
komise. Jednání disciplinární komise se nemůže účastnit její člen, který by byl jakkoli podjatý
vůči studentovi, jehož přestupek se projednává. Komise rozhoduje nadpoloviční většinou
přítomných. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy disciplinární komise.
(2) Při jednání je disciplinární komise povinna zjistit skutkový stav, zejména charakter jednání,
jímž byl disciplinární přestupek spáchán, okolnosti, za nichž k němu došlo a způsobené
následky.
(3) Závěr jednání disciplinární komise může být trojí:
a) komise shledá disciplinární přestupek za neodůvodněný nebo neprokázaný či vyjde
najevo, že nejde o disciplinární přestupek,
b) komise zastaví disciplinární řízení, protože student obviněný ze spáchání disciplinárního
přestupku přestal být studentem nebo disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže
uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání či od pravomocného odsuzujícího rozsudku
v trestní věci. Do lhůty jednoho roku se nezapočítává doba, kdy student nebyl studentem
fakulty.
c) navrhne děkanovi uložit některou z následujících sankcí:
i.

napomenutí,

ii. podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
iii. vyloučení ze studia .
(4) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku
vede k nápravě.
(5) 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.
(6) Vyloučit ze studia lze pouze v případě úmyslného spáchání disciplinárního přestupku.

Článek 5
Rozhodnutí o disciplinárním přestupku
(1) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku činí děkan fakulty na základě závěru jednání a
hlasování disciplinární komise. Děkan nemůže určit trest vyšší, než je doporučení disciplinární
komise, může ho potvrdit, změnit nebo vrátit zpět k projednání v disciplinární komisi.
(2) Rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek zašle fakulta písemně studentovi do
vlastních rukou a též se vyznačuje do dokumentace studenta vedené fakultou. Z této
dokumentace se rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek vyřazuje:
a) u napomenutí po uplynutí 12 měsíců ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci,
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b) u podmíněného vyloučení po uplynutí stanovené doby, nejméně však po uplynutí 24
měsíců ode dne, kdy rozhodnutí nabylo právní moci.

Článek 6
Přezkoumání rozhodnutí
(1) Student má právo ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o disciplinárním
přestupku, doručeno podat žádost o jeho přezkoumání.
(2) Zmeškání této lhůty ze závažných důvodů může prominout děkan fakulty.
(3) Žádost o přezkoumání rozhodnutí podává student děkanu fakulty. Podání žádosti o
přezkoumání rozhodnutí má odkladný účinek.
Děkan fakulty má právo žádosti o přezkoumání ve svém rozhodnutí vyhovět a rozhodnutí
změnit nebo zrušit, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo vnitřním předpisem Vysoké
školy ekonomické v Praze nebo fakulty, jinak je předá k rozhodnutí rektorovi.
Rozhodnutí se zruší i v případě, že vyšly najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení
řízení.
(4) Na disciplinární řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

Článek 7
Závěrečné ustanovení
(1)

Zrušuje se disciplinární řád fakulty z 1.7. 1999.

(2)

Schváleno senátem Fakulty podnikohospodářské, dne 3.11.2006

(3)

Schváleno senátem Vysoké školy ekonomické v Praze, dne 13.11.2006

(4)

Tento disciplinární řád nabývá platnosti podle § 39 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., o
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve
znění pozdějších předpisů, dnem schválení senátem Vysoké školy ekonomické v Praze.

Související dokumentace
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