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Disciplinární řád pro studenty Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze 

(dále jen "fakulty") 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 disciplinárních přestupků studentů fakulty a 

ukládání sankcí. 
 

Článek 1 

Disciplinární přestupek a sankce 

(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními 

předpisy nebo vnitřními předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „VŠE“) 

a fakulty. 

(2) Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit některou z následujících sankcí: 

a) napomenutí, 

b) podmíněné vyloučení ze studia, 

c) vyloučení ze studia. 

(3) V případě ukládání sankce podmíněného vyloučení ze studia se v rozhodnutí ve věci 

disciplinárního přestupku stanoví též lhůta a podmínky osvědčení. 

(4) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku 

vede k nápravě.  

(5) Při ukládání sankce se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek 

spáchán, k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře 

zavinění, k dosavadnímu chování studenta, který disciplinární přestupek spáchal, 

a k projevené snaze o nápravu jeho následků. 

(6) Vyloučit ze studia lze studenta pouze za úmyslné spáchání disciplinárního přestupku. 

(7) Ze studia bude vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného 

jednání. 

(8) Děkan nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla disciplinární komise. 

(9) V případě uložení sankce podmíněného vyloučení ze studia se stanovením lhůty a 

podmínek k osvědčení rozhodne děkan po uplynutí lhůty k osvědčení, zda student splnil 

podmínky a zda se osvědčil. Nerozhodne-li děkan do 2 měsíců ode dne uplynutí lhůty 

k osvědčení, má se za to, že se student osvědčil. Dopustí-li se student ve lhůtě k osvědčení 

dalšího disciplinárního přestupku, může děkan rozhodnout o tom, že se student neosvědčil.   

(10) 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. 

 

Článek 2 

Disciplinární komise fakulty 

(1) Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na 

fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.  

(2) Disciplinární komise je čtyřčlenná. Členy disciplinární komise fakulty jmenuje a odvolává 

děkan z řad členů akademické obce fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty 

tvoří studenti. Disciplinární komise fakulty si ze svých členů volí a odvolává svého 

předsedu.  

(3) Funkční období člena disciplinární komise je nejvýše dvouleté. 

(4) Jednání komise řídí a za jeho průběh odpovídá její předseda, v případě jeho nepřítomnosti 

člen komise, kterého předseda řízením pověřil.  

(5) Jednání komise je neveřejné. 



(6) Disciplinární komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

Usnesení komise je přijato nadpoloviční většinou hlasů přítomných členů. Jednání 

disciplinární komise se nemůže účastnit její člen, který by byl jakkoli podjatý vůči 

studentovi, jehož přestupek se projednává. 

 

Článek 3 

Zahájení disciplinárního řízení 

(1) Disciplinární řízení zahajuje komise na návrh děkana. 

(2) Návrh děkana musí obsahovat zejména: 

a) popis skutku, 

b) zdůvodnění, proč je skutek považován za disciplinární přestupek, 

c) navrhované důkazy. 

(3) Pokud návrh neobsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2, vyzve předseda komise děkana 

k odstranění vad jeho návrhu. Neodstraní-li děkan v přiměřené lhůtě vady návrhu, 

k takovému vadnému návrhu se nepřihlíží. Oprávnění děkana podat nový návrh tím není 

dotčeno. 

(4) O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání. Předseda komise, popřípadě člen komise 

pověřený předsedou, svolá bez zbytečného odkladu po obdržení návrhu děkana jednání 

komise způsobem, který zaručuje řádné pozvání všech členů komise. 

(5) Disciplinární řízení je zahájeno dnem doručením návrhu na zahájení disciplinárního řízení 

studentovi. 

(6) K ústnímu jednání musí být student pozván, pozvání musí obsahovat den, hodinu a místo, 

kde bude jednání probíhat. 

 

Článek 4 

Projednání disciplinárního přestupku 

(1) Ústní jednání se koná za přítomnosti studenta.  

(2) V nepřítomnosti studenta, může být disciplinární přestupek projednáván, pokud se student 

nedostaví k jednání bez řádné omluvy, ačkoli k němu byl řádně pozván. 

(3) Komise je povinna zjistit skutkový stav, zejména charakter jednání, jímž byl disciplinární 

přestupek spáchán, okolnosti, za nichž k němu došlo, a způsobené následky. 

(4) Po projednání věci se komise usnese na návrhu, aby děkan: 

a) rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a současně komise 

navrhne uložení sankce podle čl. 1 odst. 2, 

b) rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a současně komise 

navrhne upustit od uložení sankce, nebo 

c) disciplinární řízení zastavil. 

(5) Komise se usnese na návrhu, aby děkan disciplinární řízení zastavil, pokud: 

a) vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, 

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

(6) O usnesení o návrhu na rozhodnutí se pořizuje protokol o hlasování. Tento protokol 

podepisují všichni přítomní členové komise. 

(7) Z jednání komise se pořizuje zápis, který podepisuje předseda komise, v případě jeho 

nepřítomnosti člen komise, kterého předseda podle článku 2 odstavce 4 pověřil řízením 

jednání. 

(8) Předseda komise předá bez zbytečného odkladu děkanovi zápis z jednání a protokol 

o hlasování o návrhu na rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku. 

 

 



Článek 5 

Rozhodnutí o disciplinárním přestupku 

(1) Děkan na základě návrhu komise bez zbytečného odkladu rozhodne ve věci disciplinárního 

přestupku. 

(2)  Rozhodnutí musí být vyhotoveno písemně a doručeno studentovi. Rozhodnutí musí 

obsahovat výrok o zjištění disciplinárního přestupku a stanovení sankce, nebo výrok 

o zjištění disciplinárního přestupku a upuštění od sankce, nebo výrok o zastavení 

disciplinárního řízení. Dále musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat 

odvolání.  

 

Článek 6 

Odvolací řízení 

(1) Proti rozhodnutí děkana ve věci disciplinárního přestupku se student může odvolat ve lhůtě 

30 dnů ode dne jeho doručení. Odkladný účinek odvolání nelze vyloučit. 

(2) Odvolacím správním orgánem je rektor. Rektor přezkoumává soulad napadeného 

rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními 

předpisy VŠE a fakulty. 

(3) Orgány VŠE nebo její součásti přijmou v návaznosti na rozhodnutí rektora v případě 

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

rozhodnutí způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny. 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tento Disciplinární řád fakulty je třeba vykládat ve smyslu příslušných ustanovení 

právních předpisů, Statutu VŠE a dalších vnitřních předpisů VŠE. 

(2) Řízení, která ke dni účinnosti tohoto Disciplinárního řádu fakulty nebyla skončena, 

se dokončí podle dosavadního Disciplinárního řádu fakulty. Členové Disciplinární komise 

fakulty jmenovaní dle dosavadního Disciplinárního řádu fakulty se považují za členy 

jmenované podle tohoto Disciplinárního řádu fakulty, a to na funkční období stanovené 

při jejich jmenování dle dosavadního disciplinárního řádu. 

(3) Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy 

ekonomické v Praze ze dne 13. listopadu 2006. 

(4) Tento Disciplinární řád fakulty nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení podle 

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze1. 

 

                                                           
1 Tento předpis byl schválen AS VŠE dne 11. 12. 2017. 


