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Disciplinární řád
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Tento řád upravuje disciplinární přestupky, sankce a proces jejich projednávání a
rozhodování o nich.
(2) Na rozhodování o disciplinárním přestupku se použije tento řád, zákon o vysokých
školách a v případě, kdy zákon o vysokých školách nestanovuje speciální úpravu, správní řád.
Čl. 2
Disciplinární přestupek
(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními
předpisy nebo vnitřními předpisy ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. (dále jen „vysoká
škola“).
(2) Disciplinárním přestupkem je zejména
a) jakákoliv forma podvádění, opisování či neoprávněné spolupráce při plnění studijních
povinností, jakož i další formy porušení akademické poctivosti,
b) agresivní nebo jiné nevhodné chování vůči členům akademické obce nebo zaměstnancům
vysoké školy,
c) podkopávání věrohodnosti a dobrého jména vysoké školy.
Čl. 3
Sankce
Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit sankci
a) napomenutí,
b) podmíněného vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení, nebo
c) vyloučení ze studia.
Čl. 4
Určení druhu sankce
(1) 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.
(2) Za dva nebo více disciplinárních přestupků téhož studenta projednaných ve společném
řízení se uloží sankce pouze za nejzávažnější disciplinární přestupek.
(3) Sankci vyloučení ze studia lze uložit pouze za zvlášť závažný úmyslný disciplinární
přestupek, nebo za opakované spáchání úmyslného disciplinárního přestupku.
(4) Sankci podmíněného vyloučení ze studia lze uložit pouze za úmyslný disciplinární
přestupek. Lhůta a podmínky k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia se stanoví
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v závislosti na míře závažnosti spáchaného disciplinárního přestupku. Lhůta podle věty druhé
činí nejméně šest měsíců.
(5) Jestliže student v případě podmíněného vyloučení ze studia ve lhůtě k osvědčení vyhoví
podmínkám k osvědčení, rozhodne prorektor pro studijní záležitosti a řízení kvality (dále jen
„prorektor“), že se osvědčil; jinak rozhodne, a to i ve lhůtě k osvědčení, že se sankce vyloučení
ze studia vykoná. Neučiní-li prorektor do dvou měsíců od uplynutí lhůty k osvědčení rozhodnutí
podle předchozí věty, má se za to, že se student osvědčil.
(6) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže lze důvodně očekávat, že samotné
projednání disciplinárního přestupku povede k nápravě studenta.
Čl. 5
Disciplinární komise
(1) Disciplinární komise (dále jen „komise“) projednává disciplinární přestupky studentů
a předkládá návrh na rozhodnutí prorektorovi pro studijní záležitosti a řízení kvality (dále jen
„prorektor“).
(2) Komise je složena ze čtyř členů akademické obce vysoké školy; polovinu členů komise
tvoří studenti. Náhradníky jsou jeden akademický pracovník a jeden student.
(3) Předsedu komise, její členy a jejich náhradníky jmenuje prorektor.
(4) Funkční období člena komise a náhradníka je nejvýše dvouleté.
Čl. 6
Jednání disciplinární komise
(1) Zasedání komise svolává a její jednání řídí předseda komise nebo jím pověřený člen
komise.
(2) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí
rozhodnutí je potřeba nadpoloviční většiny přítomných členů.
(3) Jednání komise lze v odůvodněných případech uskutečnit on-line prostřednictvím
audiovizuálního spojení při zachování pravidel jednání komise definovaných tímto řádem.
(3) Jednání komise se nemůže účastnit její člen, o němž lze důvodně předpokládat, že má
s ohledem na svůj poměr k věci, účastníkům řízení nebo jejich zástupcům, takový zájem na
výsledku disciplinárního řízení, o němž má komise jednat, pro nějž lze pochybovat o jeho
nepodjatosti. Za člena komise uvedeného ve větě první ustanoví prorektor náhradníka.
(4) Poradě a hlasování komise mohou být přítomni pouze členové komise.
(5) O jednání a hlasování komise se pořizuje protokol.

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Čl. 7
Účel disciplinárního řízení
V disciplinárním řízení se zejména zjišťuje
zda se stal skutek, v němž je spatřován disciplinární přestupek,
zda je tento skutek disciplinárním přestupkem,
zda lze tento disciplinární přestupek projednat,
zda disciplinární přestupek spáchal student,
zda byl disciplinární přestupek spáchán z nedbalosti nebo úmyslně,
zda a jaká sankce má být pachateli disciplinárního přestupku uložena.
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Čl. 8
Zahájení disciplinárního řízení
(1) Disciplinární řízení se zahajuje na písemný návrh prorektora.
(2) Návrh na zahájení disciplinárního řízení obsahuje zejména
a) popis skutku, v němž je spatřován disciplinární přestupek,
b) označení studenta, který měl skutek spáchat,
c) uvedení důkazů, o něž se návrh opírá a
d) odůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.
(3) Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy bylo studentu doručeno oznámení o zahájení
řízení spolu se stejnopisem návrhu prorektora.
Čl. 9
Okolnosti vylučující projednání přestupku
Přestupek nelze projednat, jestliže
a) o skutku již bylo rozhodnuto v jiném disciplinárním řízení,
b) o skutku je již vedeno jiné disciplinární řízení,
c) o skutku již bylo rozhodnuto správním orgánem, orgánem činným v trestním řízení, nebo
soudem, a uložené opatření lze považovat za postačující,
d) pokud od spáchání skutku nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci
uplynula doba delší než jeden rok.
Čl. 10
Průběh disciplinárního řízení
(1) Komise postupuje tak, aby byl řádně a včas splněn účel disciplinárního řízení.
(2) Účastníkem disciplinárního řízení je student, proti němuž je disciplinární řízení
zahájeno. Student si může zvolit zástupce. Zástupce prokazuje zmocnění k zastupování
písemnou plnou mocí a má v řízení stejná práva jako student, proti němuž bylo řízení zahájeno.
(3) Student je oprávněn navrhovat a předkládat důkazy a vyjadřovat se ke všem podkladům
pro jednání. Komise je povinna mu umožnit nahlížet do písemných podkladů s výjimkou
protokolu o hlasování, a pořizovat si z nich výpisy.
Čl. 11
Ústní jednání
(1) O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta.
V nepřítomnosti studenta lze ústní jednání provést jen tehdy, jestliže byl řádně o konání ústního
jednání vyrozuměn, a k jednání se nedostavil bez omluvy nebo důležitého důvodu.
(2) Ústní jednání zahajuje předseda komise seznámením přítomných s obsahem návrhu na
zahájení řízení a shrnutím doposud zjištěných skutečností. Poté umožní studentovi, aby se
k návrhu vyjádřil.
(3) Student má právo klást otázky svědkům, jež jsou při ústním jednání vyslýcháni, a
vyjadřovat se k dalším skutečnostem, jež jsou při jednání projednávány.
(4) Student má právo nevypovídat. Komise nesmí studenta nutit k výpovědi nebo doznání.
Komise studenta poučí před výslechem o právu nevypovídat.
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(5) O ústním jednání se pořizuje záznam. Záznam obsahuje označení projednávané věci a
vylíčení průběhu ústního jednání. Záznam podepisuje předseda komise.
Čl. 12
Návrh komise
(1) Po projednání věci komise podá prorektorovi návrh na vydání rozhodnutí o
disciplinárním přestupku.
(2) Komise navrhne prorektorovi, aby disciplinární řízení zastavil, pokud v řízení vyjde
najevo,
a) že se skutek uvedený v návrhu nestal nebo není disciplinárním přestupkem,
b) že skutek uvedený v návrhu nespáchal student, proti němuž je disciplinární řízení vedeno,
c) že student, proti němuž je disciplinární řízení vedeno, přestal být studentem vysoké školy,
nebo
d) že disciplinární přestupek nelze projednat.
(3) Neučiní-li komise návrh podle odstavce druhého, hlasuje postupně
a) o vině,
b) o tom, zda bude uložena sankce,
c) o druhu sankce.
(4) Pokud komise
a) dospěje k usnesení, že je student nevinen, navrhne prorektorovi, aby řízení zastavil,
b) nedospěje k usnesení o uložení sankce, navrhne prorektorovi, aby od uložení sankce
upustil,
c) dospěje k usnesení o uložení sankce, navrhne prorektorovi, aby rozhodl o uložení sankce,
na níž se komise usnesla.
(5) Návrh komise obsahuje taktéž jeho odůvodnění.
Čl. 13
Rozhodnutí o disciplinárním přestupku
(1) Rozhodnutí o disciplinárním deliktu vydává prorektor.
(2) Prorektor může před vydáním rozhodnutí věc vrátit komisi s písemnými pokyny
k došetření případu, považuje-li to za nezbytné k objasnění věci.
(3) Před vydáním rozhodnutí ve věci musí být dána studentovi možnost vyjádřit se k návrhu
komise a k dalším podkladům pro vydání rozhodnutí.
(4) Shledá-li prorektor, že se student dopustil disciplinárního přestupku, může
a) uložit sankci, kterou komise navrhla,
b) uložit sankci mírnější, nebo
c) od uložení sankce upustit.
(5) Rozhodnutí obsahuje náležitosti stanovené správním řádem. Ve výroku rozhodnutí se
dále uvede popis skutku, příslušná ustanovení právních předpisů nebo vnitřních předpisů, jež
byly skutkem porušeny, vyslovení viny a příslušná sankce, popřípadě rozhodnutí o upuštění od
uložení sankce.

4

Čl. 14
Odvolání
(1) O odvolání rozhoduje rektor vysoké školy.
(2) Proti rozhodnutí o disciplinárním přestupku se student může odvolat ve lhůtě 30 dnů
ode dne jeho oznámení. Odvolání má vždy odkladný účinek.
(3) Odvolání se podává prostřednictvím prorektora. Prorektor postoupí odvolání spolu se
svým vyjádřením a se spisem rektorovi.
(4) Rektor nemůže v rozhodnutí o odvolání uložit studentovi přísnější sankci, než byla
uložena v rozhodnutí prorektora podle čl. 12. V případě uložení sankce podmíněného vyloučení
ze studia nesmí rektor studentovi stanovit přísnější lhůty a podmínky k osvědčení, než které
byly uloženy v rozhodnutí prorektora podle čl. 12.
Čl. 15
Přechodné ustanovení
Disciplinární řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto řádu se dokončí podle
dosavadních vnitřních předpisů.
Čl. 16
Zrušovací ustanovení
(1) Tento řád plně nahrazuje Disciplinární řád ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s.,
registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. srpna 2017, č.j.
MSMT-14995/2017-2.
(2) Disciplinární řád ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s., registrovaný Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. srpna 2017, č.j. MSMT-14995/2017-2, se
zrušuje.
Čl. 17
Platnost a účinnost řádu
(1) Tento řád byl schválen rozhodnutím akademické rady vysoké školy dne 30. 10. 2020.
(2) Tento řád nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a
tělovýchovy.
(3) Tento řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.

-------------------------------------------------doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc.
rektor
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