
Masarykova univerzita  
 

Pedagogická fakulta 
 
 

Disciplinární řád pro studenty Pedagogické fakulty                  
Masarykovy univerzity  
(ve znění účinném od xx. xx. 2009) 

 

Část první 

Úvodní ustanovení 

Článek 1 

Povaha disciplinárního řádu 

 

Tento disciplinární řád je ve smyslu ustanovení § 33 odst. 2 písm. d) zákona 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”) vnitřním předpisem Pedagogické fakulty 
Masarykovy univerzity.  
 

Článek 2 

Předmět úpravy 

 
Disciplinární řád Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „řád“) vymezuje 
v souladu se zákonem zejména disciplinární přestupek, sankce za jeho spáchání a upravuje 
disciplinární řízení. 

 

Část druhá 

Základy disciplinární odpovědnosti 

Článek 3 

Disciplinární přestupek 

 
(1) Disciplinárním přestupkem je studentem Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity zaviněné 

porušení povinnosti stanovené rozhodným předpisem, jimž se rozumí: 
 

a) právní předpis,  
b) vnitřní předpis Masarykovy univerzity (dále jen „MU“),  
c) vnitřní předpis Pedagogické fakulty MU (dále jen „fakulty“). 

 
(2) Disciplinárním přestupkem (dále také jen „přestupek“) je tak zejména zaviněné porušení 

povinnosti uvedené v odstavci 3 tohoto článku, nebo povinnosti dodržovat zákazy uvedené             
v odstavci 4 tohoto článku. 

 
(3) Student je povinen:  
 

a) své studijní povinnosti plnit osobně, řádně, čestně, poctivě a podle svého nejlepšího 
vědomí a svědomí,  

b) zdržet se při studiu jakéhokoli podvodného jednání a respektovat práva a právem chráněné 
zájmy MU a fakulty, 

c) dbát dobrého jména MU, fakulty a jiných součástí MU, 
d) chovat se na akademické půdě MU, při realizaci akademických svobod, výkonu 

akademických práv a plnění studijních povinností a v souvislosti s tím i mimo tuto půdu 
slušně, zdvořile a v souladu s dobrými mravy, poctivými zvyklostmi a jinými závaznými 
pravidly, 



e) plnit povinnosti a dodržovat pravidla a zákazy týkající se studia, jež vyplývají z vnitřních 
předpisů nebo ostatních vnitřních norem MU nebo fakulty, 

f) dodržovat pravidla a pokyny pro užívání počítačové sítě MU stanovená vnitřními předpisy 
nebo ostatními vnitřními normami MU nebo fakulty. 

 
(4) Studentovi je zapovězeno: 
 

a) poškozovat dobré jméno MU, fakulty nebo jiných součástí MU, nebo se o takové jednání 
pokusit, 

b) úmyslně narušovat a jinak mařit vzdělávací, vědeckou, výukovou, uměleckou nebo jinou 
oprávněnou činnost MU či fakulty, nebo spolupráci MU či fakulty s jinými institucemi                 
a osobami, nebo se o taková jednání pokusit, 

c) jakýmkoli způsobem podvádět, chovat se nečestně nebo nepoctivě při plnění studijních 
povinností, tedy zejména opisovat, neoprávněně manipulovat s taženými zkušebními 
otázkami, vyměňovat testy při psaní písemných prací, používat nepovolené materiály, 
informace a pomůcky, poskytnout svoji práci jinému studentovi nebo mu jinak neeticky 
nebo neoprávněně napomáhat při plnění studijních povinností, např. napovídáním během 
testu znalostí, nebo se o taková jednání pokusit a rovněž takto poskytnutou pomoc vědomě 
přijmout, 

d) vydat cizí práci, její část nebo její výsledky, či cizí závěry za vlastní, zvláště pak použít tyto 
doslovně nebo parafrází ve vlastní práci bez jejich zřetelného odlišení od vlastní práce 
(uvozovkami, jiným typem písma, dostatečným upozorněním apod.) a bez objektivně 
možného a zřetelného uvedení jejich autora, názvu díla a pramene,  

e) využít cizí práci, její výsledky, nebo cizí závěry pro vlastní práci v nepřiměřeném rozsahu,  
f) jinak hrubě porušit zásady poctivé, čestné a etické vědecké, výzkumné a jiné odborné 

tvůrčí práce, nebo jinak v souvislosti se svým studiem neoprávněně zasahovat                            
do autorského práva a jiných práv k předmětům duševního vlastnictví, 

g) odevzdat stejnou nebo jen nepodstatně pozměněnou práci za účelem splnění různých 
studijních povinností bez předchozího souhlasu alespoň jednoho z vyučujících kurzu,                   
do něhož student práci odevzdává, 

h) dopouštět se na akademické půdě MU a při realizaci akademických svobod, výkonu 
akademických práv a plnění studijních povinností a v souvislosti s tím i mimo tuto půdu 
jakýchkoli projevů národnostní, státní, etnické, rasové, náboženské, třídní a jiné sociální 
nesnášenlivosti nebo neúcty k člověku, nebo k opačnému pohlaví, nebo k těmto projevům, 
smýšlením a postojům podněcovat, navádět, propagovat je nebo je jinak aktivně 
podporovat,   

i) hrubě, výrazně, soustavně či opakovaně narušovat spořádaný, pokojný a poklidný chod 
MU, fakulty nebo jiných součástí MU a pokojnou realizaci oprávněných aktivit tam se 
odehrávajících, nebo aktivit, jichž se tyto subjekty účastní,  

j) chovat se agresivně, hrubě, urážlivě, podvratně či úskočně vůči MU, fakultě, členům 
akademické obce MU, zaměstnancům MU nebo osobám spolupracujícím s MU                      
nebo s fakultou, nebo je nemístně obtěžovat či pronásledovat,  

k) vytvářet na akademické půdě MU a při realizaci akademických svobod, výkonu 
akademických práv a plnění studijních povinností a v souvislosti s tím i mimo tuto půdu 
zastrašující, nepřátelské, ponižující, pokořující nebo urážející prostředí, nebo se o to 
pokusit, 

l) budit na akademické půdě MU a při realizaci akademických svobod, výkonu akademických 
práv a plnění studijních povinností i mimo ni veřejné pohoršení, 

m) úmyslně zničit, poškodit, odcizit nebo jinak zneužít majetek, vybavení a práva MU, fakulty, 
členů akademické obce MU, zaměstnanců MU nebo institucí a osob s MU nebo s fakultou 
spolupracujícími, nebo s tímto majetkem, vybavením a právy neoprávněně nebo 
nehospodárně nakládat, nebo se o taková jednání pokusit, 

n) znečišťovat stavby nebo vnitřní či venkovní prostory ve vlastnictví nebo v užívání MU                 
a jejich zařízení a vybavení, 

o) požívat alkohol nebo zneužívat jiné návykové látky v prostorách užívaných MU,                     
nebo do nich vstupovat, pobývat v nich či účastnit se výuky, praxe či jiných fakultních nebo 
univerzitních akcí pod vlivem těchto látek, přičemž jinými návykovými látkami se rozumí 
omamné látky, psychotropní látky a ostatní látky způsobilé nepříznivě ovlivnit psychiku 
člověka, nebo jeho ovládací či rozpoznávací schopnosti, nebo sociální chování, 

p) kouřit ve vnitřních i vnějších prostorách užívaných MU s výjimkou míst k tomu MU oficiálně 
vyhrazených. 

 



(5) Disciplinární odpovědnost za přestupek se uplatní bez ohledu na skutečnost, že jednání mající 
povahu přestupku může zakládat současně i jinou odpovědnost studenta.  
 

(6) Ke vzniku disciplinární odpovědnosti za přestupek postačí zavinění z nedbalosti, nestanoví-li 
právní předpis nebo vnitřní předpis MU nebo fakulty, že je třeba zavinění úmyslného. 
 

(7) Disciplinární odpovědnost za přestupek zaniká: 
 

a) uplynula-li od spáchání skutku, v němž je přestupek spatřován, nebo od pravomocného 
odsuzujícího rozhodnutí v trestní věci lhůta jednoho roku; do lhůty jednoho roku se 
nezapočítává doba, po kterou osoba není studentem, 

b) pachatel přestupku zemřel, nebo byl prohlášen za mrtvého. 
  

Část třetí 

Disciplinární komise 

Článek 4 

Disciplinární komise 

 
(1) Disciplinární komise je samosprávný akademický orgán fakulty. 
 
(2) Disciplinární komise (dále jen „komise“) projednává přestupky studentů zapsaných                          

na fakultě a předkládá v těchto věcech děkanovi fakulty návrh na rozhodnutí o spáchání 
přestupku, nebo návrh na zastavení disciplinárního řízení.  

 
(3) Komise má šest členů. Členy komise včetně jejího předsedy jmenuje děkan fakulty 

s předchozím souhlasem těchto jednotlivých členů a Akademického senátu fakulty, a to z řad 
členů akademické obce fakulty; se souhlasem Akademického senátu fakulty je rovněž z funkce 
člena komise, nebo z funkce předsedy komise odvolává. Polovinu členů komise tvoří studenti 
nenacházející se v pracovním poměru k MU. Předseda a místopředseda se považují za členy 
komise. Členem komise nemůže být děkan fakulty. 

 
(4) Funkční období člena komise je dvouleté. 
 
(5) Funkce člena komise zaniká: 
 

a) uplynutím funkčního období, 
b) dnem, kdy člen komise ztratí některý z předpokladů pro jmenování členem komise, 
c) dnem vzdání se funkce, 
d) dnem odvolání z funkce. 
 

(6) Členství v komisi nezaniká u studentů, kteří ukončí bakalářské nebo magisterské studium                
a kontinuálně naváží studiem magisterským nebo doktorským.  

 

Článek 5 

Vnitřní organizace komise 

 

(1) Předseda komise plní zejména tyto povinnosti: 
 

a) organizuje činnost komise a vystupuje jejím jménem navenek, 
b) svolává, řídí, přerušuje a ukončuje jednání komise a navrhuje pořad projednávaných 

přestupků. 
 

(2) Ostatní členové komise poskytují předsedovi potřebnou součinnost.  
 
(3) Komise si ze svých členů zvolí místopředsedu. Místopředseda v případě potřeby zastupuje 

předsedu, zejména pak v jeho nepřítomnosti. Komise místopředsedu také odvolává. 
 



(4) Komise úzce spolupracuje se studijním oddělením děkanátu fakulty, které jí poskytuje nezbytné 
informace o studentech a další potřebnou součinnost. Jednání komise se účastní pověřený 
pracovník tohoto oddělení, zpravidla studijní referent, jenž plní tyto povinnosti: 

 
a) organizačně se podílí na zajištění činnosti komise a děkana a na rychlém, účelném                        

a bezproblémovém průběhu disciplinárního řízení,  
b) společně se členy komise a ve spolupráci se členy akademické obce a zaměstnanci MU, 

jinými osobami a institucemi připravuje podklady pro jednání, usnášení se, rozhodování 
nebo jiný postup komise a děkana, 

c) pořizuje zápis o jednání komise, 
d) zajišťuje pozvání studenta k jednání komise, administrativně zpracovává další písemnosti 

komise a zajišťuje jejich řádné doručení, 
e) zajišťuje písemná vyhotovení rozhodnutí děkana a jejich řádné doručení,  
f) poskytuje komisi informace o stavu studia studenta, jehož přestupek je projednáván,              

nebo jiné potřebné informace, 
g) informuje komisi o tom, zda byl student již v minulosti sankcionován za spáchání 

disciplinárního přestupku, 
h) podává děkanovi zprávu o tom, zda student plní podmínky osvědčení stanovené 

rozhodnutím děkana o spáchání přestupku při uložení sankce podmíněného vyloučení. 
 

Článek 6 

Rozhodování komise 

 

(1) Komise rozhoduje ve věcech, jež náležejí do její působnosti usnesením.  
 
(2) Komise je způsobilá jednat a usnášet se, je-li přítomna většina jejích členů včetně předsedy 

nebo alespoň místopředsedy. Netvoří-li studenti jednu polovinu přítomných členů komise, 
předseda komise jednání odročí, pokud to navrhne některý z členů komise. 

 
(3) K přijetí usnesení komise je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů komise.                            

K přijetí usnesení, které by mohlo mít za následek uložení nebo výkon sankce vyloučení                    
ze studia, je zapotřebí souhlasu většiny všech členů komise.  

 
(4) Komise se usnáší hlasováním. Před hlasováním se komise poradí bez přítomnosti veřejnosti. 
 
(5) Hlasování je tajné. Usnesením může komise tajné hlasování pro určité či určitá hlasování                      

a pro celé disciplinární řízení nebo pouze jeho část změnit na veřejné a naopak. V případě 
veřejné formy hlasovaní hlasuje předseda komise jako poslední v pořadí.  

 
(6) Nastane-li po hlasování všech přítomných členů komise včetně předsedy rovnost hlasů, 

rozhoduje již učiněný hlas předsedy komise. Hlasovala-li komise tajně nebo není hlas předsedy                 
nad veškerou pochybnost znám, předseda komise se svým hlasem komisi seznámí. 

 

Část čtvrtá 

Disciplinární řízení 

Článek 7 

Úkol a účel disciplinárního řízení 

 
(1) Úkolem disciplinárního řízení je zejména zjistit, zda se přestupek stal a zda se jej dopustil 

student, proti kterému se řízení vede. Dále pak pachatele přestupku stíhat a uložit mu                    
za přestupek sankci. Úkolem disciplinárního řízení je také zajistit, aby nikdo nevinný nebyl            
za přestupek stíhán, nebo dokonce uznán vinným z jeho spáchání a sankcionován za něj.  
 

(2) Účelem disciplinárního řízení je zejména zajistit nápravu pachatele a současně působit 
výchovně i na ostatní studenty tak, aby bylo přestupkům zamezeno a aby byla lépe chráněna 
práva a oprávněné zájmy MU, fakulty, akademické obce MU a dalších osob.  

 



(3) V disciplinárním řízení je proto především třeba zjistit nebo určit: 
 

a) zda se stal skutek, v němž je spatřován přestupek, 
b) zda je takový skutek přestupkem, 
c) zda přestupek spáchal student, proti kterému se řízení vede, 
d) zda byl student, proti kterému se řízení vede, v minulosti sankcionován za jiný disciplinární 

přestupek, 
e) zda nejsou dány důvody pro zastavení disciplinárního řízení, 
f) zda byl přestupek spáchán z nedbalosti nebo úmyslně a bližší okolnosti spáchání přestupku, 
g) zda a jaká sankce má být za spáchání přestupku uložena. 

 

Článek 8 

Přijímání podnětů k zahájení disciplinárního řízení 

 

(1) Děkan přijímá od zaměstnanců MU, zpravidla vedoucích kateder, jiných pracovišť MU                   
nebo fakulty a od vyučujících písemné podněty k zahájení disciplinárního řízení.  

 
(2) Z podnětu musí být patrno, kdo jej činí, jaké věci se týká a o co se opírá. Podnět musí být 

datován a podepsán. 
 
(3) Anonymní podnět se vyřizuje pouze tehdy, nasvědčuje-li jeho obsah, že došlo k závažnému 

porušení rozhodného předpisu.  
 
(4) Nemá-li podání předepsané náležitosti, je nutné jeho podatele do 5 dnů od doručení vyzvat, 

aby podnět ve lhůtě 30 dnů doplnil. Podatel je současně poučen, že neučiní-li tak, bude jeho 
podnět bez dalšího odložen. 

 
(5) Je na úvaze děkana, zda podnět posoudí jako důvodný a podá komisi návrh na zahájení 

disciplinárního řízení. 
 
(6) Odložit podnět je možné zejména:  
 

a) nebyl-li podnět ve lhůtě doplněn, 
b) neshledal-li děkan důvod pro zahájení disciplinárního řízení,  
c) disciplinární odpovědnost za přestupek zanikla, 
d) student podezřelý ze spáchání přestupku přestal být studentem. 

 

Článek 9 

Zahájení disciplinárního řízení 

 
1) Disciplinární řízení zahajuje komise na písemný návrh děkana.  
 
2) Děkan podá návrh na zahájení disciplinárního řízení, pojal-li důvodné podezření, že student 

spáchal přestupek, pokud věc nebyla vyřízena jinak. Děkan podává komisi návrh zpravidla 
prostřednictvím jejího předsedy. 
 

3) Návrh na zahájení disciplinárního řízení obsahuje zejména: 
 

a) vylíčení skutku, v němž je spatřován přestupek, s uvedením porušených ustanovení 
rozhodných předpisů, včetně uvedení alespoň přibližného času a místa spáchání přestupku, 

b) označení studenta, který měl skutek spáchat, 
c) odůvodnění, proč je ve skutku spatřován přestupek, 
d) seznam důkazů, o něž se návrh opírá. 

 
4) K návrhu děkan připojí, nebo odděleně od návrhu komisi sdělí další skutečnosti, které jsou              

mu známy nebo které se v průběhu disciplinárního řízení dozví a jež mohou mít význam               
pro postup v řízení a pro posouzení věci, zejména pak pro posouzení otázky viny, posouzení 
důvodů pro zastavení nebo přerušení disciplinárního řízení a pro uložení sankce. 

 



5) Předseda komise zajistí, aby byl opis návrhu zpravidla spolu s pozvánkou k jednání komise 
doručen studentovi, proti němuž má být disciplinární řízení zahájeno.  

 
6) Seznámením studenta s obsahem podaného návrhu je disciplinární řízení zahájeno a student se 

stává obviněným z přestupku. 
 
7) Na obviněného studenta se hledí, jako by byl nevinen, dokud není jeho vina vyslovena 

pravomocným rozhodnutím o spáchání přestupku. 
 
8) Disciplinární řízení nelze zahájit, popř. v něm pokračovat a přestupek projednat, jestliže 

disciplinární odpovědnost za přestupek zanikla, nebo student, který měl přestupek spáchat,          
není studentem fakulty.  

 
9) Děkan může svůj návrh na zahájení disciplinárního řízení písemně rozšířit o další skutek                    

či skutky. Ustanovení tohoto článku se na rozšíření návrhu použijí obdobně. 
 

10) Rozšiřovat návrh není třeba v případě, že je totožnost dalšího skutku se skutkem, z něhož je 
student obviněn, s přihlédnutím ke změnám okolností případu, které vyšly doposud najevo, 
zachována, a to alespoň částečně totožným jednáním studenta nebo jeho následkem,                  
bez ohledu na formální vymezení a kvalifikaci skutku v návrhu na zahájení disciplinárního 
řízení; totéž platí v případě dalšího skutku, který se skutkem, z něhož je student obviněn, úzce 
souvisí (dále jen „totožný a související skutek“).  

 

Článek 10 

Průběh disciplinárního řízení 

 
(1) Komise postupuje objektivně, nestranně a takovým způsobem, aby byl zjištěn stav věci,                    

o němž nejsou důvodné pochybnosti, a to v rozsahu, který je nezbytný pro posouzení věci                       
a rozhodování v disciplinárním řízení. 

 
(2) Při každém jednání komise předseda nebo jím pověřený člen komise nejprve seznámí přítomné 

s obsahem návrhu na zahájení řízení a shrne případné výsledky předchozích jednání.  
 
(3) Skutkový stav věci se zjišťuje důkazy. Komise provádí důkazy: 
 

a) na návrh děkana, 
b) z vlastního podnětu, 
c) na návrh obviněného. 
 

(4) Komise není návrhy obviněného nebo děkana vázána. 
 
(5) Každý člen akademické obce fakulty nebo zaměstnanec MU je povinen dostavit se na výzvu 

komise k disciplinárnímu řízení a vypovídat o skutečnostech důležitých pro disciplinární řízení, 
je-li jeho svědectví navrženo jako důkaz. Může však výpověď odepřít, pokud by se jejím 
poskytnutím vystavil nebezpečí, že proti němu, nebo osobě jemu blízké, bude zahájeno trestní, 
správní či disciplinární řízení. 

 
(6) Pokud právní nebo vnitřní předpis nestanoví, že je některý podklad z hlediska jeho hodnocení 

závazný, hodnotí komise a děkan podklady, zejména důkazy, podle svého vnitřního 
přesvědčení založeného na pečlivém uvážení všech okolností případu jednotlivě i v jejich 
souhrnu a pečlivě přitom přihlíží ke všemu, co vyšlo v řízení najevo. 

 
(7) Vedle práva účasti na jednání komise má obviněný právo vyjádřit se ke všem skutečnostem, 

které se mu kladou za vinu, k důkazům o nich, a uplatňovat skutečnosti a navrhovat důkazy  
na svou obhajobu, podávat návrhy a opravné prostředky.  

 
 



Článek 11 

Jednání komise 

 

(1) O přestupku se koná před komisí ústní jednání.  
 
(2) Jednání o přestupku je veřejné, s výjimkou veškerých porad komise a hlasování o návrhu              

na rozhodnutí o spáchání přestupku, o zastavení řízení nebo o návrhu na přerušení 
disciplinárního řízení. Ústního jednání se však nesmí účastnit ty osoby, které byly vyzvány,              
aby se dostavily podat výpověď, pokud ještě nebyly komisí vyslechnuty. 

 
(3) Termín jednání komise musí být stanoven tak, aby ústní projednávání přestupku bylo započato 

nejpozději do 30 dnů od doručení návrhu na zahájení disciplinárního řízení komisi. 
 
(4) Jednání komise se koná za účasti obviněného. K ústnímu jednání musí být student řádně 

pozván. V nepřítomnosti obviněného lze jednat pouze v případě, že se k jednání nedostaví                 
bez přijatelné omluvy, doručené předsedovi komise nejpozději k okamžiku zahájení ústního 
jednání a založené na relevantních důvodech bránících jeho účasti.  

 
(5) Za relevantní důvod se považuje zejména skutečnost, že ke dni konání jednání brání studentovi 

v účasti na něm zdravotní indispozice, což obviněný dokládá lékařským potvrzením,                
z něhož tyto skutečnosti výslovně a nesporně vyplývají. Rozhodne-li tak předseda komise, 
může být lékařské potvrzení dodáno i později. Komise posoudí důvodnost omluvy a v případě,                     
že ji akceptuje, stanoví nový termín jednání. Předseda komise zajistí opakované obeslání 
obviněného. 

 
(6) Předseda komise může jednání přerušit, jestliže okolnosti znemožňují v jednání pokračovat. 

 
(7) Předseda komise odpovídá za to, že o každém jednání bude pořízen zápis. 

 
 

Článek 12 

Skončení disciplinárního řízení 

 

Disciplinární řízení končí právní mocí rozhodnutí o zastavení řízení nebo o spáchání přestupku. 
Právní mocí těchto rozhodnutí přestává být student obviněným z přestupku. 

 

Článek 13 

Porada komise a její závěrečné hlasování 

 
(1) Po projednání přestupku se komise poradí. Uzná-li výsledky provedeného dokazování                     

za postačující pro posouzení projednávané věci, poradí se zejména o tom: 
 

a) zda se stal skutek, z jehož spáchání je student výslovně obviněn, popř. skutek totožný, 
nebo související, 

b) zda je tento skutek přestupkem, 
c) zda tento skutek spáchal obviněný, 
d) zda jsou dány důvody pro zastavení nebo přerušení řízení, 
e) zda byl přestupek spáchán z nedbalosti nebo úmyslně, 
f) zda a jaká sankce má být obviněnému uložena. 

 
Neuzná-li komise výsledky provedeného dokazování za postačující, pokračuje v jednání, 
popřípadě jednání odročí. 

 
(2) Po poradě komise hlasuje o tom, zda je dán důvod pro zastavení disciplinárního řízení.              

Pokud komise neshledá důvod pro zastavení řízení, hlasuje o vině obviněného ze spáchání 
přestupku a následně o sankci za něj. 

 
 
 



(3) Komise na základě projednání přestupku a v souladu s výsledkem svého závěrečného hlasování 
vypracuje a děkanovi předloží písemný návrh: 

 
a) na zastavení řízení, shledala-li důvod pro zastavení řízení,  
b) na rozhodnutí o spáchání přestupku, byl-li obviněný shledán vinným ze spáchání 

přestupku. 
 
(4) Z návrhu komise musí být zřejmá zjištění komise, navrhované řešení a jeho odůvodnění,              

tak aby návrh komise představoval dostatečný podklad pro rozhodovací činnost děkana.  
 

(5) Uzná-li komise za vhodné nebo požádá-li o to děkan, komise poskytne děkanovi doplňující 
informace či vysvětlení, popř. přestupkový spis. 

 
(6) Děkan může, poté co mu komise předložila svůj návrh na rozhodnutí o spáchání přestupku, 

nebo na zastavení řízení, věc s písemným zdůvodněním a případnými návrhy vrátit komisi               
k došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění věci. 

 

Článek 14 

Rozhodnutí o spáchání přestupku 

 
(1) Komise a děkan dbají, aby bylo disciplinární řízení a jeho závěry v souladu s právními                    

a vnitřními předpisy a aby odpovídalo okolnostem daného případu, jakož i na to,                           
aby při rozhodování skutkově shodných nebo podobných případů nevznikaly nedůvodné rozdíly. 

 
(2) Rozhodnutí o spáchání přestupku musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat:  
 

a) označení univerzity, fakulty a děkana fakulty, 
b) označení obviněného, 
c) výrok rozhodnutí, 
d) odůvodnění rozhodnutí, 
e) poučení o právu požádat o přezkoumání rozhodnutí. 

 
(3) Informace o rozhodnutí se vyznačuje ve studijním a přestupkovém spisu a v informačním 

systému MU do evidence studia, a to včetně informace o uložené sankci. 

 

Článek 15 

Sankce a jejich ukládání 

 
(1) Za přestupek lze pachateli přestupku uložit sankci: 
 

a) napomenutí, 
b) podmíněného vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek osvědčení, 
c) vyloučení ze studia. 

 
(2) Od uložení sankce lze v rozhodnutí o spáchání přestupku upustit, jestliže k nápravě pachatele 

postačí samotné projednání přestupku. 
 
(3) Při ukládání sankce se přihlíží zejména:  
 

a) k závažnosti přestupku,  
b) k významu, povaze a míře účasti pachatele na spáchání přestupku,  
c) k možnosti nápravy pachatele, především pak k jeho dosavadnímu chování, k tomu,                 

zda spáchání disciplinárního přestupku lituje, k projevené snaze o nápravu škodlivých 
následků přestupku,  

d) k poměrům pachatele. 
 
Může být přihlédnuto také k tomu, zda a jakým způsobem byl pachatel přestupku pro týž 
skutek již postižen v jiných řízeních.  



 
(4) Závažnost přestupku je dána zejména významem chráněného zájmu, který byl činem porušen 

nebo ohrožen, charakterem jednání, jímž byl přestupek spáchán, okolnostmi, za nichž k němu 
došlo, přestupkem způsobenými následky, osobou pachatele, formou a mírou jeho zavinění              
a jeho pohnutkou.  

 
(5) Vyloučit pachatele ze studia lze pouze v případě úmyslně spáchaného přestupku. 
 
(6) Je-li uložena sankce podmíněného vyloučení ze studia, rozhodnutí vždy výslovně obsahuje 

podmínku, že se student ve stanovené lhůtě pod sankcí vyloučení ze studia nesmí dopustit 
dalšího přestupku nebo činu ještě závažnějšího. 

 
(7) Děkan může uložit sankci mírnější, než jakou navrhla komise. Sankci přísnější, než jakou 

navrhla komise, děkan uložit nesmí.  
 

(8) Při ukládání sankce za více přestupků se přihlíží ke všem těmto přestupkům a při zohlednění 
této skutečnosti se za ně uloží pachateli pouze jediná sankce. 

 

Článek 16 

Výkon sankcí 

 

(1) Sankce je vykonatelná dnem právní moci rozhodnutí o spáchání přestupku. 
 
(2) Sankce napomenutí se vykoná tak, že je o ní učiněn záznam ve studijním spisu studenta                 

a rozhodnutí o spáchání přestupku se vyvěsí na úřední desce fakulty na dobu 15 dnů.  
 
(3) Sankce podmíněného vyloučení ze studia se vykoná tak, že je o ní učiněn záznam ve studijním 

spisu studenta a pověřený pracovník studijního oddělení po stanovenou lhůtu dohlíží na plnění 
podmínek osvědčení, o čemž podává děkanovi zprávu. Na základě informací studijního oddělení 
děkan posoudí, zda se student osvědčil či nikoliv. V případě, že se student neosvědčil,                
vydá o tom děkan rozhodnutí, na které se obdobně použijí ustanovení článku 14, 19 a 20 
tohoto řádu. Sankce podmíněného vyloučení ze studia ve spojení s rozhodnutím o tom,                      
že se student neosvědčil, má účinky sankce vyloučení ze studia. 

 
(4) Sankce vyloučení ze studia se vykoná tak, že je studentovi dnem právní moci rozhodnutí                 

o spáchání přestupku, nebo o neosvědčení se ukončeno studium ve všech studijních 
programech uskutečňovaných na fakultě. 

 
(5) V případě uložení sankce podmíněného vyloučení ze studia, nebo sankce vyloučení ze studia se 

rozhodnutí o spáchání přestupku, nebo o neosvědčení se vyvěsí na úřední desce fakulty rovněž 
na dobu 15 dnů.  

 

Článek 17 

Přerušení disciplinárního řízení 

 
(1) Přestal-li být obviněný studentem, komise disciplinární řízení usnesením přeruší na dobu,                

po kterou trvá tato překážka. Disciplinární řízení je možné přerušit také do rozhodnutí                   
v trestním řízení, mohou-li mít jeho závěry podstatný význam pro posouzení věci 
v disciplinárním řízení. 

 
(2) Jakmile odpadne překážka, pro kterou bylo řízení přerušeno, pokračuje disciplinární řízení i bez 

návrhu.  
 
 

 
 



Článek 18 

Zastavení disciplinárního řízení 

 
(1) Děkan disciplinární řízení rozhodnutím zastaví, a to i bez návrhu komise, jestliže v průběhu 

disciplinárního řízení vyjde najevo, že: 
 

a) skutek, o němž se vede řízení, se nestal, nebo nebyl prokázán, 
b) tento skutek, není přestupkem, 
c) spáchání tohoto skutku, nebylo obviněnému prokázáno, nebo jej obviněný nespáchal, 
d) disciplinární odpovědnost za přestupek zanikla podle článku 3 odst. 7 písm. a) tohoto řádu, 
e) disciplinární odpovědnost za přestupek zanikla podle článku 3 odst. 7 písm. b) tohoto řádu, 
f) ve věci téhož skutku ve vztahu k témuž obviněnému již bylo v disciplinárním řízení 

pravomocně meritorně rozhodnuto, přičemž rozhodnutí nebylo v předepsaném řízení 
zrušeno. 

 
(2) Shledá-li komise důvody pro zastavení disciplinárního řízení, předloží děkanovi odůvodněný 

návrh na jeho zastavení.   
 
(3) Jestliže komise navrhla, aby disciplinární řízení bylo zastaveno, děkan tak učiní, ledaže by měl 

o důvodnosti tohoto postupu vážné pochybnosti. V případě vážných pochybností věc 
s uvedením důvodů komisi vrátí k dalšímu projednávání. 

 
(4) Ustanovení článku 14 odst. 2 tohoto řádu se na rozhodnutí o zastavení disciplinárního řízení 

použije obdobně. 
 

 

Článek 19 

Přezkoumání rozhodnutí 

 
(1) Student má právo požádat rektora MU ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí,                    

aby děkanem vydané rozhodnutí o spáchání přestupku, zastavení disciplinárního řízení, 
neosvědčení se, nebo o přezkoumání rozhodnutí přezkoumal.  

 
(2) Žádost o přezkoumání se podává prostřednictvím děkana. 
 
(3) Žádost má vždy odkladný účinek. 
 
(4) Děkan sám může žádosti pouze vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit, jinak ji předá                       

k rozhodnutí rektorovi. Rozhodnutí rektora MU je konečné. 
 
 

Článek 20 

Právní moc rozhodnutí 

 

(1) Děkanem vydané rozhodnutí nabývá právní moci dnem: 
 

a) marného uplynutí lhůty pro podání žádosti o jeho přezkoumání, 
b) doručení rozhodnutí rektora, jímž se děkanem vydané rozhodnutí mění nebo potvrzuje. 

 

(2) Rektorem vydané rozhodnutí, kterým se děkanovo rozhodnutí ruší, nabývá právní moci dnem 
jeho doručení. 
 

Článek 21 

Dokumentace disciplinárního řízení 

 
(1) Ve věci přestupku a řízení o něm se zakládá a vede spis. Spis tvoří zejména podání, protokoly, 

zápisy a další záznamy, písemná vyhotovení rozhodnutí, přípisy a jiné písemnosti a rovněž 
důkazní prostředky vztahující se k dané věci.  



 
(2) O jednání komise a o jednotlivých úkonech souvisejících s řízením v dané věci, při nichž 

dochází ke styku s obviněným nebo jinými osobami zúčastněnými na disciplinárním řízení,               
se pořizuje zápis. 

Část pátá 

Společná ustanovení 

Článek 22 

Lhůty 

 

(1) Nestanoví-li lhůtu k provedení určitého úkonu v disciplinárním řízení vnitřní předpis MU nebo 
fakulty, určí ji komise. 

 
(2) Připadne-li konec lhůty na den pracovního klidu, považuje se za konec lhůty nejbližší následující 

pracovní den. 
 

(3) Komise v nalézacím stádiu a děkan nebo rektor v přezkumném stádiu disciplinárního řízení 
mohou zmeškání lhůty ze závažných důvodů prominout, je-li současně se žádostí učiněn úkon, 
který měl být učiněn. Dnem doručení úkonu je v takovém případě den, kdy bylo zmeškání lhůty 
prominuto. 

Článek 23 

Doručování písemností 

 

(1) Písemnosti vydané při úkonech podle tohoto řádu, nejsou-li doručeny osobně oproti písemnému 
potvrzení převzetí, se doručují prostřednictvím děkanátu fakulty doporučeným dopisem 
s dodejkou a v případech uvedených v odst. 2 tohoto článku doporučeným dopisem                         
do vlastních rukou s dodejkou. 

 
(2) Písemnost se doručuje doporučeným dopisem do vlastních rukou s dodejkou: 
 

a) pokud se jedná o: 
 

1. pozvánku studenta k jednání komise, 
2. opis návrhu děkana na zahájení disciplinárního řízení, 
3. rozhodnutí o spáchání přestupku,  
4. rozhodnutí o zastavení disciplinárního řízení, 
5. rozhodnutí o přezkoumání rozhodnutí, 
6. rozhodnutí o tom, že student, jemuž byla uložena sankce podmíněného vyloučení              

ze studia, se ve stanovené lhůtě neosvědčil, 
 

b)  jestliže tak stanoví orgán, který písemnost vydal. 
 

(3) Dnem doručení písemnosti je den, kdy adresát písemnost převzal. Znemožní-li adresát 
písemnosti její doručení tím, že ji odmítne převzít, má odepření účinky převzetí písemnosti. 

 
(4) Nepodaří-li se postupem podle odst. 1 nebo 2 tohoto článku studentovi doručit pozvánku 

k jednání komise, opis návrhu děkana na zahájení disciplinárního řízení, usnesení o přerušení 
disciplinárního řízení nebo rozhodnutí o jeho zastavení, doručí se náhradním způsobem,                 
a to vyvěšením na úřední desce fakulty na dobu 8 dnů; na písemnosti se vyznačí den vyvěšení.         
Osmým dnem po vyvěšení se písemnost považuje za doručenou. 

 
(5) Nelze-li doručit studentovi pozvánku k jednání komise, doručí se studentovi náhradním 

způsobem také opis návrhu děkana na zahájení disciplinárního řízení, ledaže byl již doručen.  
 

 

 



Článek 24 

Zastoupení v disciplinárním řízení 

 

Děkan, členové komise, obviněný z přestupku a případně další osoby zúčastněné                        
na disciplinárním řízení, u nichž to vyplývá z povahy věci, např. svědci, nemohou být 
v disciplinárním řízení zastupováni, nestanoví-li právní předpis nebo vnitřní předpis MU nebo 
fakulty jinak. 

Část šestá 

Závěrečná ustanovení 

Článek 25 

 
(1) Pro disciplinární řízení zahájená před účinností tohoto řádu se použijí dosavadní předpisy. 
 
(2) Zrušuje se Disciplinární řád Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ze dne 15. listopadu 

1999. 
 
(3) Tento řád byl podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity dne ………………………… 
 
(4) Tento řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem Masarykovy 

univerzity dne ………………………… 
 
(5) Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Masarykovy univerzity                   

a účinnosti patnáctým dnem po jeho zveřejnění.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


