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        V Brně dne 3. 6. 2009 

 
 

Návrh novely Disciplinárního řádu pro studenty  
 

 
Do čl. 3 odst. 4 se na závěr doplňuje věta: „Předseda je členem komise.“ 
 
Do čl. 6 se vkládá odst. 1 v tomto znění: 
„V disciplinárním řízení se zjišťuje zejména: 
a) zda se stal skutek, v němž je spatřován disciplinární přestupek, 
b) zda je tento skutek disciplinárním přestupkem, 
c) zda lze tento disciplinární přestupek projednat, 
d) zda disciplinární přestupek spáchal student, 
e) zda byl disciplinární přestupek spáchán z nedbalosti nebo úmyslně, 
f) zda a jaká sankce má být pachateli disciplinárního přestupku uložena.“ 
 
V čl. 6 se v důsledku toho posouvá číslování odstavců. Odst. 3 (dle nového číslování) se mění 
na: „Návrh obsahuje označení studenta (jeho jméno a příjmení, univerzitní číslo osoby), který 
měl skutek spáchat, popis skutku, popřípadě navrhované důkazy, o které se opírá, jakož 
i zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.“ 
 
Nově se do čl. 6 vkládá odst. 9, který zní: „Disciplinární komise po projednání přestupku 
vyhotoví návrh na rozhodnutí o disciplinárním přestupku, jehož součástí musí být zejména 
výrok a odůvodnění.“ 
 
V čl. 7 se mění odst. 1 na: „Rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí děkan vydat do 30 dnů 
ode dne návrhu disciplinární komise, musí být vyhotoveno písemně, musí obsahovat výrok 
rozhodnutí, odůvodnění a poučení o právu studenta požádat rektora o přezkoumání rozhodnutí 
a o lhůtě a způsobu uplatnění tohoto práva a musí být studentovi doručeno do 
vlastních rukou.“ 
 
Dále se do čl. 7 vkládá nový odst. 2 ve znění: „Výrok rozhodnutí, jímž je student uznán 
vinným, musí obsahovat popis skutku a uvedením porušených právních či vnitřních předpisů), 
vyslovení viny, uložení příslušné sankce, popřípadě rozhodnutí o upuštění od uložení sankce.“ 
 
U dalších odstavců čl. 7 se v důsledku toho posouvá číslování. 
 
Čl. 8 se mění na:  

„Výkon sankcí 
1. Sankce napomenutí se vykoná tak, že je o ní učiněn záznam ve studijním spisu studenta a 

rozhodnutí o disciplinárním přestupku se vyvěsí na úřední desce fakulty po dobu 15 dnů. 
2. Sankce podmíněného vyloučení ze studia se vykoná tak, že je o ní učiněn záznam ve 

studijním spisu studenta a vedoucí 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. Sankce podmíněného vyloučení ze studia 
ve spojení s rozhodnutím o tom, že se student neosvědčil, má účinky sankce vyloučení ze 
studia. 

3. Sankce vyloučení ze studia se vykoná tak, že studentovi je dnem právní moci rozhodnutí o 
disciplinárním přestupku ukončeno studium ve všech studijních programech 
uskutečňovaných na fakultě.“ 

 
Předkládá: doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., děkan ESF 


