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Vnitřní předpis č.: 3 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY 
 

Čl. 1  
Obecná ustanovení 

 
Podle zákona č. 111/1998 Sb. ze dne 22. dubna 1998 o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů se vydává „Disciplinární řád pro studenty” (dále jen „disciplinární řád“) 
Ekonomicko-správní fakulty MU (dále jen „fakulty“). 
 

Čl. 2  
Rozsah působnosti 

Disciplinární řád vymezuje disciplinární přestupky a sankce a upravuje jejich projednání a 
rozhodování o nich. Vztahuje se na studenty zapsané na fakultě. 
 

Čl. 3 
Disciplinární komise fakulty 

1. Disciplinární komise je podle zákona samosprávným akademickým orgánem fakulty.  
2. Disciplinární komise projednává a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi ve věci:  

a) disciplinárního přestupku studenta,  
b) splnění podmínek pro osvědčení u podmíněného vyloučení ze studia,  
c) zahlazení disciplinární sankce.  

3. Disciplinární komise má čtyři členy, dva členové jsou studenti.  
4. Členy disciplinární komise fakulty a jejího předsedu jmenuje děkan z řad členů akademické 

obce fakulty. Předseda je členem komise. 
5. Děkan může člena disciplinární komise odvolat.  
6. Návrh děkana na jmenování a odvolání členů disciplinární komise schvaluje akademický senát 

fakulty.  
7. Funkční období členů disciplinární komise je upraveno Statutem ESF. 
8. Disciplinární komise se usnáší o návrhu na rozhodnutí tajným hlasováním. V případě rovnosti 

hlasů rozhodne předseda.  
9. Komise může pravomocně jednat za předpokladu, že jsou přítomni nejméně tři členové. 
10. Jednání disciplinární komise je veřejné s výjimkou usnášení se na rozhodnutí a hlasování. 

Předseda disciplinární komise může z jednání vyloučit veřejnost, shledá-li k tomu závažný 
důvod. 

 
Čl. 4  

Disciplinární přestupek 
Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností studenta stanovených právními 
předpisy nebo vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a fakulty nebo ostatními vnitřními 
řídícími akty fakulty, zejména:  

a) vydávání cizí práce za vlastní, zejména použitím části cizí práce ve vlastní práci bez 
náležitého odkazování nebo doslovným použitím části cizí práce bez zjevného vyznačení 
citace, například uvozovkami; 

b) odevzdání stejné či mírně pozměněné práce ke splnění různých studijních povinností bez 
předchozího souhlasu alespoň jednoho z vyučujících kurzu, do něhož se práce odevzdává; 

c) jakákoliv forma opisování či neoprávněné spolupráce během plnění studijních povinností;  
d) poskytnutí své práce, nebo napovídání během testu znalostí jinému testovanému; 
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e) jakákoliv forma neoprávněné manipulace s taženými zkušebními otázkami či výměna testů 
při psaní písemek, jakož i použití nepovolených materiálů, informací a studijních pomůcek 
při plnění studijních povinností; 

f) úmyslné zničení, poškození, neoprávněné zcizení věci nebo zneužití majetku fakulty, 
majetku jejího zaměstnance nebo majetku osoby jednající ve spolupráci s fakultou; 

g) agresivní nebo narušující chování, ať fyzické či slovní, vůči členovi akademické obce, 
zaměstnanci fakulty nebo osobě jednající ve spolupráci s fakultou. 

 
Čl. 5 

Disciplinární sankce 
1. Za disciplinární přestupek lze uložit některou z následujících sankcí:  

a) napomenutí,  
b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,  
c) vyloučení ze studia. O vyloučení ze studia pak musí kladně hlasovat nejméně  

3/4 přítomných.  
2. Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede 

k nápravě.  
3. 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.  

4. Děkan nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla disciplinární komise.  
 

Čl. 6  
Disciplinární řízení 

1. 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. 

2. Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh děkana. Děkan podává návrh na 
základě podnětu k projednání disciplinárního přestupku. 

3. 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. 

4. Disciplinární komisi svolává a její jednání řídí předseda disciplinární komise.  
5. Disciplinární komise provádí důkazy potřebné ke zjištění skutkového stavu věci. Každý člen 

akademické obce fakulty je povinen dostavit se na výzvu disciplinární komise na ústní jednání a 
vypovídat o skutečnostech, jež jsou mu o projednávané věci známy. 

6. O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta, které je zahájeno 
seznámením studenta s návrhem. V nepřítomnosti studenta lze ústní jednání konat pouze 
v případě, že se k němu nedostaví bez řádné omluvy, kdy řádnost omluvy posoudí předseda 
disciplinární komise.  

7. Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání 
nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci.  

8. Jestliže vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, jestliže se nepodaří prokázat, že 
disciplinární přestupek spáchal student, nebo jestliže osoba přestala být studentem, disciplinární 
řízení se zastaví.  

Naformátováno: Odrážky a
číslování
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9. Disciplinární komise po projednání přestupku vyhotoví návrh na rozhodnutí o disciplinárním 
přestupku, jehož součástí musí být zejména výrok a odůvodnění. 

 
Čl. 7  

Rozhodnutí o disciplinárním přestupku 
1. 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. 

2. 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.  

3. Rozhodnutí se vyznačuje do dokumentace o studentech vedené fakultou.  
4. Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o disciplinárním přestupku doručeno, 

požádat děkana o přezkoumání rozhodnutí; zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů 
prominout. Žádost o přezkoumání rozhodnutí má vždy odkladný účinek.  

5. Pro doručování rozhodnutí ve věcech disciplinárního přestupku platí ust. § 68, odst. 3 zákona o 
vysokých školách.  

 
Čl. 8  

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. 

 
Čl. 9  

Závěrečná ustanovení 
1. Tento řád a jeho změny a doplňky lze schválit nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných 
členů AS ESF.  

2. Tímto řádem se ruší Disciplinární řád pro studenty ze dne 5. 3. 2007.  
3. Podle ust. § 27, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Disciplinární řád pro studenty 

Akademický senát fakulty, v Brně dne 25. 2. 2008. 
4. Podle ust. § 9, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Disciplinární řád Akademický senát 

Masarykovy univerzity, v Brně dne 3. 3. 2008.  
5. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem 

Masarykovy univerzity.  
 
 
 

doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D. 
děkan 

Odstraněno: odůvodnění a 
poučení o možnosti podat žádost 
o přezkoumání 

Odstraněno: Zahlazení 
disciplinární sankce¶
¶
<#>Nejdříve jeden rok od udělení 
napomenutí může student písemně 
požádat děkana o zahlazení 
disciplinární sankce. ¶
<#>Student, který byl ze studia 
podmíněně vyloučen a osvědčil se, 
může nejdříve jeden rok po 
osvědčení písemně požádat děkana 
o zahlazení disciplinární sankce. ¶
<#>Podmínkou zahlazení 
disciplinární sankce je to, aby 
student jednal po dobu od udělení 
sankce do jejího zahlazení 
v souladu s právními předpisy a 
vnitřními předpisy Masarykovy 
univerzity a fakulty a ostatními 
řídícími akty fakulty. ¶
<#>Pokud byla disciplinární 
sankce zahlazena, pohlíží se na 
studenta, kterému byla udělena 
jako by mu disciplinární sankce 
udělena nebyla, zahladí se záznam 
o disciplinární sankci 
v dokumentaci o studentech 
vedené fakultou a fakulta nadále 
nesmí o udělení sankce poskytovat 
informace. ¶
<#>Vyloučení ze studia je 
disciplinární sankcí, kterou 
zahladit nelze. ¶


