
 

  

Změny oproti platnému Disciplinárnímu řádu ESF MU 
 

Uvedeny jsou pouze články a odstavce, které jsou v návrhu změněny. Změny jsou 
zvýrazněny. Pokud je zvýrazněno číslo odstavce nebo jeho písmeno, jedná se o nově 
vložený odstavec (resp. písmeno odstavce). V případě čl. 6 se v důsledku vložení dvou 
nových odstavců posouvá číslování. 

 
 

Čl. 3 
Disciplinární komise fakulty 

 
7. Funkční období členů disciplinární komise je upraveno Statutem ESF. 
 
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; 

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) vynášení zkouškových testů a písemek, jejich šíření bez výslovného svolení 
vyučujícího/zkoušejícího;  

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

h) agresivní nebo narušující chování, ať fyzické či slovní, vůči členovi akademické 
obce, zaměstnanci fakulty nebo osobě jednající ve spolupráci s fakultou. 
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Čl. 6  

Disciplinární řízení 
 

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

 
3. Disciplinární komisi svolává a její jednání řídí předseda disciplinární komise. 
 
4. 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. 

 
 

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 
odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být 
studentovi doručeno do vlastních rukou. 

 
4. Pro doručování rozhodnutí ve věcech disciplinárního přestupku platí ust. § 68, odst. 

3 zákona o vysokých školách.  

 
Čl. 8  

Zahlazení disciplinární sankce 
 

3. 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.  

 

 
Čl. 9  

Závěrečná ustanovení 
 

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 .............. 

 

 
doc. Ing. Martin Svoboda, Ph.D., v.r. 
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