
 

 

 AKADEMICKÝ SENÁT 
 

 

VYHLÁŠENÍ ZMĚNY VNITŘNÍHO PŘEDPISU 
 

učiněné dne 22. února 2007 

 

 

Předseda Akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity vyhlašuje 
podle čl. 26 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty sociálních studií 
Masarykovy univerzity následující změnu vnitřního předpisu: 

 

 

I. 

ZMĚNY 

DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY FSS 

 

Článek 1 

Disciplinární řád pro studenty Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity se mění takto: 

1. V názvu řádu se slovo „FSS“ nahrazuje slovy „Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity“. 

2. V čl. 1 odst. 2 se slova „dále jej nelze projednat, bylo-li proti studentovi v téže věci disciplinární řízení 
již vedeno“ nahrazují slovy „do této lhůty se nezapočítává doba, po kterou bylo studium přerušeno. 
Disciplinární přestupek dále nelze projednat, pokud v téže věci disciplinární komise již podala návrh na 
rozhodnutí podle čl. 12“.  

3. V čl. 4 odst. 2 se na začátek odstavce doplňuje věta: „Podnět k projednání disciplinárního přestupku 
podává děkanovi zpravidla vedoucí katedry.“ 

4. V čl. 14 se doplňuje nový odst. 3 ve znění: „Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné 
projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě.“ 

5. V čl. 15 odst. 2 se slova „se uloží pouze sankce nejpřísnější“ nahrazují slovy „přihlíží disciplinární 
komise ke všem disciplinárním přestupkům a určí pouze jednu sankci“. 

6. V čl. 15 odst. 5 se na konec věty druhé vkládají slova „většinou předepsanou čl. 22 odst. 7“. 

7. V čl. 19 odst. 4 se na konec odstavce vkládá věta: „Členové akademické obce mohou být členy 
disciplinární komise i více funkčních období.“ 

8. Ruší se závěrečný text pod čl. 28 a čl. 28 se nahrazuje: 
 

Čl. 28 

(1)  Tento řád byl schválen dne 25. ledna 2000 Akademickým senátem fakulty a dne 17. dubna 2000 
Akademickým senátem univerzity. 

(2)  Změny tohoto řádu byly schváleny dne 18. ledna 2007 Akademickým senátem fakulty a dne 19. února 
2007 Akademickým senátem univerzity. 

(3)  Tento řád a jeho změny nabývají platnosti a účinnosti dnem vyhlášení podle čl. 26 Volebního a 
jednacího řádu Akademického senátu fakulty. 

 



Článek 2 

(1) Tyto změny Disciplinárního řádu pro studenty FSS byly schváleny podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), Akademickým senátem Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity dne 18. ledna 2007 
a postoupeny ke schválení Akademickému senátu Masarykovy univerzity. 

(2) Tyto změny Disciplinárního řádu pro studenty FSS byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 19. února 2007. 

(3) Tyto změny Disciplinárního řádu pro studenty FSS nabývají platnosti a účinnosti dnem vyhlášení 
podle čl. 26 Volebního a jednacího řádu Akademického senátu Fakulty sociálních studií Masarykovy 
univerzity. 

 

 

 

Úplné znění vnitřního předpisu je k dispozici na elektronické úřední desce fakulty. 

 

 

  

 

…………………………………………… 

        PhDr. Stanislav Balík, Ph.D., 

              předseda AS FSS 


