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Vnitřní předpis č.: 1 
 

VOLEBNÍ A JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉHO SENÁTU 
 
 
 

Část  I. 
Úvodní ustanovení 

 
Čl. 1 

1. Akademický senát fakulty je jejím samosprávným zastupitelským akademickým orgánem.  
 
 

Část II. 
Složení a orgány akademického senátu 

 
Čl. 2 

1. Akademický senát je složen z volených zástupců akademické obce. 
2. Členství v akademickém senátu je čestnou funkcí a je neslučitelné s výkonem funkce 

děkana a proděkana. 
3. Akademický senát je tvořen zaměstnaneckou a studentskou komorou. Zaměstnanecká 

komora je tvořena sedmi členy. Studentská komora je tvořena šesti členy. 
4. Členství v akademickém senátu zaniká: 

a) uplynutím funkčního období, 
b) ukončením působení na fakultě, 
c) vzdáním se členství, 
d) odvoláním, 
e) jmenováním do funkce, jejíž výkon je neslučitelný s členstvím v akademickém senátu. 

5. Uvolní-li se během funkčního období místo člena akademického senátu, nastoupí na jeho 
místo náhradník příslušné komory, podle pořadí, v němž byl ve volbách zvolen. Není-li 
takového náhradníka, koná se v nejbližším možném termínu doplňující volba nového 
člena senátu.  

 
Čl. 3 

1. V čele akademického senátu stojí předseda, volený z učitelů - členů senátu nadpoloviční 
většinou všech členů akademického senátu. Předseda akademického senátu řídí a 
organizuje jeho činnost a zastupuje senát navenek. Předseda senátu je současně i 
předsedou zaměstnanecké komory. V době nepřítomnosti předsedy akademického senátu 
jej zastupuje předseda studentské komory. 

2. Předseda studentské komory je volen členy studentské komory. 
3.   Zapisovatelem akademického senátu je osoba pověřená předsedou akademického senátu. 

 
Čl. 4 

1. Akademický senát si může zřizovat stálé nebo dočasné komise ze svých členů, popřípadě 
z dalších členů akademické obce. 

2. Předsedou komise je vždy člen akademického senátu. 
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Část III. 
Pravidla jednání akademického senátu 

 
Čl. 5 

1. Ustavující zasedání akademického senátu svolává předseda odstupujícího senátu a 
navrhuje pořad jeho jednání. Ustanovující zasedání je svoláno bez zbytečného odkladu po 
zvolení všech členů akademického senátu na nové funkční období. 

2. Akademický senát zasedá nejméně dvakrát za semestr. 
3. Zasedání akademického senátu svolává předseda, v době jeho nepřítomnosti jeho zástupce 

- předseda studentské komory. Mimořádné zasedání se svolávají na žádost: 
a) nejméně jedné čtvrtiny všech členů akademického senátu, 
b) nejméně jedné čtvrtiny členů akademické obce z řad zaměstnanců, 
c) nejméně jedné desetiny všech studentů, 
d) děkana fakulty. 

4. Žádost o svolání mimořádného zasedání se předkládá písemně a mimořádné zasedání se 
svolává do sedmi dnů po jejím předložení. 

  
Čl. 6 

1. Akademický senát je způsobilý se usnášet, je-li přítomna alespoň dvoutřetinová většina 
jeho členů. 

2. O každém návrhu rozhoduje akademický senát hlasováním. O návrzích se hlasuje v 
pořadí, v jakém byly předloženy. K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny přítomných členů, pokud tato pravidla jednání akademického senátu nestanoví 
jinak. 

3. Ke schválení usnesení ve věcech uvedených v čl. 16. odst. 1, písm. a), c), d), e) statutu 
fakulty a k novému schválení usnesení akademického senátu, se kterým děkan nevyslovil 
souhlas, je třeba dvoutřetinové většiny přítomných členů akademického senátu. 

4. Volbu kandidáta na funkci děkana připravuje a řídí ve spolupráci s předsedou volební 
komise, zvolená k tomuto účelu akademickým senátem. O návrhu na jmenování děkana 
fakulty se senát usnáší tajnou volbou: 
a) pro zvolení kandidáta na funkci děkana je zapotřebí nejméně dvoutřetinová přítomnost 

všech členů akademického senátu. Návrh je přijat, jestliže se pro něj vyslovila 
nadpoloviční většina všech členů senátu, 

b) jestliže v prvním kole nezíská žádný z kandidátů potřebný počet hlasů, koná se druhé 
kolo tajného hlasování, v němž se hlasuje stejným způsobem pouze o dvou 
kandidátech, kteří v prvním kole získali nejvyšší počet hlasů. V případě rovnosti počtu 
hlasů pro více než dva kandidáty na prvním místě nebo pro dva nebo více kandidátů 
na druhém místě, postupují všichni tito kandidáti do druhého kola,  

c) není-li ani ve druhém kole o návrhu na jmenování děkana fakulty rozhodnuto, určí 
akademický senát na tomtéž zasedání termín nového projednání návrhu na jmenování 
děkana. Do třetího kola postoupí kandidát s nejvyšším počtem hlasů. Při rovnosti 
hlasů může do třetího kola postoupit i více kandidátů. Nepodaří-li se senátu ani ve 
třetím kole usnést o návrhu na jmenování děkana, budou vyhlášeny nové volby 
kandidáta na funkci děkana, 

d) v případě, že se v prvním kole hlasuje o jednom kandidátovi, ke zvolení musí získat 
počet hlasů uvedený v čl. 6,  odst. 4, písm. a). Pokud se nadpoloviční většina všech 
senátorů v prvním kole vysloví proti zvolení kandidáta, budou vyhlášeny nové volby. 
Pro všechny ostatní případy bude probíhat druhé kolo, 

e) návrh na jmenování děkana předkládá předseda akademického senátu fakulty  
rektorovi MU. 
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5. Usnesení akademického senátu, s nímž děkan nesouhlasí, děkan neprovede a oznámí tuto 
skutečnost bez zbytečného odkladu předsedovi akademického senátu s odůvodněním. 
Pokud nedojde k dohodě, jedná AS MU bez zbytečného odkladu v přítomnosti děkana o 
věci znovu, a to nejpozději do 30 dnů. 

6. Hlasuje-li některá komora všemi svými hlasy proti návrhu usnesení, není usnesení 
schváleno a senát je povinen vést rozpravu před novým hlasováním. 

7. Hlasování je veřejné nebo tajné. Veřejně se hlasuje zdvižením ruky. Tajně se hlasuje 
hlasovacími lístky. Pokud není stanoveno zákonem a tímto řádem jinak, o způsobu 
hlasování rozhoduje akademický senát. 

 
Čl. 7 

1. Jednání akademického senátu se účastní jeho členové. S hlasem poradním se může 
zasedání akademického senátu účastnit děkan fakulty  nebo v jeho zastoupení příslušný 
proděkan a zástupci fakulty v akademickém senátu Masarykovy univerzity. Jednání AS je 
veřejně přístupné. 

 
Čl. 8 

1. Akademický senát stanoví na návrh předsedy pořad jednání a způsob projednávání 
jednotlivých bodů pořadu. 

2. Každý člen akademického senátu a děkan fakulty mají právo podávat návrhy na změnu 
nebo doplnění pořadu. 

3. Každý člen akademického senátu má právo podávat návrhy na způsob projednávání a 
způsob hlasování. 

4. Návrhy na kandidáty pro volby orgánů a funkcionářů, které přísluší akademickému 
senátu, může předkládat každý člen akademického senátu. 

 
Čl. 9 

1. Akademický senát informuje o své činnosti členy akademické obce. 
a) na shromážděních akademické obce svolávaných minimálně jednou ročně, 
b) na vývěsce, která musí být umístěna na veřejně přístupném místě v budově fakulty, 

2. Vývěska akademického senátu musí obsahovat: 
a) seznam členů akademického senátu s uvedením pracoviště respektive studijního oboru,  
b) informaci o způsobu předávání připomínek a návrhů od členů akademické obce 

akademickému senátu,  
c) zápis z posledního zasedání akademického senátu nejpozději do pěti pracovních dnů po 

ukončení zasedání. 
 

 
Část IV. 

Práva a povinnosti členů akademického senátu 
 

Čl. 10 
1. Člen akademického senátu má povinnost účastnit se jednání akademického senátu a jeho 

orgánů, do kterých byl zvolen. Člena, který neplní své povinnosti, může navrhnout senát 
akademické obci k odvolání. 

2. Člen akademického senátu má při jednáních senátu právo předkládat své návrhy, podněty 
a připomínky k otázkám v působnosti akademického senátu a požadovat jejich řešení. 
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Čl. 11 
1. Člen akademického senátu odpovídá za výkon své funkce členům akademické obce, kteří 

jej zvolili. 
2. Člen akademického senátu může být z rozhodnutí svých voličů odvolán stejným 

způsobem, jakým byl zvolen. Návrh na odvolání člena zaměstnanecké komory musí podat 
nejméně jedna pětina členů akademické obce z řad pracovníků fakulty do rukou předsedy 
senátu. Návrh na odvolání člena studentské komory musí podat nejméně desetina studentů 
fakulty do rukou předsedy studentské komory. 

 
 

Část V. 
Volby do zaměstnanecké komory 

 
Čl. 12 

1. Zaměstnanecká komora je volena zaměstnanci - členy akademické obce fakulty. Volby 
jsou přímé s tajným hlasováním. 

2. Jména kandidátů, čas a místo konání do zaměstnanecké komory budou zveřejněna 
nejméně pět pracovních dní před volbami. 

3. Zvolen je stanovený počet kandidátů a náhradníků, kteří získají nejvyšší počet platných 
hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los.  

 
 

Část VI. 
Volby do studentské komory 

 
Čl. 13 

1. Studentská komora je volena studenty - členy akademické obce fakulty. Volby jsou rovné 
s tajným hlasováním.. 

2. Jména kandidátů, čas a místo konání voleb do studentské komory budou zveřejněna 
nejméně pět pracovních dní před volbami. 

3. Zvolen je stanovený počet kandidátů a náhradníků, kteří získají nejvyšší počet platných 
hlasů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje o pořadí los. 

 
 

Část VII. 
Volby do akademického senátu univerzity 

 
Čl. 14 

1. Akademická obec fakulty volí své zástupce do akademického senátu Masarykovy 
univerzity. Celkem je voleno pět zástupců ve složení: tři z řad akademických pracovníků a 
dva z řad studentů a dva náhradníci – jeden z řad akademických pracovníků a jeden z řad 
studentů. 

2. Volby zástupců z řad pracovníků a studentů probíhají odděleně. Jejich průběh se řídí 
analogicky podle ustanovení čl. 12 a 13.  

 
 

Část VIII. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento volební a jednací řád Akademického senátu ESF a jeho změny a doplňky lze 
schválit nejméně dvoutřetinovou většinou přítomných členů AS ESF. 
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2. Tímto řádem se ruší Volební a jednací řád akademického senátu ESF ze dne 24. 1. 2005. 
3. Podle ust. § 27, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Volební a jednací řád 

akademického senátu Akademický senát fakulty, v Brně dne 19. 6. 2006. 
4. Podle ust. § 9, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Volební a jednací řád akademického 

senátu Akademický senát Masarykovy univerzity, v Brně dne …………… 
5. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým 

senátem Masarykovy univerzity. 
 
 
 
 

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., v.r. 
děkan 
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Vnitřní předpis č.: 2 
 

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY 
 

Čl. 1 
 

1.  Vědeckou radu fakulty (dále jen vědecká rada) svolává a její zasedání řídí děkan nebo 
v jeho nepřítomnosti pověřený člen vědecké rady. 

2.  Zasedání vědecké rady svolává děkan podle potřeby, nejméně však jedenkrát za semestr. 
 

Čl. 2 
 

1.  Vědecká rada v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a statutem fakulty 
a)  projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecko-výzkumné činnosti fakulty, 

vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem Masarykovy univerzity, 
b)  schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě, 
c)  vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem (seznam 

oborů tvoří příloha č.3 statutu). 
2.  Vědecká rada se dále vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan. 
 

Čl. 3 
 
1.  Členové vědecké rady mají povinnost zúčastnit se jejího zasedání a aktivně se na nich 

podílet. 
2.  Vědecká rada je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů vědecké 

rady. 
3.  K platnému usnesení vědecké rady je třeba souhlasu dvoutřetinové většiny přítomných, 

s výjimkou hlasování o výsledku habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem. 
Hlasuje se zdvižením ruky. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedajícího. O 
návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly předloženy. 

4.  Vědecká rada se usnáší o výsledku habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 
tajným hlasováním. Vědecká rada je způsobilá usnášet se, jsou-li přítomny dvě třetiny 
členů vědecké rady. K platnému usnesení vědecké rady je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny všech členů vědecké rady. 

 
Čl. 4  

 
O průběhu a výsledcích zasedání vědecké rady se pořizuje zápis. 
 

Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento řád a jeho změny a doplňky lze schválit nejméně dvoutřetinovou většinou 

přítomných členů AS MU. 
2. Tímto řádem se ruší Jednací řád vědecké rady fakulty ze dne 21. 3. 2005. 
3. Podle ustanovení § 27, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Jednací řád vědecké rady  
      fakulty Akademický senát fakulty, v Brně dne 19. 6. 2006. 
4. Podle ustanovení § 9, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Jednací řád vědecké rady 

fakulty Akademický senát Masarykovy univerzity, v Brně dne………... 
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5. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým 
senátem Masarykovy univerzity. 

 
 
 

 
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., v.r. 

děkan 
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Vnitřní předpis č.: 3 

 
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY 

 
Čl. 1 

Obecná ustanovení 
 
1. 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 
 
1. 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. 
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 jeden rok. 
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. 

 
Čl. 4 

Disciplinární přestupek 
 
1. Disciplinárním přestupkem je chování odporující dobrým mravům nebo zaviněné porušení 

povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy Masarykovy 
univerzity a fakulty. 

 
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, 
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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. Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh děkana. 
2. Návrh obsahuje popis skutku, popřípadě navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i 

zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek. 
3. 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. 

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

5. 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. 

 
Čl. 7 

Rozhodnutí o disciplinárním přestupku 
 

1. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí být vydáno 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. 

2. Rozhodnutí se vyznačuje do dokumentace o studentech vedené fakultou. 
3. 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. 

4. Pro doručování rozhodnutí ve věcech disciplinárního přestupku platí ust. § 68, odst. 3 
zákona. 

 
Čl. 8 

Zahlazení disciplinární sankce 
 
1. Nejdříve jeden rok od udělení napomenutí může student písemně požádat děkana o 

zahlazení disciplinární sankce. 
2. Student, který byl ze studia podmíněně vyloučen a osvědčil se, může nejdříve jeden rok 

po osvědčení písemně požádat děkana o zahlazení disciplinární sankce. 
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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 vysoké 
školy a fakulty. 

4. 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. 

5. Vyloučení ze studia je disciplinární sankcí, kterou zahladit nelze. 
 

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 21. 3. 2005. 
3.   Podle ust. § 27, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Disciplinární řád pro studenty 
      Akademický senát fakulty, v Brně dne 19. 6. 2006. 
4.  Podle ust. § 9, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Disciplinární řád Akademický 
      senát Masarykovy univerzity, v Brně dne………... 
5.  Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým  
     senátem Masarykovy univerzity. 

 
 
 
 
 

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., v.r. 
děkan 
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 Vnitřní předpis č.: 4 
 

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 

Část I. 
Úvodní ustanovení 

1. V rámci své vzdělávací činnosti poskytuje Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy 
univerzity (dále jen fakulta) za úplatu celoživotní vzdělávání (dále jen CŽV) v souladu 
s ustanovením § 60 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách ve znění pozdějších 
změn a předpisů (dále jen zákon) a ve smyslu Statutu fakulty. 

2. Celoživotní vzdělávání se realizuje prostřednictvím: 

• jednotlivých kursů, 
• souvislých studijních programů složených z jednotlivých předmětů. 

 
Souvislé studijní programy CŽV vycházejí z odborných standardů akreditovaných 
studijních programů na fakultě, jsou realizovány na základě kreditního systému ECTS 
a je zajištěna vzájemná prostupnost mezi diplomovým studiem na fakultě a programy 
CŽV.  

3. Účastníci celoživotního vzdělávání (dále jen účastníci) nejsou studenty podle zákona. 

4. Organizací CŽV je na fakultě pověřeno Centrum distančního a celoživotního 
vzdělávání (dále jen CDCV). 

5. Za odbornou úroveň CŽV odpovídá příslušný odborný garant jmenovaný děkanem za 
podmínek daných Statutem CDCV. 

6. Za dodržení systémových pravidel a metodiky CŽV podle tohoto Řádu odpovídá 
vedoucí CDCV za podmínek daných Statutem CDCV.  

 

Část II. 
Kursy celoživotního vzdělávání 

 
Čl. 1 

Organizace studia 

1. Kursy celoživotního vzdělávání jsou organizovány jako: 
a. samostatné předměty na fakultě akreditovaných diplomových studijních 

programů; 
b. samostatné vzdělávací aktivity stojící mimo akreditované programy. 

  

2. Studium kursů CŽV je realizováno prezenční, distanční nebo kombinovanou formou. 
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3. Délka trvání kursů CŽV se stanovuje pro každý kurs jednotlivě; předpokládá se, že 
nepřesáhne 6 měsíců pro jednotlivý kurs.  

Čl. 2 
Přijetí uchazeče do kursu CŽV 

1. Uchazeči jsou přijímáni na základě závazné písemné přihlášky a úhrady kursovného. 

2. Do kursu organizovaného na objednávku mohou být uchazeči přijati na základě 
hromadné přihlášky podané objednatelem; kursovné může být uhrazeno hromadně. 

3. Podmínky přijetí do kursu stanoví CDCV pro každý kurs jednotlivě. 

Čl. 3 
Hodnocení a ukončení studia 

1. Účastníci kursů mohou být během studia nebo na jeho závěr hodnoceni. Pokud je pro 
daný kurs stanovena kontrola studia a jeho hodnocení, postupuje se jako u programu 
CŽV. 

2. Je-li pro ukončení kursu stanovena závěrečná zkouška a účastník ji úspěšně složí, vydá 
fakulta účastníkovi "Osvědčení" potvrzující složení zkoušky a absolvování kursu. 

3. Účastníku může být studium kursu ukončeno, pokud se soustavně nedostavuje na jeho 
prezenční části; o ukončení studia rozhoduje s konečnou platností vedoucí CDCV. 
Kursovné se účastníkovi nevrací. 

4. Studium končí také neúspěšným složením závěrečné zkoušky, je-li pro takový kurs 
předepsána; v takovém případě nebude účastníkovi vydáno "Osvědčení". Za nesložení 
závěrečné zkoušky se také považuje, pokud se na ni účastník nedostaví bez písemné 
omluvy a ze závažných důvodů hodných zřetele; o možnosti vykonat závěrečnou 
zkoušku v náhradním termínu rozhoduje s konečnou platností vedoucí CDCV. 
Kursovné se účastníkovi nevrací.  

 

Část III. 
Programy celoživotního vzdělávání 

 
Čl. 1 

Organizace studia 

1. Programem celoživotního vzdělávání (dále jen program) se rozumí souvislé studium 
předmětů ve skladbě a posloupnosti dané vzorovým studijním plánem daného 
programu; programy jsou orientovány na výkon povolání. 

2. Programy jsou realizovány s využitím kreditního a klasifikačního systému užívaného 
v rámci akreditovaných diplomových studijních programů na fakultě. 

3. Programy jsou obsahově provázány s akreditovanými studijními programy a obory 
kombinovaného bakalářského studia. Seznam programů a oborů na příslušný 
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akademický rok je zveřejněn ve Studijním katalogu, v Informačním systému 
univerzity (dále jen IS) a na internetových stránkách fakulty. 

4. Výuka v rámci programů probíhá distanční a kombinovanou formou; tzn. zejména 
prostřednictvím tutoriálů a konzultací doplněných řízeným samostudiem. 

5. Doporučená délka studia v jednom programu je dána vzorovým studijním plánem. 
Maximální délka studia není stanovena. 

6. Harmonogram studia vychází z organizace akademického roku uplatňovaného na 
fakultě. Začátek a konec studijního období (semestru), počet výukových dnů, termíny 
tutoriálů a prezenčních částí výuky a období pro konání zkoušek (dále jen zkouškové 
období) musí být stanoveno před zahájením výuky. 

7. Zápis probíhá do každého semestru studia CŽV; termín zápisu je stanoven vždy na 
začátku příslušného semestru. S výjimkou 1. semestru provádí zápis účastníci sami 
elektronickou registrací v aplikaci „Studium On-Line“ ve stanoveném termínu.  Do 
prvního semestru se účastníci neregistrují, předměty jsou jim zapsány automaticky 
podle vzorového studijního plánu.  

8. Zkouškové období pro konání zkoušek z předmětů, které má účastník zapsán pro daný 
semestr, začíná nejdříve dnem ukončení studijního období příslušného semestru a 
končí nejpozději dnem zahájení zkouškového období semestru následujícího. 

Čl. 2 
Přijetí uchazeče do programu CŽV 

1. Programy CŽV jsou určené uchazečům s ukončeným středoškolským nebo 
vysokoškolským vzděláním; před přijetím uchazeče do programu, musí tento doložit 
doklad o předchozím složení maturitní zkoušky. 

2. Uchazeči o studium v programu CŽV musí složit přijímací zkoušku k ověření 
předpokladů ke studiu, jejíž forma a obsah jsou shodné s přijímací zkouškou do 
diplomového studia. Za složení přijímací zkoušky se považuje také složení přijímací 
zkoušky do adekvátního oboru kombinovaného nebo prezenčního studijního programu 
na fakultě. 

3. Uchazeči o studium mají právo se předem podrobně seznámit s nároky na ně 
kladenými pro efektivní zvládnutí studia. Uchazečům, kteří nejsou ke studiu v rámci 
programů CŽV dostatečně způsobilí, může fakulta nabídnout kursy pro získání této 
způsobilosti (toto se nevztahuje na podmínku maturitní zkoušky). 

4. O přijetí ke studiu na základě přijímací zkoušky rozhoduje s konečnou platností děkan 
fakulty. O rozhodnutí o přijetí je uchazeč vyrozuměn písemně.  

5. Uchazeč se stává účastníkem celoživotního vzdělávání v okamžiku oboustranného 
podpisu "Smlouvy o studiu v programu CŽV" a uhrazením poplatku za 1. semestr 
studia formou a v termínu vyplývajícím z této smlouvy v souladu s aktuálně platným 
Ceníkem výkonů CŽV.  
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6. Účastník je povinen plnit povinnosti vyplývající z Řádu celoživotního vzdělávání 
Masarykovy univerzity, ze Statutu fakulty a ze Studijního a zkušebního řádu 
celoživotního vzdělávání fakulty. Porušení výše uvedených povinností může být 
předmětem disciplinárního řízení podle platného „Disciplinárního řádu pro účastníky 
celoživotního vzdělávání“ fakulty. 

 
Čl. 3 

Registrace předmětů  

1. Účastníci CŽV si v souladu se vzorovým studijním plánem příslušného programu 
registrují jednotlivé předměty ve stanoveném termínu na příslušný semestr; následný 
zápis do ISu provádí CDCV. Termín registrace se účastníkům oznamuje e-mailem. 
Účastníkům, kteří mají nastoupit po přerušení studia, se termín registrace oznamuje e-
mailem i dopisem. 

2. Účastník, který neprovede registraci ve stanoveném termínu, může tak učinit později 
za poplatek stanovený Ceníkem výkonů CŽV. Pokud poplatek neuhradí, nebude 
registrace provedena. 

3. Od počtu zapsaných předmětů se odvozuje výše poplatků spojených se studiem podle 
Ceníku výkonů CŽV. Tyto poplatky musejí být uhrazeny podle pokynů a aplikaci 
„Registrace předmětů“ ve „Studiu On-Line“. 

4. Minimální počet předmětů, které si musí účastník zapsat pro jeden semestr, musí být 
takový, aby celkový součet kreditů zapsaných předmětů byl nejméně 10. 

5. Účastníkům přijímaným ke studiu jsou v prvním semestru automaticky zapsány 
všechny předměty podle vzorového studijního plánu. 

6. Účastník, který již absolvoval většinu předmětů předepsaných vzorovým studijním 
plánem tak, že mu do posledního semestru studia zbývají k zápisu předměty za méně 
než 10 kreditů, zapíše si tyto předměty. 

Čl. 4 
Hodnocení studia 

1. Hlavní formy kontroly studia jsou: průběžná kontrola a závěrečná kontrola. 

2. Průběžná kontrola je založena na autoexaminačních testech, zpracovávání a 
odevzdávání povinných (tzv. POT – práce opravovaná tutorem) ve stanovených 
termínech a řízené diskusi během tutoriálů.  

3. Závěrečná kontrola má formu zkoušky, která může být písemná, ústní nebo se může 
skládat z části písemné a části ústní.  

4. Obsah zkoušky a podmínky jejího úspěšného složení jsou stanoveny akreditací 
předmětu. Při zkoušce se zjišťuje rozsah a hloubka vědomostí účastníka v daném 
předmětu a jeho schopnost samostatně řešit úkoly. 

5. Zkoušky mohou být vypisovány a skládány výhradně v příslušném zkouškovém 
období. 
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6. Termíny zkoušek jsou vyhlašovány prostřednictvím Informačního systému univerzity 
(IS) dopředu na celé zkouškové období a to nejméně 7 dní před jeho zahájením. 
Stanovený termín je pro účastníky i pro examinátory závazný. Účastník, který svou 
neúčast na termínu zkoušky, na niž se přihlásil, neomluví písemně nejpozději v den 
jejího konání a to jen z důvodů hodných zvláštního zřetele, bude posuzován, jako by u 
zkoušky neuspěl, a hodnotí se známkou "nevyhovující". Účastník se omlouvá 
příslušnému examinátoru. O uznání omluvy rozhoduje examinátor. 

7. Výsledek zkoušky se klasifikuje známkami (v závorce je uveden symbol zapisovaný 
do IS): "výborně" (A), "výborně mínus" (B), "velmi dobře" (C), "velmi dobře mínus" 
(D), "dobře" (E) a "nevyhovující" (F).   

8. Hodnocení zapisuje examinátor do ISu bezprostředně po vykonání zkoušky. 
Externisté, kteří nemají do ISu přístup, předají na CDCV autorizovaný seznam 
studentů s hodnocením bezprostředně po zkouškovém termínu; CDCV zajistí zápis 
hodnocení do ISu. Zápis hodnocení v ISu je relevantním dokladem o zkoušce. 
Examinátor je na požádání povinen potvrdit účastníkovi doklad o vykonané zkoušce 
s uvedením data jejího konání a výsledném hodnocení. 

9. Zkoušku z jednoho předmětu lze skládat celkem třikrát:  
a. v řádném termínu, 
b. v reprobačním termínu, 
c. v náhradním reprobačním termínu. 

Součástí předmětu je jeden řádný zkušební termín a jeden termín reprobační. Účastník, 
který neuspěje při reprobaci může požádat o jeden náhradní reprobační termín 
prostřednictvím CDCV. Náhradní reprobační termín je na základě písemné žádosti 
poskytován automaticky a je zpoplatněn podle Ceníku výkonů CŽV.  

10. Účastník, který nesložil zkoušku z předmětu ani v náhradním reprobačním termínu, 
neabsolvoval předmět a může si jej znovu zapsat v nejbližším semestru, ve kterém se 
daný předmět otevírá. 

11. Relevantním dokladem o průběhu studia je evidence v IS.  

12. Předměty absolvované v předchozím studiu v libovolné formě a programu 
vysokoškolského studia mohou být uznány. O uznání žádá účastník písemně 
prostřednictvím CDCV. Uznání doporučí v pořadí vyučující daného předmětu a garant 
programu CŽV, s konečnou platností rozhodne děkan. CDCV zajistí zapsání 
hodnocení zkoušky do ISu. 

13. Kredity získává účastník úspěšným absolvováním předmětu nebo uznáním zkoušky z 
předmětu absolvovaného v předchozím studiu na Ekonomicko-správní fakultě. 

Čl. 5 
Přerušení studia 

1. Účastník může požádat písemně prostřednictvím CDCV děkana fakulty o přerušení 
studia. 
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2. Studium se přerušuje zásadně na celé semestry. Studium nelze přerušit zpětně, tzn. 
žádost o přerušení studia v daném semestru musí být podána před zahájením 
studijního období.  

3. Doba přerušení může činit maximálně dva semestry v rámci jednoho studijního 
programu CŽV. 

4. Účastníkovi, který přerušil studium, se přerušuje také příslušné zkouškové období. 
Přerušení studia končí registrací předmětů semestru následujícího po semestru, v němž 
bylo přerušeno studium. Dnem zahájení příslušného zkouškového období končí také 
přerušení zkouškového období.  

5. Přerušení studia není důvodem k vrácení již uhrazených poplatků.  

Čl. 6 
Řádné ukončení studia 

1. Studium je ukončeno splněním všech studijních povinností daných studijním 
programem, tj. úspěšným absolvováním všech předepsaných zkoušek a získáním 
předepsaného počtu kreditů. Zkoušky a počet kreditů nutný pro úspěšné ukončení 
programu je stanoven vzorovým studijním plánem příslušného programu CŽV. 

2. Absolventu studijního programu CŽV vydá fakulta "Osvědčení o absolvování studia v 
programu CŽV" s uvedením absolvovaného programu a standardní délky studia. 
Přílohou osvědčení je vysvědčení o absolvovaných zkouškách s jejich hodnocením.  

Čl. 7 
Přestup do diplomového studia 

1. Programy celoživotního vzdělávání realizované na fakultě v návaznosti na 
akreditované studijní programy umožňují prostupnost do bakalářských 
kombinovaných studijních programů. 

2. Účastníci mohou po složení všech zkoušek za 1. až 4. semestr předepsaných 
vzorovým studijním plánem přestoupit do 5. semestru adekvátního oboru 
bakalářského kombinovaného studijního programu akreditovaného na fakultě. O 
záměru přestoupit podávají písemné „Oznámení o záměru přestoupit do diplomového 
studia“ nejpozději do 31. srpna běžného roku, v němž má být zahájeno studium 
kombinovaného bakalářského programu. Účastníkům, kteří nesplní stanovené 
podmínky, nebude přestup umožněn.   

3. Účastníci, kteří podmínky pro přestup splní až po 31. srpnu běžného roku, mohou 
přestoupit do bakalářského kombinovaného studia od nejblíže následujícího 
akademického roku. 

4. Účastníci si přenášejí do bakalářského kombinovaného programu maximálně 60% 
kreditů celkové kreditové dotace bakalářského programu, tj. maximálně 108 kreditů. 
Počet takto přenášených kreditů je uveden ve vzorovém studijním plánu programu 
CŽV.  
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5. Předchozí doba studia v rámci celoživotního vzdělávání se nezapočítává do celkové 
doby studia bakalářského kombinovaného programu. Na studenty těchto programů se 
dále hledí jako na ty, kteří studovali v souladu se vzorovým studijním plánem daného 
programu. 

Čl. 8 
Mimořádné ukončení studia 

1. Děkan fakulty ukončí studium účastníkovi programu CŽV, který: 
a. překročil maximální délku přerušení studia,  
b. nezapsal si v jednom semestru stanovený minimální počet předmětů , aniž by 

vyčerpal všechny vzorovým studijním plánem předepsané předměty, 
c. nezaregistroval si předměty ve vyhlášeném termínu registrace a nezaplatil 

poplatek za dodatečnou registraci, 
d. neuhradil poplatky za studium ve stanoveném termínu, 
e. hrubým způsobem opakovaně porušuje ustanovení Studijního a zkušebního 

řádu nebo jinak narušuje studium.  

 

2. Rozhodnutí děkana ve věci musí být písemné, musí obsahovat zdůvodnění a poučení o 
možnosti odvolání a musí být účastníkovi doručeno do vlastních rukou.  

3. Účastník může ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno, požádat o 
přezkoumání rozhodnutí. Žádost podává děkanovi fakulty, který rozhodnutí vydal, a 
její podání má odkladný účinek. Rozhodnutí děkana o přezkoumání žádosti o 
ukončení studia je konečné. 

4. Účastník, který hodlá studium příslušného studijního programu CŽV sám zanechat, 
zašle CDCV písemné prohlášení o zanechání studia. Jeho studium končí dnem, kdy 
bylo příslušné písemné prohlášení doručeno. 

5. Účastníkům, jimž bylo studium ukončeno nebo kteří studium ukončili, vydá CDCV na 
základě žádosti potvrzení o úspěšně absolvovaných předmětech s jejich hodnocením. 
Účastníkům, kteří sami ukončí studium a mají splněny všechny studijní povinnosti 
dané vzorovým studijním plánem alespoň za 1. až 4. semestr, vystaví fakulta na jejich 
písemnou žádost prostřednictvím CDCV "Osvědčení"; přílohou osvědčení je 
vysvědčení o absolvovaných zkouškách s jejich hodnocením. Vydání „Osvědčení“ je 
zpoplatněno podle Ceníku výkonů CŽV.  

6. Při mimořádném ukončení studia nevzniká účastníkovi nárok na vrácení již 
zaplacených poplatků za studium ani jejich částí.  

Část IV. 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento řád byl schválen Akademickým senátem fakulty, v Brně dne 19. 6. 2006. 

2. Tento řád byl schválen Akademickým senátem Masarykovy univerzity, v Brně 
dne……. 2006. 
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3. Tento řád vstupuje v platnost dnem schválení Akademickým senátem Masarykovy 
univerzity. 

4. Na rozhodování podle těchto podmínek se nevztahují obecné předpisy o správním 
řízení. 

 
 
 
 

doc. JUDr. Ivan Malý, CSc. v.r. 
děkan 

 



 49 

Vnitřní předpis č.: 5 
 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO ÚČASTNÍKY CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 
 
 

Čl. 1 
Rozsah působnosti 

 
1. Disciplinární řád vymezuje disciplinární přestupky a sankce a upravuje jejich 

projednání a rozhodování o nich. Vztahuje se na účastníky celoživotního vzdělávání 
zapsané na fakultě. 

 
 

Čl. 2 
Disciplinární přestupek 

 
1. Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními 

předpisy nebo vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a fakulty. 
 
 

Čl. 3 
Disciplinární sankce 

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

a) napomenutí, 
b) podmíněné mimořádné ukončení studia se stanovením lhůty a podmínek k 

osvědčení, 
c) mimořádné ukončení studia. Mimořádné ukončení studia se navrhuje vždy, 

pokud jsou prokázány důvody stanovené v Části III. §8 odst. 1 písm. a – e. 
Studijního a zkušebního řádu celoživotního vzdělávání na ESF MU. 

d) od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního 
přestupku vede k nápravě. 

2. 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 účastníka CŽV, který se disciplinárního 
přestupku dopustil a k projevené snaze o nápravu jeho následků.  

 
 

Čl. 4 
Disciplinární řízení 

 
1. Disciplinární řízení zahajuje proděkan pro kombinované studium a celoživotní 

vzdělávání na základě zjištění nebo podezření na spáchání disciplinárního přestupku, 
dále jej vede a děkanovi předkládá návrh na rozhodnutí ve věci: 

a. disciplinárního přestupku účastníka CŽV, 
b. splnění podmínek pro osvědčení u podmíněného vyloučení z programu CŽV, 
c. zahlazení disciplinární sankce. 

2. Návrh na rozhodnutí ve věci obsahuje popis skutku, popřípadě navrhované důkazy, o 
které se opírá, jakož i zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek. 
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3. O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti účastníka CŽV, které 
je zahájeno seznámením účastníka CŽV s návrhem. V nepřítomnosti účastníka CŽV 
lze disciplinární řízení konat pouze v případě, že se k němu nedostaví bez omluvy, 
ačkoli byl řádně pozván. 

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

5. Jestliže vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, jestliže se nepodaří prokázat, 
že disciplinární přestupek spáchal účastník CŽV, nebo jestliže osoba přestala být 
účastníka CŽV, disciplinární řízení se zastaví. 

 
 

Čl. 5 
Rozhodnutí o disciplinárním přestupku 

 
1. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí být vydáno 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 účastníkovi CŽV 
doručeno do vlastních rukou. 

2. Rozhodnutí se vyznačuje do dokumentace o účastnících CŽV vedené fakultou. 
3. Účastník CŽV 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. 

4. Pro doručování rozhodnutí ve věcech disciplinárního přestupku platí ust. § 68, odst. 3 
zákona č.111/1998 Sb. 

 
 

Čl. 6 
Zahlazení disciplinární sankce 

 
1. Nejdříve jeden rok od udělení napomenutí může účastník CŽV písemně požádat 

děkana o zahlazení disciplinární sankce. 
2. Účastník CŽV, který byl ze studia podmíněně vyloučen a osvědčil se, může nejdříve 

jeden rok po osvědčení písemně požádat děkana o zahlazení disciplinární sankce. 
3. Podmínkou zahlazení disciplinární sankce je to, aby účastník CŽV jednal po dobu od 

udělení sankce do jejího zahlazení v souladu s právními předpisy a vnitřními předpisy 
vysoké školy a fakulty. 

4. Pokud byla disciplinární sankce zahlazena, pohlíží se na účastníka CŽV, kterému byla 
udělena jako by mu disciplinární sankce udělena nebyla, zahladí se záznam o 
disciplinární sankci v dokumentaci o účastnících CŽV vedené fakultou a fakulta 
nadále nesmí o udělení sankce poskytovat informace. 

5. Mimořádné ukončení studia je disciplinární sankcí, kterou zahladit nelze. 
 
 

Čl. 7 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento řád a jeho změny a doplňky lze schválit nejméně dvoutřetinovou většinou 

přítomných členů AS ESF.  
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2. Podle ust. § 27, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Disciplinární řád pro účastníky 
celoživotního vzdělávání  Akademický senát fakulty, v Brně dne 19. 6. 2006. 

3. Podle ust. § 9, odst. 1, písm. b) zákona schválil tento Disciplinární řád Akademický senát 
Masarykovy univerzity, v Brně dne …..2006. 

4. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým 
senátem Masarykovy univerzity. 

 
 
 

 
doc. JUDr. Ivan Malý, CSc., v.r. 

děkan 


