
Disciplinární řád pro studenty FF MU 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Tento disciplinární řád se vydává podle § 31 odst. 21 písm..f) Zákona o vysokých školách č. 
111/1998 Sb. (dále jen zákon) jako příloha statutu FF MU a platí pro studenty FF MU zapsané 
v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu. 

Článek 2 

Zřízení disciplinární komise fakulty FF MU 

(1) Disciplinární komisi fakulty FF MU ve smyslu § 31 zákona jmenuje děkan fakulty. 

Současně jmenuje jejího předsedu. 

(2) Disciplinární komise FF MU je šestičlenná. 

(3) Funkční období předsedy i členů disciplinární komise je dvouleté. 

Článek 3 

Jednání disciplinární komise 

(1) Disciplinární komisi FF MU svolává její předseda na žádost děkana. Student, jehož disciplinární 
přestupek bude projednáván, je pozván písemně zásilkou do vlastních rukou odeslanou nejméně 
14 dnů před termínem zasedání disciplinární komise. 

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

(3) Jednání komise je právoplatné, jestliže se ho účastní nejméně dvě třetiny členů komise. 

(4) Jednání řídí předseda nebo jím pověřený zástupce. 

(5) Disciplinární komise je povinna zjistit rozhodující skutečnosti související s daným přestupkem a 
umožnit studentovi, jehož disciplinární přestupek je projednáván, aby se k nim vyjádřil. 

(6) Pokud z jednání komise vyplyne, že došlo ke spáchání přestupku ve smyslu § 64 zákona a že má 
být navržena některá ze sankcí ve smyslu znění § 65 zákona, může předseda nebo kterýkoliv člen 
komise požádat, aby se o druhu sankce rozhodlo tajným hlasováním. 

(7) O jednání je veden písemný protokol, jehož součástí je návrh na rozhodnutí děkana (návrh sankce 
nebo návrh od uložení sankce upustit). Disciplinární komise předkládá návrh, pro který hlasovala 
nadpoloviční většina přítomných členů komise, v případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy 
komise. 

(8) Část jednání, kdy je zjišťována skutková podstata přestupku, je veřejná. Návrh na rozhodnutí je 
projednáván v uzavřené části jednání disciplinární komise. 

(9) Komise je oprávněna rozhodovat o přestupcích definovaných vysokoškolským zákonem a statutem 
univerzity a fakulty, jakož i o přestupcích vůči provozním/knihovním řádům univerzity, fakulty a jejich 
složek. 



 

Článek 4 

Společná a závěrečná ustanovení 

(1) Podle ustanovení § 27 odst. 1 písm b) zákona schválil tento vnitřní předpis AS FF dne 27. 2. 2007 

(2) Podle ust. § 9 odst. 1 písm b) zákona schválil tento vnitřní předpis Akademický senát univerzity 
dne  

(3) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení AS MU.  

 


