
 
 

 
 
 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 
FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ 

UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ 
NAD LABEM 

 
 

Čl. I 
Úvodní ustanovení 

1. Disciplinární řád Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem (dále jen „FSI UJEP“) se vztahuje na studenty bakalářských, magisterských 
a doktorských studijních programů uskutečňovaných FSI UJEP (dále jen „student“).  

2. Disciplinární řízení vedené vůči studentovi je upraveno zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), dále Disciplinárním řádem UJEP a v jejich mezích 
tímto řádem. 

3. Členy a náhradníky Disciplinární komise FSI UJEP (dále jen „komise“) jmenuje a odvolává 
děkan z řad členů akademické obce FSI UJEP po předchozím souhlasu Akademického senátu 
FSI UJEP. Komise má šest členů, z nichž polovinu tvoří studenti, a dva náhradníky, z nichž 
jeden je akademickým pracovníkem a druhý studentem. Funkční období členů a náhradníků 
komise je dvouleté a začíná dnem, ke kterému byli do této funkce děkanem jmenováni. 

4. Komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. Předseda je volen nebo odvoláván 
nadpoloviční většinou všech členů komise. 

5. Komise projednává disciplinární přestupky studentů a předkládá návrh na rozhodnutí 
děkanovi.  

 
Čl. II 

Pravidla pro jednání komise 

1. První zasedání komise, na jehož programu je volba předsedy komise, svolá děkan do 30 dnů 
od jmenování členů komise. Další zasedání svolává předseda, nebo pokud nebyl předseda 
zvolen, nejstarší člen komise. 

2. Členové komise a náhradníci jsou povinni se zúčastnit zasedání komise, na něž byli pozváni. 
Je-li známo, že některý člen komise, popřípadě předseda se na zasedání komise nemůže 
dostavit, popřípadě bylo-li v souladu s čl. 5 odst. 3 Disciplinárního řádu UJEP rozhodnuto 
o vyloučení některého člena, popřípadě předsedy z jednání, pozve předseda příslušného 
náhradníka tak, aby zůstalo zachováno paritní složení komise uvedené v čl. I odst. 3. 
náhradník má na zasedání, k němuž byl pozván, status člena komise.  

3. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů; mezi 
tyto členy se započítává i předseda.  
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4. Projednávání porušení povinností studenta podle § 64 zákona komisí je veřejné pro členy 
akademické obce FSI UJEP, s výjimkou porady a hlasování, které jsou neveřejné a kterým 
mohou být přítomni pouze předseda a členové komise.  

5. Usnesení komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila nadpoloviční většina přítomných. 

6. Z jednání komise se pořizuje zápis, který obsahuje popis skutku, případně navrhované 
důkazy, o které se návrh děkana na zahájení disciplinárního řízení opírá, dále projednávané 
návrhy na usnesení komise a výsledek, s jakým se o nich hlasovalo. Zápis podepisují všichni 
členové komise, kteří byli přítomni poradě a hlasování. Zápis se vyhotovuje ve dvou 
originálech, přičemž jeden je postoupen děkanovi a druhý je zakládán do složky studenta 
na studijním oddělení FSI UJEP.  

7. Projednávání porušení povinností studenta podle § 64 zákona může komise přerušit 
za účelem předložení dalších důkazů. 

 

Čl. III 
Zahájení disciplinárního řízení 

1. Podnět k zahájení disciplinárního řízení může děkanovi podat každý člen akademické obce 
FSI UJEP.  

2. Děkan podá komisi návrh na projednání disciplinárního přestupku, shledá-li, že student svým 
jednáním porušil povinnost stanovenou v  čl. 2 odst. 2 Disciplinárního řádu UJEP nebo jinou 
povinnost stanovenou právními předpisy nebo jinými vnitřními předpisy UJEP nebo FSI UJEP. 

3. Návrh děkana musí obsahovat popis skutku, případně navrhované důkazy, o které se opírá, 
jakož i uvedení důvodů, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek. 

4. Komise zahajuje na návrh děkana disciplinární řízení. Disciplinární řízení je zahájeno dnem, 
kdy bylo studentovi doručeno oznámení o zahájení řízení společně se stejnopisem návrhu 
děkana. 

5. Disciplinární řízení může být zahájeno do jednoho roku od spáchání disciplinárního přestupku 
nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty jednoho roku 
se nezapočítává doba, po kterou osoba nebyla studentem. 

 

Čl. IV 
Projednání návrhu 

1. Student má, s výjimkou porady a hlasování komise, právo být přítomen jednání komise, dále 
může navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům pro jednání, nahlížet 
do písemných podkladů a zápisu z jednání komise a pořizovat si z nich výpisy. 

2. Komise se může usnést, že bude jednat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, 
že se student k zasedání bez omluvy nedostavil. Omluva musí být písemná a musí být 
doručena předsedovi komise nejpozději v den zasedání komise. 

3. Disciplinární komise po projednání disciplinárního přestupku předkládá návrh na rozhodnutí 
děkanovi. 

4. Děkan může 
a) uložit sankci, kterou komise navrhla, 
b) uložit sankci mírnější,  
c) od uložení sankce upustit. 

5. Před vydáním rozhodnutí ve věci musí být studentovi dána možnost vyjádřit se k podkladům 
pro vydání rozhodnutí. Student je o této možnosti informován děkanem prostřednictvím 
písemné výzvy, která se vyhotovuje v písemné formě a doručuje podle § 69a odst. 2 zákona.     
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6. Rozhodnutí v disciplinárním řízení vydává děkan na základě návrhu komise bez zbytečného 
odkladu ode dne, kdy návrh obdržel. Rozhodnutí se vyhotovuje v písemné formě. Rozhodnutí 
obsahuje výrokovou část, odůvodnění a poučení studenta o možnosti podat odvolání.  

7. Nastane-li skutečnost, která podle § 66 zákona znemožňuje disciplinární přestupek projednat, 
nebo skutečnost, která je důvodem pro zastavení řízení podle čl. 5 odst. 7 Disciplinárního řádu 
UJEP, děkan řízení zastaví. 

8. Děkan může před vydáním rozhodnutí věc vrátit komisi s písemným odůvodněním k dalšímu 
došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění věci. 

9. Proti rozhodnutí děkana se student může v souladu s § 68 odst. 4 zákona odvolat ve lhůtě 
30 dnů ode dne jeho oznámení. Včas podané a přípustné odvolání má odkladný účinek. 

 

Čl. V 
Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se Disciplinární řád Fakulty výrobních technologií a managementu UJEP, který byl 
schválen Akademickým senátem UJEP dne 27. února 2008. 

2. Návrh tohoto řádu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem 
FVTM UJEP dne 27. června 2017. 

3. Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona Akademickým senátem UJEP 
dne 15. srpna 2017. 

4. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UJEP. 

5. Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017. 

 
 

 

 

prof. Ing. Štefan Michna, PhD. 

děkan FSI   

 


