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Disciplinární řád pro studenty  

Vysoké školy evropských a regionálních studií, z. ú. 
 

 

Článek 1 

 

Platnost disciplinárního řádu  
 

Disciplinární řád platí pro studenty Vysoké školy evropských a regionálních studií, z. ú. (dále 

jen “disciplinární řád”) a upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů 

Vysoké školy evropských a regionálních studií, z. ú. (dále jen “VŠERS”) a ukládání sankcí za 

disciplinární přestupky. 

 

Článek 2 

 

Disciplinární přestupek  
 

(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními 

předpisy, vnitřními předpisy VŠERS nebo neetické jednání a chování studenta. Zejména 

pak jde o jakoukoli formu: 

a) podvádění, 

b) opisování a napovídání při plnění studijních povinností, 

c) vydávání i části cizí práce za vlastní, 

d) porušení pravidel při užívání počítačové sítě, 

e) jakékoli agresivní jednání vůči zaměstnanci VŠERS, 

f) ničení majetku VŠERS, 

g) užívání alkoholických nápojů a jiných návykových látek v prostorách VŠERS. 

Tento výčet nelze považovat za úplný, disciplinárním přestupkem může být také další 

porušení povinností, pravidel nebo zákazů vydaných pověřeným orgánem VŠERS. 

(2) Za disciplinární přestupek může rektor uložit tyto sankce: 

a) napomenutí, 

b) podmínečné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek, 

c) vyloučení ze studia. 

(3) Rektor může upustit od uložení sankce, jestliže samotné projednání disciplinárního 

přestupku vede k jeho nápravě. 

(4) Student, který je soudem pravomocně odsouzen za trestný čin, je povinen tuto skutečnost 

oznámit neprodleně rektorovi. Rektor uváží, zda podá návrh na zahájení disciplinárního 

řízení na vyloučení ze studia či nikoliv. 

(5) Ze studia rektor vyloučí studenta, který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného 

jednání. 

 

Článek 3 

 

Disciplinární komise VŠERS 
 

(1) Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh rektora, který jej předkládá 

předsedovi disciplinární komise. Podněty rektorovi na podání návrhu na disciplinární 

řízení může předkládat kterýkoliv člen akademické obce.  

(2) Disciplinární komise je povinna zahájit disciplinární řízení do dvou týdnů od obdržení 

návrhu. O disciplinárním přestupku je povinen rektor rozhodnout nejpozději do 30 dnů 
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ode dne, kdy obdržel návrh disciplinární komise. Písemné návrhy na opatření předkládá 

disciplinární komise s odůvodněním.  

(3) Disciplinární komisi svolává její předseda. Disciplinární komise je usnášení schopná, je-li 

přítomna nadpoloviční většina členů. Pro schválení rozhodnutí disciplinární komise je 

potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů.  

(4) Za účelem řádného ověření případu je disciplinární komise oprávněna přizvat k jednání 

kteréhokoliv pracovníka VŠERS nebo studenta.  

 

Článek 4 

 

Průběh disciplinárního řízení 
 

(1) Návrh rektora na zahájení disciplinárního řízení obsahuje popis skutku, popřípadě 

navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován 

disciplinární přestupek. 

(2) Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s návrhem. O disciplinárním 

přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta. V nepřítomnosti studenta lze 

ústní jednání konat pouze v případě, že se k  němu nedostaví bez omluvy, ačkoli byl řádně 

pozván. 

(3) Rektor nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla disciplinární komise. 

(4) Disciplinární řízení se zastaví, jestliže: 

a) vyjde najevo, že se nejedná o disciplinární přestupek. 

b) se nepodaří prokázat, že disciplinární přestupek spáchal student. 

c) osoba přestala být studentem.  

(5) Před vydáním rozhodnutí o disciplinárním přestupku je student vyzván, aby se vyjádřil 

k podkladům rozhodnutí a je mu umožněno nahlédnout do spisu.  

(6) Rozhodnutí rektora o disciplinárním přestupku musí být vyhotoveno písemně, musí 

obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání  a musí být studentovi 

doručeno do vlastních rukou. 

 

Článek 5 

 

Přezkoumání rozhodnutí 
 

(1) Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o disciplinárním řízení 

doručeno, podat odvolání. Odvolání se podává rektorovi. Zmeškání této lhůty lze ze 

závažných důvodů prominout. 

(2)  Odvolání má vždy odkladný účinek na výkon rozhodnutí. 

(3) Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem nebo 

vnitřním předpisem VŠERS. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku a o vyloučení ze 

studia rektor zruší i v případě, že dodatečně vyšly najevo skutečnosti, které odůvodňují 

zastavení řízení. 

(4) Pokud rektor zruší nebo změní rozhodnutí, orgány VŠERS přijmou v návaznosti na 

změněné nebo zrušené rozhodnutí a v případě potřeby taková opatření, aby práva studenta 

byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí způsobilo, byly odstraněny nebo 

alespoň zmírněny. 
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Článek 6 

 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Disciplinární řád byl projednán a schválen správní radou  VŠERS  dne 2. května 2017. 

(2) Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy evropských a regionálních studií, 

o.p.s. registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. srpna 2003 pod 

č.j. 25 422/2003-30. 

(3) Disciplinární řád nabývá podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2  zákona č. 111/1998 Sb., o 

vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

 

V Českých Budějovicích dne 2. května 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………………… 

         Jitka Pánová, v.r. 

         ředitelka z.ú. 


