DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY
FAKULTY MANAGEMENTUVYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE
(dále jen „tento Řád“)

Článek 1
Disciplinární přestupek
(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy
nebo vnitřními předpisy Vysoké školy ekonomické v Praze a jejích součástí, zejména Fakulty.
(2) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta 1 roku od jeho spáchání nebo
od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty 1 roku se nezapočítává
doba, kdy osoba není studentem.
Článek 2
Disciplinární komise jako orgán fakulty
(1) Disciplinární komise Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen
„Komise“) je samosprávným akademickým orgánem Fakulty managementu Vysoké školy
ekonomické v Praze (dále jen „Fakulta“) ve smyslu § 25 odst. 1 písm. d) zákona 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“).
(2) Komise má 4 členy, z nichž jednu polovinu tvoří studenti. Členy Komise jmenuje a odvolává
děkan Fakulty (dále jen „Děkan“) na funkční období, které je dvouleté, a to s předchozím
souhlasem Akademického senátu Fakulty (dále jen „Akademický senát“). Disciplinární
komise fakulty si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu (dále jen „Předseda“). Neníli funkce předsedy obsazena, svolá jednání komise, na jehož programu je volba předsedy
komise, děkan, a pověří některého člena komise řízením jednání do zvolení předsedy.
Funkční období členů disciplinární komise fakulty je dvouleté.
(3) Členství v Komisi zaniká dnem ukončení studia u člena Komise, který je studentem, a u
akademického pracovníka dnem, kdy přestal být členem akademické obce Fakulty.
Článek 3
Působnost Komise
(1) Komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na Fakultě a předkládá návrh
na rozhodnutí Děkanovi.
(2) Komise vykonává další působnost svěřenou jí Zákonem či jiným právním předpisem či
vnitřním předpisem Vysoké školy ekonomické v Praze či Fakulty.
Článek 4
Zasedání a jednání Komise
(1) Zasedání Komise svolává a řídí Předseda nebo jím pověřený člen Komise. Ústní jednání ve
smyslu § 69 odst. 1 Zákona a článku 7 tohoto Řádu je zvláštním druhem zasedání Komise.
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(2) Nestanoví-li Zákon či jiný právní předpis jinak, je zasedání Komise neveřejné. Komise může
rozhodnout, že zasedání bude zcela nebo zčásti veřejné. Ústní jednání je neveřejné,
nestanoví-li Zákon či jiný právní předpis jinak.
(3) Ze zasedání Komise se pořizuje zápis. Zapisovatele pověří osoba, která řídí zasedání Komise.
(4) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů. K přijetí
usnesení je třeba nadpoloviční většiny přítomných členů. Dojde-li při hlasování o návrhu na
rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku k rovnosti hlasů, rozhoduje hlas předsedy
Komise.
Článek 5
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,
(c) vyloučení ze studia.
(2) V případě ukládání sankce podmíněného vyloučení ze studia se v rozhodnutí ve věci
disciplinárního přestupku stanoví též lhůta a podmínky k osvědčení.
(3) Od uložení sankce lze upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede
k nápravě.
(4) 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.
(5) Ze studia bude ve smyslu § 67 Zákona vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku
svého podvodného jednání.
(6) Děkan nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla Komise.
(7) Uložením sankce není dotčeno právo ubytovacího zařízení na odstoupení od smlouvy o
ubytování dle občanského zákoníku.
(8) V případě uložení sankce podmíněného vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek
k osvědčení rozhodne Děkan po uplynutí lhůty k osvědčení, zdali student splnil podmínky a
zda se osvědčil. Nerozhodne-li Děkan do 3 měsíců ode dne uplynutí lhůty k osvědčení, má se
za to, že se student osvědčil.
(9) Dopustí-li se student ve lhůtě k osvědčení dalšího disciplinárního přestupku, může Děkan
rozhodnout o tom, že se student neosvědčil.

Článek 6
Zahájení disciplinárního řízení
(1) Disciplinární řízení zahajuje Komise na návrh Děkana.
(2) Návrh obsahuje alespoň
(a) popis skutku,
(b) odůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek,
(c) popřípadě navrhované důkazy, o které se opírá.
(3) Neobsahuje-li návrh náležitosti dle odstavce 2, vyzve Komise Děkana k odstranění vad jeho
návrhu a stanoví mu přiměřenou lhůtu, která nesmí být kratší než 7 dní. Neodstraní-li Děkan
vadný návrh ve lhůtě dle předchozí věty, k takovému vadnému návrhu se nepřihlíží.
Oprávnění Děkana podat nový návrh tím není dotčeno.
(4) Disciplinární řízení je zahájeno dnem doručením návrhu na zahájení disciplinárního řízení
studentovi.

(5) Disciplinární řízení se zastaví, pokud
(a) vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek,
(b) se nepodaří prokázat, že disciplinární přestupek student spáchal,
(c) osoba podezřelá ze spáchání disciplinárního přestupku přestala být studentem Fakulty.

Článek 7
Ústní jednání
(1) O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta. Student je povinen
dostavit se včas na určené místo; nemůže-li tak ze závažných důvodů učinit, je povinen
bezodkladně se s uvedením důvodů předsedovi komise omluvit. Omluva je zpravidla písemná
a musí být doručena Předsedovi nejpozději v den zasedání Komise. O důvodnosti omluvy
rozhoduje Komise.
(2) V nepřítomnosti studenta lze ústní jednání konat pouze v případě, že se k němu nedostaví
bez omluvy, ačkoli byl řádně pozván.
(3) Ústní jednání svolává a řídí Předseda nebo jím pověřený člen Komise.

Článek 8
Návrh Komise na rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku
(1) Po projednání disciplinárního přestupku v Komisi se Komise bez zbytečného odkladu usnese
o návrhu na rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku.
(2) O usnesení o návrhu sankce či jiném postupu řešení projednávaného disciplinárního
přestupku se pořizuje protokol o hlasování. Tento protokol podepisují všichni přítomní
členové Komise.
(3) Přijatý návrh postoupí Komise bez zbytečného odkladu Děkanovi, a to spolu se zápisem
z ústního jednání a obálkou obsahující protokol o hlasování, jakož i případně spolu se zápisy
ze zasedání Komise, pokud se k rozhodování ve věci disciplinárního přestupku vztahují.

Článek 9
Rozhodnutí Děkana ve věci disciplinárního přestupku
(1) Ve věci disciplinárního přestupku rozhoduje Děkan na návrh Komise.
(2) 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.

Článek 10
Odvolání proti rozhodnutí Děkana ve věci disciplinárního přestupku
(1) Proti rozhodnutí Děkana ve věci disciplinárního přestupku se student může odvolat ve lhůtě
30 dnů ode dne jeho oznámení. Odkladný účinek odvolání nelze vyloučit.
(2) Odvolacím správním orgánem je Rektor. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí
a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy
Vysoké školy ekonomické v Praze a Fakulty.
(3) Orgány Vysoké školy ekonomické v Praze nebo její součásti, zejména Fakulty, přijmou
v návaznosti na rozhodnutí Rektora v případě potřeby taková opatření, aby práva studenta
byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí způsobilo, byly odstraněny nebo alespoň
zmírněny.

Článek 11
Některá další ustanovení o řízení ve věci disciplinárního přestupku
(1) Na rozhodování ve věci disciplinárního přestupku se vztahují ustanovení § 68 až § 69a
Zákona.
(2) Nepodaří-li se písemnost v řízení ve věci disciplinárního přestupku doručit z důvodu, že
student nesplnil povinnost hlásit Vysoké škole ekonomické v Praze nebo její součásti,
zejména Fakultě, adresu určenou pro doručování nebo adresu svojí datové schránky (§ 63
odst. 3 písm. b) Zákona), nebo nepodaří-li se písemnost doručit na adresu pro doručování

nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou, přičemž Vysoká škola
ekonomická v Praze, resp. Děkan není povinen ustanovit studentovi opatrovníka.

(3) Student se může dát, na základě udělené plné moci, při jednání disciplinární komise
zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem. Tuto skutečnost oznámí disciplinární komisi.
(4) Má-li student zástupce podle čl. 11, odst. 3, doručuje se pozvání také jemu.
(5) Na pozvání Předsedy se jednání Komise účastní i svědci.
(6) Člen Komise, o němž lze důvodně předpokládat, že má s ohledem na svůj poměr k věci,
k účastníku řízení nebo jeho zástupci takový zájem na výsledku řízení, pro nějž lze
pochybovat o jeho nepodjatosti, je vyloučen ze všech úkonů v řízení, při jejichž provádění by
mohl výsledek řízení ovlivnit. Student může namítat podjatost člena Komise, jakmile se o ní
dozví; k námitce se nepřihlédne, pokud student o důvodu vyloučení prokazatelně věděl, ale
bez zbytečného odkladu námitku neuplatnil. Člen Komise, který se dozví o okolnostech
nasvědčujících, že je vyloučen, je povinen o nich bezodkladně uvědomit Předsedu. Do doby,
než Předseda posoudí, zda je člen Komise vyloučen, a provede potřebné úkony, může tento
člen provádět jen takové úkony, které nesnesou odkladu. O vyloučení člena Komise
rozhoduje na základě oznámení člena Komise či námitky studenta Předseda. O vyloučení
Předsedy rozhoduje Děkan.
(7) Ustanovení odstavce 6 se nepoužije na Děkana.

(8) Při jednání je disciplinární komise povinna zjistit skutkový stav, zejména charakter jednání,
jímž byl disciplinární přestupek spáchán, okolnosti, za nichž k němu došlo a způsobené
následky.
(9) Rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku se vyznačuje v dokumentaci studenta vedené
Fakultou. Z této dokumentace se toto rozhodnutí vyřadí
(a) po uplynutí 12 měsíců ode dne právní moci rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku,
jímž byla uložena sankce napomenutí,
(b) po uplynutí lhůty k osvědčení, ne však dříve než po uplynutí 24 měsíců ode dne právní
moci rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku, jímž byla uložena sankce podmíněného
vyloučení.

Článek 12
Závěrečná ustanovení
a.

Tento Řád je vnitřním předpisem Fakulty ve smyslu § 33 odst. 2 písm. e) Zákona.

b.

Zrušuje se Disciplinární řád Fakulty managementu VŠE, který byl schválen Akademickým
senátem Fakulty managementu VŠE dne 26. 6. 2014 a Akademickým senátem Vysoké školy
ekonomické v Praze dne 22. 9. 2014, a to ve znění všech jeho pozdějších změn a doplňků.

c.

Řízení, která ke dni účinnosti tohoto Řádu nebyla skončena, se dokončí podle tohoto Řádu.
Členové Komise jmenovaní dle dosavadního disciplinárního řádu se považují za členy Komise

jmenované dle tohoto Řádu, a to na funkční období stanovené při jejich jmenování dle
dosavadního disciplinárního řádu. Předseda jmenovaný dle dosavadního disciplinárního řádu
se považuje za předsedu jmenovaného dle tohoto Řádu, a to na funkční období stanovené při
jeho jmenování dle dosavadního disciplinárního řádu.
d.

Tento Řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem VŠE.

e.

Tento Řád byl schválen Akademickým senátem VŠE dne 25. 09. 2017.

