Disciplinární řád
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Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

(2)

Disciplinární řád Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy
univerzity v Brně (dále jen „disciplinární řád“) je vydán na základě § 33, odst. 2, písm.
e zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách) v platném znění (dále jen „zákon“).
Disciplinární řád vychází zejména z § 25, § 27, § 31 a §§ 63 až 69 zákona.
Článek 2
Disciplinární komise

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)
(8)

Členy komise jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce Fakulty
regionálního rozvoje a mezinárodních studií (dále jen „fakulta“) bez zbytečného
odkladu po schválení příslušných návrhů Akademickým senátem fakulty.
Komise je složena z 6 členů.
Polovinu členů komise tvoří studenti.
Funkční období členů komise je dvouleté.
Funkční období členů komise končí:
(a) uplynutím doby, na kterou byl člen jmenován,
(b) dnem ukončení studia, v případě studenta,
(c) dnem ukončení pracovního poměru, v případě zaměstnance,
(d) odvoláním z funkce člena komise.
Člen komise je odvolán, pokud je s ním v souladu s § 69 zákona zahájeno disciplinární
řízení.
Komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu. Předseda je zvolen většinou
hlasů všech členů.
Komise projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá
návrh na rozhodnutí děkanovi.
Článek 3
Povinnosti studenta

(1)

Studijní povinnosti studenta vyplývají zejména ze studijního programu a studijního
a zkušebního řádu. Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy vysoké školy a jejích
součástí. Student je dále povinen dodržovat povinnosti dle § 63 odst. 3 zákona.
Článek 4
Disciplinární přestupek

(1)

Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními
předpisy nebo vnitřními předpisy vysoké školy a jejích součástí. Za přestupek se
považuje mj.:
(a) jakékoliv podvodné jednání při plnění studijních povinností,
(b) plagiátorství, tj. vydávání výsledku cizí práce za vlastní; poskytování vlastních
výsledků práce s vědomím, že budou vydávány za výsledek osoby jiné,

(c)
(2)

využití nedovolených prostředků při písemném i ústním zkoušení či jakékoliv jiné
části studia.
Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho
spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty
jednoho roku se nezapočítává doba, kdy osoba není studentem.
Článek 5
Disciplinární řízení

(1)

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)

V souladu s § 69 zákona zahajuje komise disciplinární řízení na návrh děkana, jestliže
jde o projednání disciplinárního přestupku studenta, který je zapsán na fakultě. Návrh
obsahuje popis skutku, popřípadě navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i
zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek. Podnět k podání
návrhu může podat kdokoliv.
Návrh obsahuje popis skutku, popřípadě navrhované důkazy, o které se navrhovatel
opírá, jakož i zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.
Jednání komise svolává její předseda.
Komise je usnášeníschopná, pokud je přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích
členů.
Jednání disciplinární komise řídí její předseda.
Jednání komise je neveřejné.
Návrh je schválen, vyslovila-li se k návrhu usnesení nadpoloviční většina přítomných
členů.
O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta.
Na úvod jednání disciplinární komise je student seznámen s návrhem děkana na
zahájení disciplinárního řízení.
V nepřítomnosti studenta lze ústní jednání konat pouze v případě, že se k němu
nedostaví bez omluvy, ačkoli byl řádně pozván.
Článek 6
Uložení sankce

(1)

(2)
(3)

(4)

(5)

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.
Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního
přestupku vede k nápravě.
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.
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.
Komise rozhoduje prostou většinou přítomných členů.

(6)
(7)

(8)

S návrhem komise seznámí studenta její předseda ústní formou bezprostředně po
rozhodnutí.
Písemný návrh komise na uložení sankce je postoupen předsedou komise či jím
pověřeným členem děkanovi bez zbytečného odkladu (zpravidla do 5 pracovních dnů).
Návrh obsahuje popis skutku, popřípadě navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i
zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.
Sankci za disciplinární přestupek uděluje děkan. Při udělení sankce děkan přihlíží k
návrhu disciplinární komise. Děkan nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla
disciplinární komise.
Článek 7
Vyloučení ze studia

(1)
(2)

Vyloučit ze studia lze pouze v případě úmyslného spáchání disciplinárního přestupku.
Ze studia bude vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého
podvodného jednání.
Článek 8
Závěrečná ustanovení

(1)
(2)

Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dnem vyvěšení na úřední desce fakulty.
Ke dni účinnosti tohoto disciplinárního řádu se ruší Disciplinární řád Fakulty
regionálního rozvoje a mezinárodních studií Mendelovy univerzity v Brně ze dne
26. 9. 2016, č. j. 16354/2016-391.

________________________
Ing. Jiří Schneider, Ph.D., v.r.
Děkan FRRMS MENDELU

Schváleno Akademickým senátem Fakulty regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Mendelovy univerzity v Brně dne 24.2.2017.

__________________________
Mgr. et Mgr. Martin Hrabálek, Ph.D., v.r.
Předseda AS FRRMS MENDELU
Schváleno Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně dne 20.3.2017

__________________________
doc. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D., v.r.
Předseda AS MENDELU

