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DISCIPLINÁRNÍ

ÁD

MENDELOVY UNIVERZITY V BRN
ZE DNE 1. ÚNORA 2010

lánek 1
Úvodní ustanovení
1. Disciplinární ád Mendelovy univerzity v Brn (dále jen „disciplinární ád“) podle § 17
zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon (zákon
o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“), stanoví postup
projednávání disciplinárních p estupk student , kte í nejsou zapsáni na žádné z fakult
Mendelovy univerzity v Brn (dále jen “univerzita“).
2. Disciplinární ád vychází z ustanovení zejména § 7 odst. 1 písm. d), § 9 odst. 1 písm. f),
§ 13 a § 64 až 69 zákona.
lánek 2
Disciplinární komise univerzity
1. Disciplinární komise univerzity (dále jen „komise“) je šesti lenná.
2. leny komise a jejího p edsedu jmenuje rektor z ad len akademické obce univerzity,
z toho 3 z ad student , kte í nejsou zapsáni na žádné z fakult.
3. Funk ní období komise je dvouleté. lenství v komisi kon í uplynutím funk ního období,
ukon ením lenství v akademické obci univerzity, odvoláním pro opakovanou neomluvenou
nep ítomnost p i jednání komise, nebo vzdáním se lenství.
4. Komise je zp sobilá jednat, jestliže je p ítomna nadpolovi ní v tšina
alespo jeden je student.
5. Jednání komise je neve ejné.
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lánek 3
innost disciplinární komise
1. Komise projednává disciplinární p estupky student vymezené § 64 zákona.
2. Za disciplinární p estupek je možno uložit sankce podle § 65 až 67 zákona.
3. Disciplinární ízení zahajuje komise na návrh rektora; podn t k zahájení ízení m že podat
kdokoliv.
4. Návrh rektora obsahuje popis skutku, pop ípad navrhované d kazy, o které se opírá,
jakož i zd vodn ní, pro je v uvedeném skutku spat ován disciplinární p estupek.
5. Student, proti kterému bylo zahájeno disciplinární ízení, je na zasedání komise pozván
písemn , a to dopisem do vlastních rukou.
6. Jestliže písemnost nebylo možno doru it, doru í se náhradním zp sobem. Náhradním
doru ením písemnosti se rozumí její vyv šení na ú ední desce univerzity. Den po uplynutí
patnáctidenní doby po vyv šení rozhodnutí je dnem jejího náhradního doru ení.
7. O disciplinárním p estupku se koná ústní jednání za ú asti studenta. V nep ítomnosti
studenta lze jednat pouze v p ípad , že se k jednání komise nedostaví bez omluvy, a koliv
byl ádn pozván.
8. Jednání komise ídí p edseda komise.
9. Komise o svém návrhu hlasuje ve ejn . P i rovnosti hlas rozhoduje hlas p edsedy.
10. P ijatý návrh komise je postoupen rektorovi, který rozhoduje podle § 68 zákona.
11. Student m že požádat o p ezkoumání rozhodnutí rektora podle § 68 zákona.
lánek 4
Záv re ná ustanovení
1. Tento disciplinární ád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým
senátem univerzity dne 25. ledna 2010.
2. Tento disciplinární ád nabývá platnost podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a t lovýchovy.
3. Tento disciplinární ád nabývá ú innosti dnem registrace.

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc. Dr.h.c., v. r.
rektor
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