Vnitřní předpisy Mendelovy univerzity v Brně

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 11. prosince 2017 pod
čj. MSMT- 33248/2017 Disciplinární řád pro studenty Mendelovy univerzity v Brně.

..........................................
Mgr. K. Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
PRO STUDENTY MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
ze dne 11. prosince 2017

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Disciplinární řád pro studenty Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „disciplinární řád“) je
vnitřním předpisem podle § 17 odst. 1 písm. i) 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“), a vztahuje se na studenty studijních programů, které nejsou
uskutečňovány na fakultách.
Článek 2
Disciplinární přestupek
(1) Disciplinární přestupek je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy
nebo vnitřními předpisy Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „univerzity“).
(2) Disciplinárním přestupkem je zejména:
a) jakákoliv forma nepovolené spolupráce, podvádění či opisování při plnění studijních
povinností,
b) vydávání cizí práce za vlastní, zejména pak použití cizí práce bez náležitého
odkazování,
c) odevzdání stejné či téměř stejné práce ke splnění různých studijních povinností,
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d) poskytnutí své práce nebo napovídání během testu znalostí jinému testovanému,
e) jakákoliv forma neoprávněné manipulace se zkušebními otázkami,
f) úmyslné zničení, poškození, neoprávněné zcizení věci nebo zneužití cizího majetku,
g) agresivní chování, ať fyzické nebo slovní,
h) neuhrazení poplatku spojeného se studiem.
(3) Za disciplinární přestupek lze podle § 65 zákona uložit některou z následujících sankcí:
a) napomenutí,
b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
c) vyloučení ze studia.
(4) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku
vede k nápravě.
(5) 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. Studenta lze vyloučit ze studia pouze v případě úmyslného
spáchání disciplinárního přestupku. Vyloučen ze studia bude také student, který byl ke studiu
přijat v důsledku svého podvodného jednání.
(6) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho
spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci.
Článek 3
Disciplinární komise
(1) Disciplinární komise (dále jen „komise“) je v souladu s ustanovením § 7 odst. 1 písm. e)
zákona samosprávným akademickým orgánem univerzity, který projednává disciplinární
přestupky studentů.
(2) Komise je šestičlenná, polovinu členů tvoří studenti zapsaní ve studijních programech, které
nejsou uskutečňovány fakultami, druhou polovinu tvoří akademičtí pracovníci působící
v těchto studijních programech.
(3) Funkční období členů komise je dvouleté. Členové mohou být jmenováni opakovaně.
Členství v komisi končí uplynutím funkčního období, ukončením členstvím v akademické
obci univerzity, odvoláním pro opakovanou neomluvenou nepřítomnost při jednání komise
nebo vzdáním se členství.
(4) Předsedu komise si volí a odvolávají její členové z vlastních řad.
(5) Komise je způsobilá jednat, jestliže je přítomna prostá většina členů, z nichž alespoň jeden
je student.
(6) Jednání komise je neveřejné.
Článek 4
Disciplinární řízení
(1) Disciplinární řízení je řízení, v němž se projednává disciplinární přestupek studenta.
(2) Disciplinární řízení na základě § 69 zákona zahajuje komise na návrh rektora. Podnět
k zahájení řízení může podat kdokoliv.
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(3) Návrh obsahuje popis skutku, popřípadě navrhované důkazy, o které se navrhovatel opírá,
jakož i zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.
(4) Student, se kterým bylo zahájeno disciplinární řízení, je na jednání komise pozván písemně,
a to dopisem do vlastních rukou. Jestliže písemnost nebylo možno doručit, doručí se
náhradním způsobem podle § 69a zákona.
(5) Jednání komise řídí předseda případně jím pověřený člen.
(6) Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s návrhem rektora. O disciplinárním
přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta. V nepřítomnosti studenta lze ústní
jednání konat pouze v případě, že se k němu student nedostaví bez omluvy, ačkoliv byl
řádně pozván.
(7) Komise je na jednání oprávněna přizvat další osoby. Student je rovněž oprávněn na jednání
přizvat další osoby, jejichž seznam je povinen předsedovi komise předložit písemně
nejpozději 5 pracovních dnů před stanoveným termínem jednání.
(8) Komise o svém návrhu hlasuje veřejně. Návrh je schválen, vyslovila-li se pro něj prostá
většina přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Písemný návrh
komise je postoupen rektorovi.
(9) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí být vyhotoveno písemně a musí být studentovi
doručeno do vlastních rukou. Jestliže písemnost nebylo možno doručit, doručí se náhradním
způsobem podle § 69a zákona.
(10) Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí doručeno, požádat o přezkoumání
rozhodnutí podle § 68 odst. 4 zákona; zmeškání této lhůty lze ze závažných důvodů
prominout. Žádost o přezkoumání rozhodnutí má vždy odkladný účinek. Odvolacím
správním orgánem je rektor. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení,
které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy univerzity.
Článek 5
Závěrečné ustanovení
(1) Tento disciplinární řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona akademickým
senátem univerzity dne 12. července 2017.
(2) Tento disciplinární řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
(3) Zrušuje se Disciplinární řád Mendelovy univerzity v Brně registrovaný Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy dne 1. února 2010 pod čj. 2 423/2010-30.
(4) Tento disciplinární řád nabývá účinnosti čtrnáctý den po dni, kdy nabyl platnosti.

prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., v. r.
rektor
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