Disciplinární řád
Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně
§1
Úvodní ustanovení
(1) Disciplinární řád Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „disciplinární řád“) je vydán na základě § 33, odst. 2, písm. d 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“).
(2) Základní principy disciplinárního řádu vychází zejména z § 31 a §§ 64–69 zákona.

§2
Disciplinární komise
(1) Disciplinární komise fakulty (dále jen „komise“) má čtyři členy, které jmenuje děkan z řad
členů akademické obce fakulty bez zbytečného odkladu po schválení příslušných návrhů Akademickým senátem fakulty. Polovinu členů komise tvoří studenti fakulty.
(2) Předsedou komise jmenuje děkan jednoho ze členů komise.
(3) Funkční období členů komise je maximálně dvouleté.

§3
Disciplinární řízení
(1) Komise zahajuje disciplinární řízení na základě návrhu děkana podaného v souladu s § 69
zákona. Podnět k podání návrhu může děkanovi poskytnout kdokoliv.
(2) Zasedání komise k ústnímu projednání disciplinárního přestupku svolává její předseda
zpravidla 30 dní před jejím zasedáním.
(3) Student, který se přestupku dopustil, musí být na zasedání komise pozván písemnou formou. Student má právo účastnit se celého projednávání svého přestupku vyjma závěrečné porady komise a hlasování komise o návrhu sankce. Bez účasti studenta lze přestupek projednat
pouze v případě, kdy se student nedostaví bez řádné písemné omluvy doručené předsedovi
komise nejpozději do zahájení zasedání komise.
(4) Komise smí projednávat přestupky studentů a současně je i usnášeníschopná, pokud je
přítomna alespoň nadpoloviční většina jejích členů. Zasedání komise je neveřejné.
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(5) Komise o návrhu na uložení sankce podle § 65 zákona rozhoduje prostou většinou.
V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. S návrhem komise seznámí studenta
její předseda ústní formou bezprostředně po rozhodnutí.
(6) Písemný návrh komise na uložení sankce je postoupen děkanovi bez zbytečného odkladu.

§4
Závěrečná ustanovení
(1) Ustanovení disciplinárního řádu se přiměřeně vztahují i na další účastníky vzdělávání zajišťovaného fakultou.
(2) Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dnem schválení v Akademickém senátu Mendelovy univerzity v Brně.
(3) Ke dni účinnosti tohoto disciplinárního řádu se zrušuje Disciplinární řád Provozně ekonomické fakulty MZLU v Brně ze dne 18. ledna 1999.

Brno, 10. března 2010
Prof. Ing. Jana Stávková, CSc.
děkanka PEF MENDELU

Schváleno v Akademickém senátu fakulty dne 29. března 2010.
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Schváleno v Akademickém senátu Mendelovy univerzity v Brně dne 19. dubna 2010.
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