Vnitřní předpisy Vysoké školy polytechnické Jihlava
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 27. června 2017 pod čj. MSMT-17710/2017 Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy
polytechnické Jihlava.

.................................................
Mgr. Karolina Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

Disciplinární řád pro studenty
Vysoké školy polytechnické Jihlava
ze dne 27. června 2017
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy polytechnické Jihlava upravuje postup při
projednávání disciplinárních přestupků studentů Vyso ké školy polytechnické Jihlava (dále jen „VŠPJ“).
(2) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo
vnitřními předpisy VŠPJ.
Článek 2
Disciplinární komise
(1) Disciplinární komise VŠPJ (dále jen „komise“) je samosprávným akademickým orgánem VŠPJ.
(2) Členy komise jmenuje a odvolává rektor z řad členů akademické obce VŠPJ po předchozím
souhlasu Akademického senátu VŠPJ (dále jen „AS VŠPJ“). Polovinu členů komise tvoří studenti.
Komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.
(3) Komise má šest členů včetně předsedy, z nichž tři členové jsou akademickými pracovníky VŠPJ
a tři členové jsou studenty VŠPJ.
(4) Funkční období členů komise je dvouleté.
(5) Funkční období člena komise končí zejména:
a)

uplynutím funkčního období,

b)

ukončením studia na VŠPJ,

c)

ukončením pracovního poměru na VŠPJ,

d)

dobrovolným vzdáním se funkce člena,

e)

odvoláním z funkce.

(6) Jednání komise řídí její předseda a v případě jeho nepřítomnosti člen komise, kterého předseda
pověří.
(7) Jednání komise je neveřejné.
(8) Komise je usnášeníschopná, jsou-li jednání přítomny alespoň dvě třetiny jejích členů.
(9) Rozhodnutí komise je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů
komise.
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Článek 3
Sankce
(1) Za disciplinární přestupek může být uložena některá z následujících sankcí:
a) napomenutí,
b) podmínečné vyloučení ze studia,
c) vyloučení ze studia.
(2) Při podmínečném vyloučení ze studia musí být stanovena lhůta a podmínky k osvědčení.
(3) Vyloučit ze studia lze studenta pouze za úmyslné spáchání disciplinárního přestupku.
(4) Sankcí za podvodné jednání, na jehož základě byl student přijat ke studiu, je pouze vyloučení
ze studia.
(5) Při ukládání sankce 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. Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednávání
disciplinárního přestupku vede k nápravě.
(6) 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 VŠPJ.
Článek 4
Disciplinární řízení
(1) Disciplinární řízení zahajuje komise na základě návrhu rektora. Návrh na projednání
disciplinárního přestupku musí obsahovat popis skutku, popřípadě navrhované důkazy, o které se opírá,
jakož i zdůvodnění, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.
(2) Student, jehož disciplinární přestupek se projednává, je předvolán písemně s doručením
do vlastních rukou a to tak, aby toto předvolání obdržel nejméně 14 dní před zasedáním komise.
Předvolání musí obsahovat uvedení dne, hodiny a místa, kde bude jednání probíhat. Za datum doručení
se považuje den jeho převzetí. Nepodaří-li se písemnost doručit z důvodu, že student nenahlásil VŠPJ
adresu určenou pro doručování, nebo adresu svojí datové schránky, nebo nepodaří-li se písemnost doručit
na jím nahlášenou adresu, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou, přičemž VŠPJ není povinna ustanovit
studentovi opatrovníka.
(3) Při jednání je komise povinna zjistit skutkový stav, zejména charakter jednání, jímž byl
disciplinární přestupek spáchán, okolnosti, za kterých byl spáchán a způsobeným následkům.
(4) Z jednání komise je pořizován písemný protokol s návrhem na rozhodnutí rektorovi, pro který
hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas
předsedy komise.
(5) Protokol o jednání komise spolu s návrhem na rozhodnutí zasílá předseda komise v uzavřené
obálce rektorovi.
(6) Proti rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odkladný účinek
odvolání nelze vyloučit.
(7) Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou. Není-li možno tímto způsobem rozhodnutí doručit,
postupuje se podle odstavce 2 věty třetí.
Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty VŠPJ zaregistrovaný Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy dne 9. prosince 2005 pod čj. 34666/2005 -30.
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(2) Tento disciplinární řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona
AS VŠPJ dne 24. května 2017.
(3) Tento disciplinární řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
(4) Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.

doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D., v. r.

rektor
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