
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD  
 

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU 

 

Disciplinární řád upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání 

sankcí studentům Vysoké školy ekonomie a managementu. 

 

Disciplinární řád je vnitřním předpisem Vysoké školy ekonomie a managementu. 
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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Disciplinární řád Vysoké školy ekonomie a managementu (dále jen „VŠEM“) upravuje 

v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách (dále jen „zákon“) a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále 

jen „zákon“) postup při projednávání disciplinárních přestupků a ukládání sankcí studentům 
VŠEM. 

Článek 2 

Disciplinární přestupek 

Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy 
nebo vnitřními předpisy VŠEM. 

Článek 3 
Sankce 

1. Za disciplinární přestupek může být uložena některá z následujících sankcí: 

a) napomenutí, 

b) podmíněné vyloučení ze studia, 
c) vyloučení ze studia. 

2. Při podmíněném vyloučení musí být stanovena lhůta a podmínky k osvědčení. 

3. Vyloučit ze studia lze studenta pouze za úmyslné spáchání disciplinárního přestupku. 

4. Ze studia bude vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého 

podvodného jednání dle § 67 zákona. 

Článek 4 
Ukládání sankcí 

1. 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, k dosavadnímu chování studenta, který disciplinární přestupek spáchal 

a k projevené snaze o nápravu jeho následků. 

2. Od uložení sankce je možné upustit, pokud ze samotného projednání disciplinárního 
přestupku je zřejmé, že povede k nápravě. 

Článek 5 
Orgány disciplinárního řízení 

1. Orgány disciplinárního řízení jsou: 

a) rektor, 

b) Disciplinární komise VŠEM (dále jen „komise“), která má nejméně 4 členy, z nichž 
polovinu tvoří studenti.  

2. Členy komise jmenuje rektor na dobu dvou let.  

3. Členy komise navrhuje Akademická rada VŠEM a v případě členů z řad studentů 

Studentská rada VŠEM. 

4. Členství v komisi zaniká: 

a) uplynutím doby, na kterou byl člen jmenován, 

b) smrtí či pozbytím způsobilosti k právním úkonům člena komise, 

c) odvoláním rektorem, a to dnem doručení rozhodnutí rektora, není-li v takovém 

rozhodnutí stanoven den pozdější, 
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d) vzdáním se funkce, a to dnem, kdy bylo rozhodnutí o rezignaci člena doručeno 
rektorovi. 

5. Disciplinární komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.  

6. Komise projednává disciplinární přestupky a navrhuje rektorovi rozhodnutí o skutku, 

zejména uložení sankcí. 

Článek 6 

Disciplinární řízení 

1. Disciplinární řízení zahajuje komise na návrh rektora. 

2. Návrh obsahuje: 

a) popis skutku, v němž je spatřován disciplinární přestupek, 

b) zdůvodnění klasifikace jednání jako disciplinárního přestupku, 
c) navrhované důkazy. 

3. Návrh na zahájení disciplinárního řízení je studentovi doručen písemně do vlastních 

rukou. Návrh je doručen dnem jeho převzetí, dnem odepření zásilku převzít, nebo 

uplynutím tří dnů od jejího uložení na poště či u jiného držitele poštovní licence 
využitého k doručení listiny.  

Článek 7 
Průběh disciplinárního řízení 

1. Okamžikem zahájení disciplinárního řízení je seznámení studenta s návrhem. 

2. O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání komise za přítomnosti studenta. 

3. K ústnímu jednání je student písemně pozván. Pozvání obsahuje návrh, den, hodinu 

a místo jednání. 

4. Pozvání je studentovi doručeno do vlastních rukou s možností náhradního doručení 

uložením u držitele poštovní licence. 

5. V nepřítomnosti studenta může být disciplinární přestupek projednáván, pokud se 

student k jednání nedostaví bez omluvy, ačkoli byl k němu řádně pozván, nebo pokud 

student výslovně uvede, že se jednání nechce zúčastnit. 

6. Při jednání je komise povinna zjistit charakter jednání, jímž byl disciplinární přestupek 

spáchán, okolnosti, za nichž k němu došlo, zda disciplinární přestupek spáchal student, 

a způsobené následky. 

7. Z jednání komise je proveden zápis, který podepisuje předseda komise a člen pověřený 

pořízením zápisu (zapisovatel). Zápis musí být předán spolu s návrhem na rozhodnutí 

rektorovi nejpozději do 5 dnů po skončení jednání komise. 

8. Rektor rozhodne o disciplinárním přestupku do 30 dnů ode dne, kdy disciplinární řízení 

bylo zahájeno. Při rozhodování nemá rektor právo uložit přísnější sankci, než mu bylo 

navrženo komisí. Jinak není rektor návrhem komise vázán. 

9. Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho 

spáchání nebo od nabytí právní moci odsuzujícího rozsudku v trestní věci, jímž byl 

student uznán vinným jednáním, které zakládá kárnou odpovědnost studenta za 
disciplinární přestupek. 

Článek 8 
Účast na disciplinárním řízení 

1. Zasedání komise jsou neveřejná. 

2. Na pozvání předsedy komise se mohou jednání zúčastnit svědci a zástupce studenta. 

Komise umožní na žádost účast u jednání rektorovi či jím pověřenému prorektorovi. 

3. Student se může dát, na základě udělení plné moci, při jednání komise zastupovat 
advokátem nebo jiným zástupcem. 
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Článek 9 
Usnesení 

1. Komise je způsobilá se usnášet, je-li jednání přítomna alespoň polovina jejích členů. 

2. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů 
komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise. 

Článek 10 
Zastavení disciplinárního řízení 

Disciplinární řízení rektor zastaví, pokud: 

a) se nepodaří prokázat, že se stal skutek považovaný za disciplinární přestupek, 

b) vyjde najevo, že skutek není disciplinárním přestupkem, 

c) se nepodaří prokázat, že skutek student spáchal, 

d) osoba podezřelá ze spáchání disciplinárního přestupku přestala být studentem, 

e) nejsou dány podmínky odpovědnosti studenta za skutek podle obecné právní 

úpravy. 

Článek 11 
Rozhodnutí 

1. Rozhodnutí rektora o disciplinárním přestupku obsahuje výrok, odůvodnění a poučení 

o možnosti podat žádost o přezkoumání. 

2. Rozhodnutí je studentovi předáno do vlastních rukou nebo zasláno do vlastních rukou 

poštou na adresu trvalého bydliště. 

3. Rozhodnutí je doručeno dnem jeho převzetí, dnem odepření zásilku převzít, nebo 

uplynutím tří dnů od jejího uložení na poště či u držitele poštovní licence.  

Článek 12 

Přezkoumání rozhodnutí 

1. Student má právo ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o disciplinárním 

přestupku doručeno, podat žádost o jeho přezkoumání rektorem. 

2. Zmeškání této lhůty ze závažných důvodů může prominout rektor. Jestliže rozhodnutí 

neobsahuje poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání, rektor zmeškání 

stanovené lhůty promine vždy. 

3. Žádost o přezkoumání rozhodnutí podává student rektorovi. 

4. Podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí má odkladný účinek. 

5. Rektor má právo žádosti o přezkoumání rozhodnutí vyhovět a rozhodnutí změnit nebo 

zrušit (tzv. autoremedura), bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo vnitřním 

předpisem VŠEM. Rozhodnutí se zruší v případě, že vyšly najevo skutečnosti, které by 

odůvodňovaly zastavení řízení. 
6. Rozhodnutí rektora o přezkoumání je konečné. 

Článek 13 

Důsledky rozhodnutí 

1. Po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia (tzv. 

zkušební lhůta) rozhodne rektor, zda student splnil podmínky stanovené v rozhodnutí 

a zda se osvědčil. Nerozhodne-li rektor nejpozději do 30 dní od uplynutí zkušební lhůty, 

má se za to, že student podmínky splnil a osvědčil se. 

2. Jestliže ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia byla 

studentovi udělena další sankce, může rektor rozhodnout, že se student neosvědčil. 
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3. Rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek se vyznačuje do studijní 

dokumentace studenta vedené VŠEM. 

4. Ze studijní dokumentace studenta vedené VŠEM se rozhodnutí o uložení sankce za 

disciplinární přestupek vyřazuje: 

a) u napomenutí po uplynutí 12 měsíců od rozhodnutí o jeho uložení, 

b) u podmíněného vyloučení ze studia po uplynutí stanovené doby, nejméně však po 

uplynutí 24 měsíců od rozhodnutí o jeho uložení. 

Článek 14 
Nezahájení disciplinárního řízení 

1. Předseda disciplinární komise může v případě, že uzná za vhodné (povaha skutku není 

závažná), rozhodnout o nezahájení disciplinárního řízení. 

2. Studentovi je v takovém případě uděleno napomenutí. 

Článek 15 

Závěrečná ustanovení 

1. Na disciplinární řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.  

2. Rektor má právo pověřit plněním svých povinností dle tohoto řádu – s výjimkou 

rozhodování o návrhu na přezkoumání rozhodnutí - některého z prorektorů. 

3. Disciplinární řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 ve spojení s § 39 odst. 9 zákona 

dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Ing. Milan Žák, CSc. v. r. 

rektor 

5




