Disciplinární řád pro studenty Slezské
univerzity v Opavě,
Filozoficko-přírodovědecké fakulty
v Opavě ze dne 25. července 2017
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Článek 1
Úvodní ustanovení
1.

Tento disciplinární řád pro studenty (dále jen „disciplinární řád”) je vnitřním předpisem Slezské
univerzity v Opavě, Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě (dále jen „fakulty”) podle § 33
odstavec 2 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), (dále jen „zákon”).

2.

Tento disciplinární řád se vztahuje na studenty, kteří studují ve studijních programech
uskutečňovaných fakultou.

Článek 2
Disciplinární komise fakulty
1.

Disciplinární komise fakulty (dále jen „komise“) projednává disciplinární přestupky studentů
zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Postavení a pravomoci komise jsou
vymezeny § 31 zákona a přiměřeně článkem 7 statutu fakulty.

2.

Členy komise navrhuje a jmenuje děkan po předchozím souhlasu akademického senátu fakulty.
Funkční období komise je dvouleté.

3.

Komise je čtyřčlenná a její polovinu tvoří studenti zapsaní na fakultě.

4.

Do 30 dní po jmenování komise pro nové funkční období si komise na svém zasedání zvolí ze svých
řad předsedu komise. Hlasování o navrženém členu komise na předsedu komise se provádí aklamací
a navržený člen komise musí získat nadpoloviční počet hlasů členů komise.

5.

Na návrh děkana předseda komise stanovuje termín jednání komise a svolává zasedání komise.
Členové komise jsou s projednávaným disciplinárním přestupkem seznámeni nejméně 7 dnů před
zasedáním komise.

6.

Komise může zahájit jednání a podat návrh na rozhodnutí děkanovi, je-li přítomna prostá většina
jejích členů.

7.

Hlasování komise je neveřejné, pouze za přítomnosti členů komise a provádí se aklamací.

8.

Návrh komise na rozhodnutí je přijat, pokud se pro něj vyslovila většina přítomných členů komise.

9.

V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy komise.

Článek 3
Disciplinární přestupek
1.

Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo
vnitřními předpisy fakulty a univerzity. Projednávání disciplinárního přestupku se řídí § 64 až 67
zákona. Disciplinárním přestupkem je zejména:
a)
b)
c)

chování budící veřejné pohoršení nebo urážející jiného člena akademické obce fakulty nebo
zaměstnance univerzity,
úmyslné poškození majetku univerzity,
podvodné jednání v souvislosti se studiem nebo s účastí na vědecké, výzkumné a další tvůrčí
činnosti,
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d)

2.

plagiátorství, tj. uvedení cizího textu většího rozsahu v písemné práci vypracované v souladu
s podmínkami příslušného studijního plánu při ukončení předmětu nebo studia, aniž by byla
příslušná část textu dotčeného díla patřičně označena a aniž by byl výslovně citován zdroj.

Za disciplinární přestupek lze uložit některou z následujících sankcí:
a)
b)
c)

napomenutí,
podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
vyloučení ze studia.

3.

Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede
k nápravě.

4.

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. Vyloučit ze studia lze pouze v případě úmyslného spáchání disciplinárního
přestupku.

5.

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.

6.

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

Článek 4
Disciplinární řízení
1.

Podnět k projednání disciplinárního přestupku studenta může podat děkanovi písemně každý člen
akademické obce fakulty, případně i další osoba. Podnět musí obsahovat popis skutku, důkazy,
o které se opírá, a zdůvodnění, proč je skutek hodnocen jako disciplinární přestupek.

2.

O zahájení disciplinárního řízení je písemně informována osoba, která podala návrh děkanovi na
zahájení disciplinárního řízení. Tato osoba se může zúčastnit jednání disciplinární komise, a to pouze
v případech, které sama iniciovala. Pokud to okolnosti vyžadují, může předseda komise na základě
rozhodnutí komise přizvat k disciplinárnímu řízení další osoby.

3.

Pozvání studenta na jednání komise a rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí být studentovi
zasláno do vlastních rukou. Doručování se řídí přiměřeně článkem 25 Statutu Slezské univerzity
v Opavě.

4.

Jednání komise je neveřejné, o jeho průběhu se vyhotovuje písemný protokol. Student má právo být
přítomen jednání komise, na kterém je návrh disciplinárního přestupku projednáván, má právo se
k projednávané záležitosti vyjádřit, navrhnout svědky a předkládat důkazy ve svůj prospěch.

5.

Komise může jednat i v nepřítomnosti studenta, a to v případě, že:
a)
b)

student se k disciplinárnímu řízení nedostavil bez omluvy, ačkoliv byl řádně vyzván,
jedná-li se o třetí zasedání komise a student svou absenci na předešlých dvou zasedáních
řádně omluvil. Byl-li student ze dvou po sobě jdoucích zasedání komise řádně omluven,
stanoví předseda termín třetího zasedání s přihlédnutím k okolnostem předchozích omluv.

6.

Jestliže vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, jestliže se nepodaří prokázat, že
disciplinární přestupek spáchal student, nebo jestliže osoba přestala být studentem, disciplinární
řízení se zastaví.

7.

Děkan na základě návrhu komise bez zbytečného odkladu rozhodne ve věci disciplinárního řízení.
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8.

Rozhodnutí děkana musí být vyhotoveno písemně a doručeno studentovi nebo jeho pověřenému
zmocněnci. Musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o možnosti podání opravného prostředku.

9.

Proti rozhodnutí se student může odvolat do 30 dnů ode dne jeho oznámení. Podání odvolání má
odkladný účinek. Odvolacím správním orgánem je rektor.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
1.

se Disciplinární řád pro studenty Slezské univerzity v Opavě,
Filozoficko-přírodovědecké fakulty v Opavě ze dne 19. října 1999 ve znění pozdějších změn
Zrušuje

a doplňků.
2.

Tento návrh byl schválen v souladu s § 27, odst. 1, písm. b) zákona akademickým senátem fakulty
dne 18. července 2017.

3.

Tento řád byl schválen v souladu s § 9, odst. 1, písm. b) zákona akademickým senátem Slezské
univerzity v Opavě dne 25. července 2017 a tímto dnem nabývá platnosti.

4.

Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

V Opavě dne 21. srpna 2017

prof. RNDr. Zdeněk Stuchlík, CSc., v. r.
děkan
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