Vnitřní předpisy Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY
Fakulty aplikovaných věd
Západočeské univerzity v Plzni

Akademický senát Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni schválil
podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dne 2. 6. 2017
návrh Disciplinárního řádu pro studenty Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity
v Plzni.
Akademický senát Západočeské univerzity v Plzni schválil podle § 9 odst. 1 písm. b)
bodu 2. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, dne 28. 6. 2017 Disciplinární řád
pro studenty Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni.

ČÁST PRVNÍ
Obecná ustanovení
Článek 1
(1) Disciplinární řád Fakulty aplikovaných věd (dále jen „FAV“) Západočeské univerzity
v Plzni (dále jen „ZČU“) upravuje postavení Disciplinární komise FAV (dále jen
„disciplinární komise“), projednávání disciplinárních přestupků studentů akreditovaných
studijních programů uskutečňovaných FAV (dále jen „student“) a ukládání sankcí za
jejich spáchání.
(2) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených platnými
právními předpisy nebo platnými vnitřními předpisy ZČU nebo jejích součástí.
(3) Disciplinární pravomoc nad studentem náleží děkanovi.
(4) O uložení sankce za disciplinární přestupek studenta rozhoduje děkan na návrh
disciplinární komise.
ČÁST DRUHÁ
Disciplinární komise
Článek 2
(1) Členy disciplinární komise jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce FAV.
Komise má 6 členů a stejný počet náhradníků. Polovinu členů disciplinární komise tvoří
studenti. Disciplinární komise si ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.
(2) Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. Členové komise mohou být
jmenováni opětovně.
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(3) Ze všech úkonů v disciplinárním řízení je vyloučen ten z členů disciplinární komise, u
něhož lze předpokládat, že má s ohledem na jeho poměr k věci, k účastníkům
disciplinárního řízení nebo jejich zástupcům takový zájem na výsledku disciplinárního
řízení, pro nějž lze mít pochybnosti o jeho nepodjatosti.
(4) V případě, že se člen disciplinární komise dozví o skutečnostech, pro které je vyloučen
z projednávání věci podle odstavce 3, oznámí to neprodleně děkanovi, který za
vyloučeného člena jmenuje členem komise pro projednání dané věci některého z
náhradníků. Do jeho jmenování lze v disciplinárním řízení učinit pouze takové úkony,
které nesnesou odkladu.
(5) Student, vůči němuž je disciplinární řízení vedeno, má právo vyjádřit se k členům
disciplinární komise. Námitku podjatosti je student povinen písemně uplatnit při prvním
jednání disciplinární komise. Nevěděl-li student v té době o důvodu vyloučení člena
komise z projednávání věci nebo vznikl-li tento důvod později, může námitku uplatnit do
15 dnů poté, co se o něm dozvěděl. V námitce podjatosti musí být uvedeno, proti kterému
členu disciplinární komise směřuje, v čem je spatřován důvod jeho podjatosti a jakými
důkazy může být podjatost prokázána.
(6) K rozhodnutí o námitce podjatosti podle odstavce 5 předloží disciplinární komise věc
s vyjádřením dotčeného člena komise k rozhodnutí děkanovi. Do jeho rozhodnutí lze
v řízení učinit pouze takové úkony, které nesnesou odkladu. V případě, že člen
disciplinární komise je vyloučen z projednání věci podle odstavce 3, jmenuje děkan
členem disciplinární komise pro projednání dané věci některého z náhradníků. Rozhodnutí
děkana o námitce podjatosti je konečné.
ČÁST TŘETÍ
Disciplinární řízení
Článek 3
(1) Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh děkana. Návrh obsahuje popis
skutku, popřípadě navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i zdůvodnění, proč je ve
skutku spatřován disciplinární přestupek. Disciplinární řízení je zahájeno seznámením
studenta s návrhem.
(2) Disciplinární komise jedná za přítomnosti studenta. K jednání disciplinární komise je
student včas pozván, písemné pozvání je doručeno studentovi nejpozději 7 dní před
stanoveným termínem jednání disciplinární komise. V nepřítomnosti studenta lze jednání
konat pouze v případě, že se k němu nedostaví bez omluvy, ačkoli byl řádně pozván.
Jednání se účastní nejméně polovina členů disciplinární komise, zpravidla včetně jejího
předsedy. Jednání disciplinární komise je ústní a neveřejné. Jednání o návrzích na uložení
sankce a zastavení řízení se účastní pouze členové disciplinární komise.
(3) Disciplinární komise vychází ze zjištěného stavu věcí, o kterém nejsou důvodné
pochybnosti. Student, jehož disciplinární přestupek se projednává, má právo být
vyslechnut a je mu dána možnost vyjádřit se ke všem předloženým důkazům a předložit
důkazy na podporu svých tvrzení.
(4) O návrhu sankce nebo návrhu na zastavení řízení rozhoduje disciplinární komise většinou
hlasů všech svých členů. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. Děkan
nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla disciplinární komise.
(5) Za disciplinární přestupek lze udělit některou z následujících sankcí:
a) napomenutí,
b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
c) vyloučení ze studia.
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(6) Vyjde-li najevo, že nejde o disciplinární přestupek, nebo pokud se nepodaří prokázat, že
disciplinární přestupek spáchal student, nebo jestliže osoba přestala být studentem, děkan
řízení zastaví.
(7) 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.
Článek 4
(1) Rozhodnutí děkana ve věci disciplinárního přestupku musí být vyhotoveno písemně, musí
obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání a musí být studentovi
doručeno do vlastních rukou.
(2) Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí podle odstavce 1 doručeno,
podat proti rozhodnutí odvolání. Odvolání se podává rektorovi prostřednictvím děkana.
Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a disciplinárního řízení, které vydání
rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy a vnitřními předpisy ZČU a FAV.
(3) Odvolání má vždy odkladný účinek.

ČÁST ČTVRTÁ
Závěrečná ustanovení
Článek 5
(1) Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty FAV schválený Akademickým senátem ZČU
dne 30. května 2007.
(2) Tento disciplinární řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem ZČU.
(3) Tento disciplinární řád nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem ZČU.

Ing. Pavel Balda, Ph.D., v.r.

Doc. Dr. Ing. Vlasta Radová, v.r.

předseda Akademického senátu FAV

děkanka FAV
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