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Čl. 1 

Úvodní stanovení 

Tento řád upravuje podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů CEVRO Institut, o.p.s. (dále 

jen „vysoká škola“), ukládání sankcí, jakož i průběh disciplinárního řízení.

Čl. 2

Disciplinární přestupek a sankce

1. Disciplinárním  přestupkem  (dále  jen  „přestupek“)  je  zaviněné  porušení  povinností 

stanovených zákonem o  vysokých školách  nebo vnitřními  předpisy  vysoké  školy  anebo 

zaviněné porušení povinností podle jiných právních předpisů.

2. Za přestupek lze studentovi uložit tyto sankce: 

a) napomenutí, 

b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení, 

c) vyloučení ze studia. 

3. 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.

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

k nápravě, zejména jde-li o disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti anebo jde-li o méně 

závažný disciplinární přestupek.

5. Sankci napomenutí lze uložit pouze za disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti nebo za 

méně závažný disciplinární přestupek.

6. Sankci  vyloučení  ze  studia  lze  uložit  pouze  za  závažný  disciplinární  přestupek  spáchaný 

úmyslně. Podmíněné vyloučení ze studia lze uložit pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro 

uložení  sankce  vyloučení  ze  studia  a  nejde-li  o  disciplinární  přestupek  spáchaný  zvláště 

zavrženíhodným způsobem,  student  projevil  upřímnou lítost  a  lze  důvodně  očekávat,  že  se 

dalšího závažného disciplinárního přestupku již nedopustí.

7. Lhůta a  podmínky k osvědčení  při  podmíněném vyloučení  ze studia  se  stanoví  podle míry 



závažnosti  disciplinárního přestupku; tato lhůta činí nejméně šest  měsíců a nejvýše tři roky. 

Doba  přerušeí  studia  se  do  této  lhůty  nezapočítává.  Pokud  se  student  v  průběhu  lhůty  k 

osvědčení  dopustí  dalšího  disciplinárního  přestupku,  s  výjimkou  méně  závažného 

disciplinárního přestupku spáchaného z nedbalosti, bude ze studia vyloučen.

8. Sankce napomenutí je buď neveřejná a oznamuje se pouze studentovi, nebo je veřejná a zveřejní 

se po dobu 30 dní na úřední desce vysoké školy. O formě napomenutí rozhoduje disciplinární 

komise. 

9. Sankce podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia jsou veřejné a zveřejní se po dobu 

30 dní na úřední desce vysoké školy.

10. Student se ze studia vyloučí i tehdy, byl-li pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin k 

nepodmíněnému trestu odnětí svobody na dobu delší než 1 rok nebo byl-li student přijat ke 

studiu v důsledku svého podvodného jednání. 

Čl. 3

Disciplinární komise

1. Disciplinární přestupek studenta projednává disciplinární komise (dále jen „komise").

2. Komise  je  samosprávným  orgánem  vysoké  školy.  Úkolem  komise  při  projednávání 

disciplinárního přestupku je zjistit  skutkový stav věci,  posoudit míru zavinění studenta a 

rozhodnout o uložení sankce.

3. Komise  má čtyři  členy,  z nichž čtyři  jmenuje  rektor  z  řad členů akademické obce.  Dva 

členové komise jsou vždy studenti. Čtvrtým členem a předsedou komise je vždy prorektor. 

4. Funkční  období  členů  komise  je  dvouleté.  Rektor  při  ustavování  komise  dbá  principu 

kontinuity její činnosti.

5. Členové  komise jsou povinni se zúčastnit zasedání komise, na něž byli pozváni. Účast na 

zasedáních komise je nezastupitelná.

6. Zasedání komise řídí její předseda. Administrativní záležitosti spojené s jednáním komise 

zajišťuje sekretariát prorektora.



7. Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Usnesení 

komise  je  přijato,  jestliže  se  pro  něj  vyslovila  nadpoloviční  většina  přítomných  členů 

komise.

8. Z jednání komise se pořizuje zápis, o hlasování komise se pořizuje protokol. O jednotlivých 

případech přestupků, projednávaných komisí se vede spis. Obsah spisu tvoří zejména návrh 

na zahájení řízení, zápisy z jednání a ostatní dokumenty vztahující se k projednávané věci 

(např.  předvolání  k jednání  komise).  Součástí  spisu  je  rovněž  protokol  o  hlasování 

jednotlivých členů komise.

9. Členové komise a předseda jsou povinni zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých 

se  dozvěděli  v  souvislosti  s výkonem  funkce,  pokud  nebyli  této  povinnosti  zproštěni 

rektorem. 

Čl. 4

Zahájení disciplinárního řízení

1. Podkladem pro zahájení řízení o přestupku je písemný návrh rektora, ve kterém musí být 

uveden  popis  skutku,  zejména  označení  jeho  pachatele  a  kde,  kdy,  vůči  komu,  jakým 

způsobem a s jakým následkem byl spáchán, navrhované důkazy, o které se návrh opírá, a 

zdůvodnění, proč je ve skutku  spatřován  přestupek ve smyslu tohoto disciplinárního řádu.

2. Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy komise učiní vůči obviněnému studentovi první 

procesní úkon a seznámí jej s návrhem na zahájení řízení. Na takového studenta se hledí 

jako by byl nevinen, pokud jeho vina nebyla vyslovena pravomocným rozhodnutím. 

3. Přestupek  lze projednat pouze do jednoho roku od jeho spáchání  nebo od právní moci 

odsuzujícího rozsudku v trestní věci.

Čl. 5

Projednání návrhu

1. O přestupku se koná ústní  jednání  za přítomnosti  obviněného studenta.  Jednání  svolává 

předseda komise, a to bez zbytečného odkladu po obdržení návrhu. 

2. K projednání přestupku musí být student pozván. Oznámení o jednání musí být studentovi 

doručeno písemně do vlastních rukou, s vylíčením rozhodných skutečností o přestupku, a to 



nejméně 5 pracovních dnů před termínem jeho konání. 

3. Student  obviněný  z přestupku   má,  s  výjimkou  hlasování,  právo  být  přítomen  jednání 

komise,  má  právo  vyjádřit  se  ke  všem skutečnostem,  které  se  mu  kladou  za  vinu  a  k 

důkazům o nich,  uplatňovat  veškeré  skutečnosti  a  navrhovat  důkazy na svou obhajobu, 

podávat návrhy a opravné prostředky. K výpovědi ani k doznání nesmí být donucován. Dále 

má právo nahlížet do písemných podkladů a nahlížet do zápisu o jednání komise a pořizovat 

si z těchto písemností výpisy, s výjimkou protokolu o hlasování. 

4. Student  si  může zvolit  svého zástupce (dále  jen "zvolený zástupce").  Zvolený zástupce, 

který  se  komisi  prokáže  písemným  zmocněním studenta  nebo  jemuž  student  udělí  své 

zmocnění před komisí, má práva uvedená v odstavci 3.

5.  Komise je povinna provést potřebné důkazy a projednat věc tak, aby mohlo být nepochybně 

zjištěno,  zda se  student  přestupku dopustil.  Z  projednání  věci  je  vyloučen člen komise, 

jestliže  lze  mít  pochybnosti  o  jeho  nepodjatosti  se  zřetelem na  jeho  poměr  k  věci,  ke 

studentu nebo zvolenému zástupci. Pokud by takovým vyloučením člena komise pozbyla 

komise schopnosti  se usnášet,  doplní rektor komisi  pro projednávání tohoto přestupku o 

některého z dalších členů akademické obce vysoké školy. 

6. Komise může jednat a rozhodnout o uložení sankce v nepřítomnosti studenta v případech, 

pokud se on ani zvolený zástupce k jednání komise nedostavil bez závažných důvodů a bez 

náležité omluvy, ačkoliv byl řádně pozván, nebo bezdůvodně maří  projednání věci nebo 

bezdůvodně  odmítá  podání  vysvětlení.  Omluva  musí  být  písemná  a  musí  být  doručena 

předsedovi komise nejpozději před zahájením jednání komise.

7. V rámci řízení provede komise veškeré potřebné důkazy a věc projedná tak, aby ve věci 

rozhodla nejpozději do 30 dnů od svého prvního jednání. Jde-li o věc, kterou není možné 

vyřídit ve lhůtě do 30 dnů, rozhodne rektor o jejím prodloužení na základě písemného a 

odůvodněného návrhu komise. Lhůtu lze prodloužit maximálně dvakrát na 30 dnů. 

Čl. 6

Rozhodnutí

1. Rozhodnutí  komise  se  oznamuje  a  doručuje  studentovi  a  rektorovi   zpravidla  ihned  po 

ukončení posledního jednání ve věci.

2. Na základě stanoviska komise vydá rektor rozhodnutí o uložení sankce, které se studentovi 

doručí do 5 pracovních dnů ode dne přijetí usnesení komise. 



3. Rozhodnutí  musí být vydáno písemně a musí obsahovat výrok,  odůvodnění a poučení o 

opravných prostředcích.

4. Výrok rozhodnutí, jímž byl obviněný student uznán vinným z přestupku, musí obsahovat 

popis  skutku  s  označením místa  a  času   jeho  spáchání,  vyslovení  viny,  druh  a  výměru 

sankce,  popřípadě rozhodnutí  o upuštění od uložení sankce nebo rozhodnutí  o zastavení 

disciplinárního řízení.

5. Odůvodnění musí obsahovat uvedení důkazů, o které své rozhodnutí opírá.

6. Za  písemné  vyhotovení  rozhodnutí  odpovídá  předseda  komise,   který  také  rozhodnutí 

společně s rektorem podepisuje.

7. V případě,  že  rozhodnutí  nelze  studentovi  doručit,  nebo  odmítne-li  student  rozhodnutí 

převzít, nebo jinak maří jeho doručení, vyvěsí se na úřední desce vysoké školy. Dojde-li 

k vyvěšení rozhodnutí na úřední desku, dnem doručení je  patnáctý  den ode dne vyvěšení.

8. Rozhodnutí  nabývá  právní  moci   marným  uplynutím  lhůty  pro  podání  žádosti  o 

přezkoumání,  nebo  okamžikem,  kdy  se  student  písemně  vzdal  práva  na  uplatnění 

přezkoumání. 

Čl. 7

Opravné prostředky

1. Student může do 30 dnů ode dne,  kdy mu bylo rozhodnutí doručeno, požádat rektora o 

přezkoumání rozhodnutí. Žádost se podává rektorovi prostřednictvím jeho sekretariátu. 

2. Lhůta  pro  podání  žádosti  počíná  běžet  dnem  následujícím  po  dni,  kdy  bylo  písemné 

rozhodnutí studentu doručeno. Včas podaná žádost má odkladný účinek.

3. Rektor může prominout zmeškání lhůty k podání žádosti ze závažných důvodů, pokud jej o 

to  student  písemně  požádá,  nejpozději  do  15  dnů  ode  dne  uplynutí  lhůty  stanovené 

v odstavci 1. Rektor může rozhodnutí změnit, zrušit nebo vrátit věc komisi k dalšímu řízení.

4. Rektor nemůže uložit přísnější sankci, než obsahuje původní rozhodnutí komise.

5. Rektor žádost zamítne, jestliže byla podána opožděně a neprominul zmeškání lhůty. 

6. Rektor předchozí rozhodnutí: 



a) zruší,  bylo-li  vydáno  v  rozporu  se  zákonem  o  vysokých  školách  nebo  v rozporu  s 
vnitřními předpisy vysoké školy, 

b) zruší,  jsou-li  dodatečně zjištěny skutečnosti,  které  by odůvodňovaly zastavení  řízení, 
podle § 69 odst. 2 zákona. 

7. Rozhodnutí rektora musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok a odůvodnění. 

Rozhodnutí rektora o přezkoumání rozhodnutí je konečné a nelze proti němu podat opravný 

prostředek. Rozhodnutí rektora nabývá právní moci dnem doručení.

8. Dojde-li  k vydání  nového  rozhodnutí  ve  věci,  a  nejde-li  o  rozhodnutí  rektora  v rámci 

přezkumného  řízení,  může  student  podat  žádost  o  přezkoumání  takového  rozhodnutí 

rektorovi.  

Článek 8

Společná a závěrečná ustanovení

1. Pravomocné rozhodnutí se vyznačuje do dokumentace studenta.

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

3. Při  rozhodnutí  o  vyloučení  ze  studia  nemá  student  ani  případná  organizace,  která  mu 

studium hradí, nárok na vrácení uhrazených poplatků za studium. Uložením sankce není 

student zbaven povinnosti nahradit škodu, kterou způsobil. 

4. Tento disciplinární řád nabývá podle § 39 odst. 9 zákona o vysokých školách platnosti dnem 

registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 


