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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

1. Disciplinární řád Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TU v Liberci (dále jen TUL 
a FP) v souladu s § 31 (odst. 1 až 3) zákona o vysokých školách č. 111/1998 Sb. (dále jen 
zákon), řeší disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě v jakékoliv formě studia. 

2. Disciplinární řád se nevztahuje na zaměstnance fakulty. 

Článek 2 
Příslušnost a podněty 

1. Disciplinárním přestupkem se podle § 64 zákona rozumí zaviněné porušení povinností stano-
vených právními předpisy nebo vnitřními předpisy TUL a FP. 

2. Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh děkana fakulty. Písemný podnět 
k zahájení disciplinárního řízení mohou podat všichni pracovníci TUL, všichni studenti TUL, 
všechna pracoviště TUL, občané a instituce na sekretariát děkana, který bez zbytečného od-
kladu předá návrh děkana k zahájení disciplinárního řízení předsedovi komise v případě, že 
děkan sezná, že písemný podnět odůvodňuje zahájení disciplinárního řízení. Návrh děkana 
obsahuje popis skutku, popř. navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i zdůvodnění, proč 
je ve skutku spatřován disciplinární přestupek. Disciplinární řízení je zahájeno doručením ná-
vrhu studentovi. 

Článek 3 
Sankce 

1. Disciplinární komise má podle § 65 zákona možnost navrhovat děkanovi tyto sankce: 
a. napomenutí, 
b. podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty (zkušební doby) a podmínek 

k osvědčení, 
c. vyloučení ze studia. 

2. Vyjde-li najevo, že nejde o disciplinární přestupek, nebo jestliže se nepodaří prokázat, že 
disciplinární přestupek spáchal student, nebo jestliže osoba přestala být studentem, discipli-
nární řízení se podle § 69 odst. 2 zákona zastaví.  

3. Od uložení sankce je v souladu s § 65 zákona možné upustit v případě, že samotné projednání 
disciplinárního přestupku vede k nápravě. 
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4. Vyloučit ze studia lze pouze v případě úmyslného spáchání disciplinárního přestupku. 

5. Děkan nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla disciplinární komise. 

Článek 4 
Jednací řád disciplinární komise 

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

2. Jednání disciplinární komise svolává předseda komise, v případě, že není dosud zvolen, svo-
lává komisi děkan. 

3. Řeší-li disciplinární komise přestupek svého člena, je tento člen vyloučen z rozhodování.  

4. Disciplinární komise koná bez zbytečného odkladu po děkanově návrhu na zahájení discipli-
nárního řízení. Členové komise jsou seznámeni s projednávanou věcí alespoň 7 dní před jed-
náním. 

5. Projednávání disciplinárního přestupku může být přítomen ten, kdo návrh podal, bez práva 
hlasování. Pokud to okolnosti vyžadují, za účelem zajištění důkazů mohou být k jednání při-
zvány i další osoby (svědci, vedoucí kateder apod.). Tyto přizvané osoby nehlasují. 

6. O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta.  

7. V nepřítomnosti studenta lze ústní jednání konat pouze v případě, že se k němu nedostaví bez 
omluvy, ačkoli byl řádně pozván. Omluvit se může student nejpozději 3 dny před stanoveným 
termínem jednání disciplinární komise. Omluvu je nutné doložit, předseda komise rozhodne 
o oprávněnosti omluvy a stanoví náhradní termín projednání. 

8. Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů.  

9. O závěrečném rozhodnutí komise hlasuje. Pro přijetí rozhodnutí stačí prostá většina hlasů 
přítomných členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhodne hlas předsedy. 

10. Na závěr řízení seznámí předseda předvolaného s návrhem rozhodnutí komise. Návrh poté 
předá děkanovi k rozhodnutí. Rozhodnutí děkana je studentovi doručeno v souladu s § 68 a 
§ 69a zákona.  

Článek 5 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

1. Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání 
nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci (§ 66 zákona). 

2. Zrušuje se Disciplinární řád FP TUL schválený AS TUL dne 18. 6. 1999 s účinností od 1. 7. 
1999. 

3. Tento disciplinární řád byl schválen AS FP TUL dne 7. 9. 2018 a AS TUL dne 23. 10. 2018. 


