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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD FAKULTY PEDAGOGICKÉ TU V LIBERCI 

Část I  

Úvodní část  

Čl. 1 
(1) Disciplinární řád Fakulty pedagogické TU v Liberci v souladu s § 31 (1 – 3) zákona o 

vysokých školách č. 111/98 Sb., řeší postih za některé nežádoucí jevy, které narušují 
práci kateder a pracovišť, znesnadňují činnost fakulty nebo kazí její dobré jméno na ve-
řejnosti. 

(2) Tento řád se vztahuje na studenty fakulty pedagogické ve všech formách studia.  
Nevztahuje se na zaměstnance fakulty. 

(3) Tento řád se rovněž nevztahuje na studijní přestupky, které řeší studijní řád fakulty. 

Část druhá  

Příslušnost a podn ěty  

Čl. 2 
(1) Přestupky, které poškozují dobré jméno fakulty nebo narušují hrubě její činnost nebo 

činnost kateder a pracovišť, řeší disciplinární komise fakulty. Za přestupek se považuje: 
a) porušení povinností, jež vyplývají ze zákona, z právních předpisů vztahujících se 

k činnosti vysokých škol a z povinností daných statutem TUL a FP; 
b) pohoršlivé a neslušné chování; nerespektování příslušných rozhodnutí orgánů aka-

demické samosprávy; hrubé jednání dotýkající se cti jiného člena akademické obce 
nebo pracovníka univerzity; 

c) podvodné jednání nebo činnost související se studiem a účastí na vědeckých aktivi-
tách (např. plagiátorství); 

d) záměrné poškození jakéhokoli zařízení fakulty a univerzity; 
e) pravomocné odsouzení studenta za trestný čin, jehož spáchání je neslučitelné 

s posláním univerzity nebo se ctí člena akademické obce. 
 

Čl. 3 
(1) Písemný podnět k zahájení disciplinárního řízení mohou podat všichni pracovníci TUL, 

všichni studenti TUL, všechna pracoviště TUL, občané a instituce na sekretariát děkana, 
který je zašle do pěti pracovních dnů prokazatelným způsobem předsedovi disciplinární 
komise. 

Část t řetí 

Sankce  

Čl. 4 
(1) Disciplinární komise má podle § 65 Zákona o vysokých školách č. 111/98 Sb., možnost 

navrhovat děkanovi tyto sankce: 
a) napomenutí, 
b) podmíněné vyloučení ze studia s odkladem výkonu se stanovením lhůty (zkušební 

doby) a podmínek k osvědčení, 
c) vyloučení ze studia. 

(2) Napomenutí může být vysloveno před akademickým senátem fakulty. Při uložení sank-
ce podmíněného vyloučení ze studia je potřeba stanovit lhůtu a podmínky k prokázání 
nápravy. 
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(3) Rozhodnutí děkana je konečné. 

Část čtvrtá 

Disciplinární komise - její jednací řád 

Čl. 5 
(1) Předsedu a členy disciplinární komise jmenuje děkan z řad členů akademické obce dle 

§ 31(1) zákona. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. Studenty navrhuje 
studentská komora akademického senátu fakulty pedagogické. Členem komise je pro-
děkan pro pedagogickou činnost. Funkční období členů je nejvýš dvouleté. 

(2) Disciplinární komisi svolává děkan fakulty. 

(3) Řeší-li disciplinární komise přestupek svého člena, je tento člen vyloučen 
z rozhodování. Děkan rozhodne o složení komise a o paritním zastoupení v ní. 

(4) Projednávání disciplinárního přestupku může být přítomen ten, kdo návrh podal, bez 
práva hlasování. 

(5) Disciplinární komise zahájí šetření nejpozději do 30 dnů po obdržení podnětu. 

(6) Členové komise jsou seznámeni s projednávanou věcí alespoň 7 dní před zasedáním 
disciplinární komise. 

(7) Pokud to okolnosti vyžadují, mohou být k jednání přizvány i další osoby (svědci, další 
vedoucí kateder apod.). Tyto přizvané osoby nehlasují. 

(8) Předseda může dát o některých částech nebo o celém rozhodnutí hlasovat. Pro přijetí 
rozhodnutí nebo jeho částí stačí prostá většina hlasů všech členů komise. V případě 
rovnosti hlasů rozhodne předseda. 

(9) Na závěr řízení seznámí předseda předvolaného s návrhem rozhodnutí komise. Návrh 
poté předá děkanovi k rozhodnutí. Přesné znění tohoto rozhodnutí musí být zasláno 
prokazatelnou formou předvolanému a také vyvěšeno na úřední desce. 

Část pátá  

Přechodná a záv ěrečná ustanovení  

Čl. 6 
(1) Projednání a uzavření přestupku podle tohoto řádu nevylučuje u předvolaného šetření, 

projednávání či případný postih dalšími orgány (policie, státní zastupitelství, soudy 
apod.). 

(2) Nedošlo-li k rozhodnutí do 1 roku od data přestupku, pak je přestupek promlčen (§ 66 
zákona). 

Čl. 7 
(1) Tento řád byl schválen AS TUL dne 18.6.1999 a vstupuje v platnost dnem 1.7.1999.  
 
 
 
 Doc. RNDr. Antonín Kopal, CSc.  Doc. RNDr. Jaroslav Vild  
  předseda AS FP TUL  děkan FP TUL 

 

V Liberci dne 1.7.1999 


