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VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VE ŘEJNÝCH VZTAH Ů PRAHA 

 
 
 

Disciplinární řád pro studenty 
 
 

Článek 1 
 

Úvodní ustanovení 
 

      Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha 
upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen „zákon“),  postup při 
projednávání disciplinárních přestupků  studentů bakalářského a magisterského studijního 
programu Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha (dále jen „VŠMVVP“)  
a ukládání sankcí za jejich spáchání 

 
Článek 2 

 
Sankce 

 
1. Za prokazatelně zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo 

vnitřními předpisy VŠMVVP, lze studentovi uložit některou z následujících sankcí:  
a) napomenutí,  
b) podmínečné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,  
c) vyloučení ze studia.  

 
2. Disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti a méně závažný disciplinární přestupek 

lze projednat bez uložení sankce.  
 
3. Od uložení sankce je též 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 následku. Vyloučit ze studia lze v případě 
úmyslného spáchání závažného disciplinárního přestupku. 

 
5. Rozhodnutí o uložení sankce se oznamuje pouze studentovi a je neveřejné. 
 
6. Lhůta a podmínky k osvědčení při podmínečném vyloučení ze studia se stanoví podle míry 

závažnosti disciplinárního přestupku; tato lhůta činí nejméně šest měsíců a nejvíce dva 
roky.  
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7. Pokud se student v průběhu lhůty k osvědčení dopustí dalšího disciplinárního přestupku 
s výjimkou méně závažných disciplinárních přestupků spáchaných z nedbalosti, může být 
ze studia vyloučen. 

 
 

Článek 3 
 

Zahájení disciplinárního řízení 
 

1. Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise VŠMVVP na návrh rektora. 
2. Návrh obsahuje popis skutku nebo navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i uvedení 

důvodů, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek Disciplinární řízení 
je zahájeno dnem, kdy byl student seznámen s návrhem. 
 

3.  Bezodkladně  po zahájení disciplinárního řízení předseda disciplinární komise svolá 
zasedání disciplinární komise VŠMVVP. 

 
 

4. Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho 
spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. 

 
 

Článek 4 
 

Disciplinární komise 
 

1. Obvinění studenta z disciplinárního přestupku projednává disciplinární komise VŠMVVP. 
 
2. Zasedání disciplinární komise řídí její předseda; jednání disciplinární komise je neveřejné, 
členové disciplinární komise i případní přizvaní experti a svědci jsou povinni zachovávat 
mlčenlivost. 

 
3. Disciplinární komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Usnesení 

disciplinární komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina z jejích přítomných 
členů. 

 
4. Předseda má právo omezit délku diskusního příspěvku nebo stanovit časový limit platný 

pro každý následující diskusní příspěvek. Diskusi nelze ukončit, hlásí-li se o slovo člen 
disciplinární komise. 
 

5. Je-li předmětem hlasování více návrhů řešení, může každý člen disciplinární komise 
hlasovat nejvýše pro jeden z nich. O návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém 
byly návrhy podávány. Získá-li jeden návrh většinu stanovenou v odstavci 3, je schválen a 
o ostatních návrzích se již nehlasuje. V opačném případě se ve druhém kole hlasuje o těch 
návrzích, které v prvním kole získaly shodně nejvyšší počet hlasů nebo o návrhu s 
nejvyšším počtem hlasů a všech návrzích s druhým nejvyšším počtem hlasů. Před 
hlasováním ve druhém kole je předseda povinen zopakovat znění všech návrhů, které do 
druhého kola postoupily a otevřít o těchto návrzích diskusi. Nezíská-li žádný z návrhů ve 
druhém kole většinu stanovenou v odstavci 3, postupuje do třetího kola návrh s nejvyšším 



Disciplinární řád VŠMVVP 3 

počtem hlasů z druhého kola. Získá-li ve druhém kole nejvyšší počet hlasů shodně více 
návrhů, druhé kolo se po rozpravě opakuje, a to nejvýše jednou. 

 
6. O průběhu zasedání disciplinární komise se pořizuje zápis, o hlasování disciplinární 

komise se pořizuje protokol. 
 
7. Agendu disciplinární komise zajišťuje rektorát. Zápisy z jednání disciplinární komise a 

protokol o hlasování pořizuje člen disciplinární komise pověřený předsedou komise. 
 
8. Předseda může k jednání disciplinární komise přizvat experty. 

 
 

Článek 5 
 

Projednání návrhu 
 

1. Student musí být na zasedání disciplinární komise písemně a včas, nejpozději dva dny 
před jejím zasedáním pozván. Student má právo být přítomen jednání disciplinární komise 
s výjimkou jejího hlasování. Má právo navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke 
všem podkladům pro jednání, nahlížet do písemných podkladů a s výjimkou protokolu 
o hlasování i do zápisu o jednání disciplinární komise a pořizovat si z nich výpisy. 

 
2. Disciplinární komise se může usnést, že bude jednat v nepřítomnosti studenta pouze 

v případě, že mu bylo pozvání k zasedání řádně a včas oznámeno a student se k zasedání 
bez omluvy nedostavil. 

 
3. V nepřítomnosti studenta může disciplinární komise dále jednat na svém třetím termínu 

zasedání, pokud se student ve dvou předchozích termínech na zasedání disciplinární 
komise opakovaně nedostavil, svoji neúčast však předem písemně omluvil a omluva byla 
předsedou disciplinární komise uznána.  

 
4. Disciplinární komise je povinna provést potřebné důkazy a projednat věc tak, aby mohlo 

být nepochybně zjištěno, zda se student disciplinárního přestupku dopustil. Jednání má být 
vedeno tak, aby se disciplinární komise mohla usnést na návrhu zpravidla do 30 dnů 
od doručení návrhu na zahájení disciplinárního řízení. 

 
5. Student může pověřit právního zástupce svým zastupováním.  
 
6. Po projednání věci se disciplinární komise usnese na návrhu, aby rektor: 

a) vyslovil, že se student dopustil disciplinárního přestupku a uložil mu za něj sankci 
podle čl. 2 odst. 1, kterou disciplinární komise výslovně uvede,  

b) zastavil disciplinární řízení, protože se student disciplinárního přestupku nedopustil, 
nebo se ho sice dopustil a podle názoru disciplinární komise však samotné projednání 
věci v disciplinárním řízení postačuje, nebo nejde o disciplinární přestupek, nebo 
se nepodařilo prokázat, že disciplinární přestupek spáchal student, nebo student 
mezitím přestal být studentem VŠMVVP.  

 
7. Usnesení podle odstavce 6 sdělí disciplinární komise studentovi, pokud je přítomen. Jinak 

se toto usnesení samostatně neoznamuje. 
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Článek 6 
 

Rozhodnutí rektora 
 

1. Rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku  vydává rektor na základě návrhu 
disciplinární komise zpravidla do 7 dnů ode dne, kdy návrh disciplinární komise obdržel. 
Rozhodnutí o vyloučení ze studia je podmíněno souhlasem správní rady. 

 
2. Rektor může před vydáním rozhodnutí věc vrátit disciplinární komisi s písemným 

zdůvodněním a žádostí o další došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění 
věci. 

 
3. Rektor může uložit sankci, kterou disciplinární komise navrhla, nebo sankci mírnější, 

nebo může disciplinární řízení z důvodů uvedených v čl. 5 odst. 6 písm. b) zastavit, i když 
disciplinární komise navrhla, aby sankce byla uložena.  

 
4. Jestliže disciplinární komise  navrhla, aby disciplinární řízení bylo zastaveno, rektor tak 

učiní. Pokud má o správnosti tohoto postupu závažné pochybnosti, vrátí v takovém 
případě věc s uvedením důvodu disciplinární komisi k novému projednání.  

 
5. Rozhodnutí, kterým se ukládá sankce podle čl. 2 odst. 1, musí být vyhotoveno písemně 

a musí obsahovat výrok o zjištění disciplinárního přestupku a uložení sankce. Dále musí 
obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání.  

 
6. Rozhodnutí, kterým se zastavuje disciplinární řízení, obsahuje výrok o zastavení 

disciplinárního řízení, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání 
rozhodnuti.  

 
 

Článek 7 
 

Rozhodování ve věci disciplinárního přestupku 
 

1. Na rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku se vztahuje §68 zákona. Rozhodnutí se 
zasílá do vlastních rukou studentovi. Náhradní doručení rozhodnutí se provede vyvěšením 
obálky vrácené poštou na úřední desce VŠMVVP na dobu 38 dnů. Dnem doručení je osmý 
den po vyvěšení.  

 
2. Student může požádat o přezkoumání rozhodnutí ve věci disciplinárního přestupku, 

a to písemně nejpozději 30 dnů ode dne jeho doručení. Žádost o přezkoumání rozhodnutí 
má vždy odkladný účinek. 

 
3. V žádosti o přezkoumání uvede student své jméno, datum narození, bydliště, název 

studijního programu, a stručně důvody své žádosti nebo důvody nesouhlasu s rozhodnutím 
a připojí vlastnoruční podpis.  

 
4. Rozhodnutí rektora o přezkoumání rozhodnutí je konečné. Vyhotoví se písemně 

a obsahuje:  
a) výrok o disciplinárním přestupku a uložené sankci,  
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b) jeho odůvodnění,  
c) poučení o tom, že toto rozhodnutí je konečné a žádost o jeho přezkoumání není 

přípustná,  
d) údaj o tom, který orgán jej vydal,  
e) datum vydání rozhodnutí,  
f) číslo jednací, pod nímž je rozhodnutí na rektorátu VŠMVVP evidováno,  
g) úřední razítko VŠMVVP,  
h) podpis rektora nebo jím pověřeného zástupce. 

 
 

Článek 8 
 

Doplňující ustanovení 
 

1. Návrh na zahájení disciplinárního řízení studenta podle článku 3 odst. 2, pozvání studenta 
k zasedání disciplinární komise a rozhodnutí rektora se doručují studentovi do vlastních 
rukou. 

 
2. Rozhodnutí se zaznamenává do osobní dokumentace studenta. 
 
3. Rektor stanoví podmínky pro možnost výmazu disciplinárního přestupku z osobní 

dokumentace studenta.  
 
 

Článek 9 
 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Disciplinární řád pro studenty VŠMVVP byl projednán dne 12. prosince  2001 
zakladatelem. 

 

2. Disciplinární řád pro studenty VŠMVVP nabývá podle § 39 odst. 9 zákona platnosti dnem 
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 


