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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
ZÁPADOMORAVSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY, z.ú.
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Disciplinární řád Západomoravské vysoké školy, z.ú. se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), a je vnitřním
předpisem Západomoravské vysoké školy, z.ú. (dále jen „vysoká škola“).
2. Disciplinární řád se vztahuje na studenty v bakalářských studijních programech a přiměřeně na studenty v programech
celoživotního vzdělávání vysoké školy.
Čl. 2
Disciplinární přestupek a sankce
1. Disciplinárním přestupkem se v souladu s § 64 zákona o vysokých školách rozumí zaviněné porušení povinností stanovených
právními předpisy nebo vnitřními a dalšími předpisy vysoké školy.

2. Za disciplinární přestupek lze v souladu s ustanovením § 65 odst. 1 zákona o vysokých školách uložit některou z následujících
sankcí:
a) napomenutí,
b) podmíněné vyloučení ze studia a stanovení lhůty a podmínek k osvědčení,
c) vyloučení ze studia.

3. Při ukládaní sankce se přihlíží k:
a) charakteru disciplinárního přestupku,
b) okolnostem a pohnutkám studenta, které vedly ke spáchání disciplinárního přestupku,
c) následkům a míře zavinění disciplinárního přestupku,
d) dosavadnímu chování studenta a jeho studijním výsledkům,
e) projevené lítosti studenta a snaze o nápravu následků disciplinárního přestupku.

4. V případě, že samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě, je možné od uložení sankce upustit.

5. Student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého protiprávního jednání, bude ze studia vyloučen.
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Čl. 3
Disciplinární komise

1. Disciplinární přestupky studentů vysoké školy projednává disciplinární komise vysoké školy.
2. Disciplinární komise má čtyři členy, z nichž polovinu tvoří studenti. Předsedu disciplinární komise jmenuje rektor.
3. Disciplinární komise předává rektorovi své usnesení o projednávaném disciplinárním přestupku. O usnesení se hlasuje většinou
všech členů.
4. Z jednání disciplinární komise se pořizuje zápis, který podepisují všichni členové komise.
Čl. 4
Disciplinární řízení
1. Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh rektora.
2. Návrh rektora obsahuje:
a) popis skutku a případné navrhované důkazy,
b) zdůvodnění spatřování disciplinárního přestupku v daném skutku,
c) jmenování studenta, případně studentů, kteří se měli skutku dopustit.
3. Řízení je považováno za zahájené okamžikem, kdy je student seznámen s návrhem.
4. Disciplinární řízení je zastaveno, pokud:
a) se prokáže, že daný skutek nesplňuje atributy disciplinárního přestupku,
b) shromážděné důkazy jasně neprokáží, že disciplinární přestupek spáchal student,
c) osoba, se kterou bylo vedeno disciplinární řízení, přestala být studentem vysoké školy.
Čl. 5
Ústní jednání
1. Disciplinární komise o disciplinárním přestupku vede ústní jednání za přítomnosti studenta. Ústní jednání může být vedeno bez
přítomnosti studenta pouze v případě, že student byl k němu řádně pozván, ale bez omluvy či závažných důvodů se nedostaví.
Závažnost studentovy omluvy posoudí předseda disciplinární komise.
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2. Za řádné pozvání studenta k ústnímu jednání se považuje zaslání písemného oznámení o ústním jednání do vlastních rukou
studenta, na adresu uvedenou v jeho osobním spise, a to zpravidla pět pracovních dnů před termínem konání ústního jednání.
3. Hlasování komise probíhá bez přítomnosti studenta.
4. Z ústního jednání a hlasování disciplinární komise se pořizuje zápis, který musí být opatřen podpisy všech přítomných členů
disciplinární komise.
Čl. 6
Rozhodnutí o disciplinárním přestupku
1. O výsledku disciplinárního řízení rozhodne rektor na základě návrhu disciplinární komise. Rektor nemůže uložit přísnější sankci,
než kterou navrhla disciplinární komise.
2. Před vydáním rozhodnutí je škola povinna vyrozumět studenta o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí a právu nahlédnout
do spisu.
3. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí obsahovat výrok s výsledkem disciplinárního řízení, odůvodnění výroku a poučení
o možnosti podat odvolání. Rozhodnutí se doručuje do vlastních rukou studenta. Nepodaří-li se rozhodnutí doručit, postupuje
vysoká škola podle § 69a odst. 2 zákona o vysokých školách.
Čl. 7
Přezkoumání rozhodnutí
1. Student má právo do 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání. Odvolacím orgánem je rektor vysoké školy. Rektor
přezkoumá rozhodnutí v souladu s § 68 zákona o vysokých školách.
2. Odvolání proti rozhodnutí o disciplinárním přestupku má vždy odkladný účinek.
3. Rozhodnutí rektora je konečné.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1. Tento disciplinární řád byl v souladu se Stanovami Západomoravské vysoké školy, z.ú. schválen správní radou.
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2. Tímto disciplinárním řádem se ruší předchozí Disciplinární řády Západomoravské vysoké školy, z.ú.
3. Tento disciplinární řád nabývá podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona o vysokých školách platnosti a účinnosti dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Za předsedu správní rady dne 26. 2. 2019
JUDr. Pavel PETR, Ph.D., LL.M.
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