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ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Disciplinární řád pro studenty Univerzity obrany v Brně (dále jen „řád“) je vnitřním 

předpisem Univerzity obrany v Brně (dále jen „univerzity“) podle § 17 odst. 1 písm. i) 

zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a podle článku 25 Statutu 

Univerzity obrany v Brně. 

(2) Řád definuje disciplinární přestupky studentů univerzity a sankce za tyto přestupky 

a dále upravuje podrobnosti o projednávání disciplinárních přestupků studentů, kteří 

nejsou zapsáni na žádné z fakult univerzity, podrobnosti o ukládání sankcí za tyto 

přestupky a o disciplinárním řízení s těmito studenty. 

(3) Podrobnosti o projednávání disciplinárních přestupků studentů, kteří jsou zapsáni 

na některé z fakult univerzity, podrobnosti o ukládání sankcí za tyto přestupky 

a o disciplinárním řízení s těmito studenty stanoví disciplinární řád fakulty. 

ČÁST DRUHÁ 

DISCIPLINÁRNÍ PŘESTUPKY STUDENTŮ UNIVERZITY A SANKCE  

Článek 2 

Disciplinární přestupek a sankce 

(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními 

předpisy nebo vnitřními předpisy univerzity a jejích součástí.
1
  

(2) Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit následující sankci
2
:   

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.
3
  

(4) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního 

přestupku vede k nápravě
4
, zejména jde-li o disciplinární přestupek spáchaný 

z nedbalosti anebo méně závažný disciplinární přestupek.  

(5) Sankci napomenutí lze uložit pouze za disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti 

nebo méně závažný disciplinární přestupek.  

                                                           
1
 § 64 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů. 
2
 § 65 odst. 1 zákona o vysokých školách. 

3
 § 65 odst. 3 zákona o vysokých školách. 

4
 § 65 odst. 2 zákona o vysokých školách. 
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(6) Sankci vyloučení ze studia lze uložit pouze za závažný úmyslný disciplinární přestupek. 

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. Nesplnění 

jiné povinnosti studenta ve vztahu ke studiu stanovené vnitřními předpisy univerzity 

nebo vnitřními předpisy příslušné fakulty bez důvodů hodných zvláštního zřetele 

se vždy považuje za závažný úmyslný disciplinární přestupek. 

(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 nejvíce 

pět let.  

(8) Jestliže student v případě podmíněného vyloučení ze studia ve lhůtě k osvědčení vyhoví 

podmínkám k osvědčení, rozhodne rektor, že se osvědčil; jinak rozhodne, a to i ve lhůtě 

k osvědčení, že se sankce vyloučení ze studia vykoná. Neučiní-li rektor do 30 dnů 

od uplynutí lhůty k osvědčení rozhodnutí podle předchozí věty, má se za to, 

že se student osvědčil.  

(9) Dopustí-li se student v průběhu lhůty k osvědčení dalšího úmyslného disciplinárního 

přestupku, bude ze studia vyloučen. 

(10) Sankce napomenutí je buď neveřejná a oznamuje se pouze studentovi, nebo je veřejná 

a zveřejní se po dobu 30 dní ve veřejné části internetových stránek univerzity. 

(11) Sankce podmíněného vyloučení ze studia a vyloučení ze studia je vždy veřejná 

a zveřejní se po dobu 30 dní ve veřejné části internetových stránek univerzity. 

ČÁST TŘETÍ 

PROJEDNÁNÍ DISCIPLINÁRNÍHO PŘESTUPKU STUDENTA NEZAPSANÉHO 

NA ŽÁDNÉ Z FAKULT UNIVERZITY 

Článek 3 

Disciplinární komise 

(1) Obvinění z disciplinárního přestupku projednává disciplinární komise univerzity
5
 (dále 

jen „komise“). 

(2) Členy komise a náhradníky jmenuje a odvolává rektor z řad členů akademické obce 

univerzity po předchozím souhlasu akademického senátu univerzity
6
.  

(3) Komise má nejméně šest členů. Polovinu členů komise tvoří studenti
7
. Náhradníky jsou 

dva akademičtí pracovníci a dva studenti. Komise volí ze svého středu předsedu. 

(4) Funkční období členů komise je dvouleté.  

(5) Členové a náhradníci jsou povinni se zúčastnit zasedání komise, na něž byli pozváni.  

Je-li známo, že některý člen komise se na její zasedání nemůže dostavit, pozve předseda 

příslušného náhradníka tak, aby paritní složení komise zůstalo zachováno. Náhradník 

má na zasedání, k němuž byl pozván, práva a povinnosti člena komise. 

                                                           
5
 § 13 odst. 3 zákona o vysokých školách. 

6
 § 9 odst. 1 písm. f) zákona o vysokých školách. 

7
 § 13 odst. 1 zákona o vysokých školách. 
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(6) Zasedání komise řídí její předseda, v době jeho nepřítomnosti člen komise pověřený 

předsedou. 

(7) Z jednání komise je vyloučen ten její člen, u něhož lze mít s ohledem na jeho vztah 

k projednávané věci nebo osobě studenta, který je podezřelý ze spáchání disciplinárního 

přestupku, či osobě, která jej zastupuje, anebo jiným okolnostem, pochybnosti o jeho 

nepodjatosti. O vyloučení člena komise pro podjatost rozhoduje na základě oznámení 

podjaté osoby, která je členem komise, nebo osoby z akademické obce, která upozorní 

na možnou podjatost člena komise, předseda komise. O vyloučení předsedy komise 

rozhoduje rektor. Komise v tomto případě zvolí ze svých členů pro toto jednání 

předsedajícího. 

(8) Poradě a hlasování komise mohou být přítomni pouze členové komise, případně též 

zapisovatel ustanovený předsedou komise.  

(9) Komise hlasuje v uvedeném pořadí: 

a) o vině a o tom, zda šlo o nedbalost, nebo úmysl,  

b) o tom, zda bude uložena sankce, 

c) o druhu sankce. 

(10) V případě hlasování podle odst. 9 písm. c) komise nejprve hlasuje o sankci vyloučení 

ze studia. U sankce podmíněného vyloučení ze studia hlasuje komise též o lhůtě 

a podmínkách osvědčení.  

(11) Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů 

s podmínkou zachování parity. Každý člen komise je povinen hlasovat. Usnesení 

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

(12) Nedospěje-li komise k usnesení: 

a) že je student vinen, navrhne rektorovi, aby řízení zastavil,  

b) že bude uložena sankce, navrhne rektorovi, aby od uložení sankce upustil, 

c) o uložení sankce vyloučení ze studia, hlasuje o uložení sankce podmíněného 

vyloučení ze studia, 

d) o uložení sankce podmíněného vyloučení ze studia, navrhne rektorovi, aby uložil 

studentovi sankci napomenutí. 

(13) O jednání komise se pořizuje zápis, o jejím hlasování se pořizuje protokol. 

Dokumentaci o jednotlivých disciplinárních případech vede předseda komise. 

Článek 4 

Zahájení disciplinárního řízení 

(1) Disciplinární řízení zahajuje komise na návrh rektora
8
.  

(2) Návrh rektora musí obsahovat popis skutku, případně navrhované důkazy, o které 

se opírá, jakož i uvedení důvodů, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.  

                                                           
8
 § 69 odst. 1 zákona o vysokých školách. 
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Článek 5 

Projednání návrhu a rozhodnutí v disciplinárním řízení 

(1) Bezodkladně po zahájení disciplinárního řízení svolá předseda komise zasedání komise.  

(2) Student musí být ke každému zasedání komise pozván.  

(3) Student má, s výjimkou porady a hlasování komise, právo být přítomen jednání komise, 

dále může navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům 

pro jednání, nahlížet do písemných podkladů a s výjimkou protokolu o hlasování 

nahlížet do protokolu o jednání komise a pořizovat si z nich výpisy.  

(4) Komise se může usnést, že bude jednat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, 

že se student, ani jím zvolený zástupce k zasedání bez omluvy nedostavil. Omluva musí 

být písemná a musí být doručena předsedovi komise nejpozději v den zasedání komise.  

(5) Nastane-li skutečnost znemožňující disciplinární přestupek projednat podle § 66 zákona 

o vysokých školách, rektor řízení zastaví.  

(6) Jestliže vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, jestliže se nepodaří prokázat, 

že disciplinární přestupek spáchal student, nebo jestliže osoba přestala být studentem, 

disciplinární řízení se zastaví.
9
   

(7) Rektor může před vydáním rozhodnutí věc vrátit komisi s písemným odůvodněním 

k dalšímu došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění věci. 

(8) Rektor může: 

a) uložit sankci, kterou komise navrhla, 

b) uložit sankci mírnější, nebo  

c) od uložení sankce upustit. 

ČÁST ČTVRTÁ 

ZVLÁŠTNÍ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 6 

Zvláštní ustanovení 

(1) Je-li student současně zapsán na více fakultách nebo na fakultě a univerzitě, lze vést 

pouze jedno disciplinární řízení v téže věci. Disciplinární řízení vede univerzita nebo 

fakulta v závislosti na tom, kde bylo řízení zahájeno dříve.  

(2) Při rozhodování o právech a povinnostech studentů se postupuje podle správního řádu
10

 

s odchylkami stanovenými zákonem o vysokých školách. 

Článek 7 

Přechodná ustanovení 

(1) Členové komise jmenovaní dle dosavadní úpravy se považují za členy komise 

dle tohoto řádu; do funkčního období členů komise se započítá také doba, po kterou byli 

členy dle dosavadní úpravy. 

(2) Řízení zahájená dle dosavadní úpravy se dokončí dle tohoto řádu. 

                                                           
9
 § 69 odst. 2 zákona o vysokých školách. 

10
 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
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Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty Univerzity obrany ze dne 26. dubna 2007 

ve znění změn. 

(2) Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 13. června 2017. 

(3) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem obrany
11

. 

 

 

 

v. r.  v. r. 

 

prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc. 

  

brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D. 

předseda akademického senátu univerzity  rektor 

 

  

                                                           
11

 § 95 odst. 8 písm. a) zákona o vysokých školách. 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle § 95 odst. 8 písm. a) zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), dne 31. srpna 2017 pod č. j. MSMT-21548/2017-2 souhlas s registrací 

Disciplinárního řádu pro studenty Univerzity obrany v Brně.  

 

…………………v. r. ………………… 

Mgr. Karolína GONDKOVÁ 

ředitelka Odboru vysokých škol 

 

 

 

 

Ministerstvo obrany registrovalo podle § 36 odst. 2 a § 95 odst. 8 písm. a) zákona  

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), dne 6. září 2017 pod č. j. MO 179853/2017-7542 Disciplinární řád pro studenty 

Univerzity obrany v Brně.  

 

…………………v. r. ………………… 

Ing. Petr VANČURA 

státní tajemník v MO 
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