Vnitřní předpisy Technické univerzity v Liberci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne ……………….
pod čj. ……………………..Disciplinární řád pro studenty Technické univerzity v Liberci.

..........................................
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

ÚPLNÉ ZNĚNÍ
DISCIPLINÁRNÍHO ŘÁDU PRO STUDENTY
TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI
ZE DNE …………………
Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1) Disciplinární řád pro studenty Technické univerzity v Liberci (dále jen „disciplinární řád“) je vnitřním
předpisem Technické univerzity v Liberci (dále jen „TUL“) 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, (dále jen „zákon“).
(2) Tento disciplinární řád se vztahuje na studenty, kteří studují ve studijních programech uskutečňovaných TUL
a nejsou zapsáni na žádné její fakultě.
Čl. 2
Disciplinární přestupek
(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními
předpisy TUL a jejích součástí, a to zejména:
a) úmyslné poškození majetku univerzity,
b) podvodné jednání v souvislosti se studiem nebo účastí na tvůrčí činnosti,
c) nevhodné chování vůči členu akademické obce nebo zaměstnanci univerzity.
(2) Za disciplinární přestupek lze uložit sankce podle § 65 zákona.
(3) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě,
zejména jde-li o disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti anebo méně závažný disciplinární přestupek.
(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 následků.
(5) Vyloučit studenta ze studia lze pouze v případě závažného disciplinárního přestupku spáchaného úmyslně.
Čl. 3
Disciplinární komise TUL
(1) Postavení a pravomoc Disciplinární komise TUL (dále jen „disciplinární komise“) jsou vymezeny § 13
zákona a Statutem TUL.
(2) Akademický senát dává rektorovi předchozí souhlas ke jmenování a odvolání členů disciplinární komise.
Členy disciplinární komise jmenuje a odvolává rektor z řad členů akademické obce TUL. Disciplinární
komise si ze svých členů volí a odvolává předsedu.
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(3) Disciplinární komise je čtyřčlenná, z toho polovinu tvoří studenti.
(4) Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté.
(5) Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů TUL, pokud nejsou zapsáni na žádné
z jejích fakult, a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi.
(6) Zasedání disciplinární komise svolává a jednání řídí její předseda.
(7) Předseda jmenuje tajemníka, který organizačně zajišťuje činnost komise včetně vyhotovování písemností.
(8) Disciplinární komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. V případě rovnosti
hlasů rozhoduje hlas předsedy disciplinární komise. O hlasování se pořizuje protokol, který podepisují
všichni členové komise.
(9) Komise rozhoduje formou usnesení.
Čl. 4
Disciplinární řízení
(1) Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh rektora, jestliže jde o projednání disciplinárního
přestupku studenta, který není zapsán na žádné z jejích fakult podle § 69 zákona.
(2) Návrh obsahuje popis skutku, popřípadě navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i zdůvodnění, proč je ve
skutku spatřován disciplinární přestupek. Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s návrhem. O
disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta. V nepřítomnosti studenta lze ústní
jednání konat pouze v případě, že se k němu nedostaví bez omluvy, ačkoli byl řádně pozván.
(3) Disciplinární přestupek nelze projednat v případě uvedeném v § 66 zákona.
(4) Disciplinární komise může disciplinární řízení přerušit a to v případě, že ohledně skutku, který je předmětem
řízení, je zahájeno proti obviněnému studentovi řízení před jiným orgánem, a to až do doby, kdy bude tímto
orgánem pravomocně rozhodnuto.
(5) Jednání disciplinární komise je neveřejné; o jeho průběhu se vyhotovuje písemný protokol.
(6) Pozvání studenta na jednání disciplinární komise a rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí být studentovi
zasláno do vlastních rukou.
(7) Omluvit se může student nejpozději tři dny před stanoveným termínem jednání disciplinární komise. Omluvu
je nutné doložit důkazem; předseda disciplinární komise posoudí předložený důkaz a rozhodne
o oprávněnosti omluvy a stanoví náhradní termín projednání.
Čl. 5
Rozhodnutí
(1) Rozhodnutí ve věci disciplinárního řízení vydává rektor na základě návrhu disciplinární komise zpravidla do
7 pracovních dnů ode dne, kdy jej obdržel. Rektor nemůže uložit přísnější sankci, než kterou navrhla
disciplinární komise, může však uložit sankci mírnější nebo od uložení sankce upustit.
(2) Po projednání věci se disciplinární komise usnese na návrhu, aby rektor:
a)

vydal rozhodnutí, že se student dopustil disciplinárního přestupku a uložil mu za ně sankci, kterou
komise výslovně uvede,

b) vydal rozhodnutí, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a podle čl. 2 odst. 3 upustil od uložení
sankce, nebo
c) disciplinární řízení zastavil, protože se student disciplinárního přestupku nedopustil nebo nejde
o disciplinární přestupek, nebo se nepodařilo prokázat, že disciplinární přestupek spáchal student, nebo
student přestal být studentem.
(3) Rozhodnutí, kterým se ukládá sankce za disciplinární přestupek, musí být vyhotoveno písemně a musí
obsahovat výrok o zjištění disciplinárního přestupku a určení sankce. Dále musí obsahovat odůvodnění
a poučení o možnosti podat odvolání.
(4) Rozhodnutí, kterým se zastavuje disciplinární řízení, obsahuje výrok o zastavení disciplinárního řízení,
odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání.
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(5) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku nabývá právní moci dnem uplynutí lhůty pro podání odvolání.
Čl. 6
Odvolání
(1) Proti rozhodnutí se student může odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. Odkladný účinek odvolání
nelze vyloučit.
(2) Odvolacím správním orgánem je rektor.
(3) Rektor přezkoumá soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání rozhodnutí předcházelo, s právními
předpisy a vnitřními předpisy TUL.
(4) Rektor odvolání bezodkladně zamítne, jestliže bylo podáno opožděně nebo bylo podáno neoprávněnou
osobou.
(5) Rektor rozhodnutí změní nebo zruší, pokud bylo vydáno v rozporu se zákonem nebo vnitřním předpisem
TUL. Rozhodnutí se zruší též v případě, že vyšly najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení řízení
(6) Zruší-li rektor rozhodnutí, vrátí věc k novému projednání disciplinární komisi.
(7) Rozhodnutí rektora o odvolání musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení o tom, že je konečné.
Čl. 7
Doručování
Doručování písemnosti se řídí zákonem a Statutem TUL.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Disciplinární řád TUL registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne
11. června 2013 pod čj. MSMT 25753/2013-30 ve znění pozdějších změn.
(2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem TUL dne 13. prosince
2016.
(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy.
(4) Tento řád nabývá účinnosti patnáctým dnem po registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Prof. Dr. Ing. Zdeněk Kůs, v. r.
rektor
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