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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY

Část první
Základní ustanovení
Článek 1
Disciplinární řád Vysoké školy obchodní a hotelové s. r. o., (dále jen „disciplinární řád“),
upravuje v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů postup při
projednávání disciplinárních přestupků studentů Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále
jen „VŠOH“) a ukládání sankcí.
Článek 2
Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy
nebo vnitřními předpisy VŠOH.
Článek 3
1. Za disciplinární přestupek můţe být uloţena některá z následujících sankcí:
a)

napomenutí,

b)

podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek,

c)

vyloučení ze studia.

2.

Při podmíněném vyloučení musí být stanovena lhůta a podmínky.

3.

Vyloučit ze studia lze studenta pouze za úmyslné spáchání disciplinárního přestupku.

4. Sankcí za podvodné jednání, na jehoţ základě byl student přijat ke studiu, je pouze
vyloučení ze studia.
Článek 4
1. Při ukládání sankcí se přihlíţí k charakteru jednání, jímţ byl disciplinární přestupek
spáchán, k okolnostem, za nichţ k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění,
k dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního přestupku dopustil a k projevené
snaze o nápravu jeho následků.
2. Od uloţení sankce je moţné upustit, pokud ze samotného projednání disciplinárního
přestupku je zřejmé, ţe povede k nápravě.

Článek 5
1. Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh rektora.
2. Návrh musí obsahovat:
a)

popis jednání,

b)

zdůvodnění, proč je jednání povaţováno za disciplinární přestupek,

c)

navrhované důkazy.

3. Pokud návrh neobsahuje náleţitosti uvedené v odstavci 2, vrátí jej disciplinární komise
k doplnění rektorovi.
4.

Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s návrhem.

5.

Student je seznámen s návrhem doručením pozvání k ústnímu jednání.
Článek 6

1.

O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta.

2. K ústnímu jednání musí být student písemně pozván. Pozvání k ústnímu jednání musí
obsahovat návrh, den, hodinu a místo, kde bude jednání probíhat.
3. Pozvání musí být studentovi doručeno do vlastních rukou. Pokud se pozvání studentovi
nepodaří doručit na známou adresu, můţe být doručeno vyvěšením na úřední desce VŠOH.
Je-li pozvání doručováno vyvěšením, můţe se ústní jednání konat nejdříve desátý. den od
vyvěšení pozvání.
4. V nepřítomnosti studenta můţe být disciplinární přestupek projednáván, pokud se student
k jednání bez omluvy nedostaví, ačkoli byl k němu řádně pozván.
Článek 7
1. Při jednání je disciplinární komise povinna zjistit skutkový stav, zejména charakter
jednání, jímţ byl disciplinární přestupek spáchán, okolnosti, za nichţ k němu došlo,
způsobené následky, a zda jej student spáchal.
2. Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliţe uplynula lhůta jednoho roku od jeho
spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty jednoho roku
se nezapočítává doba, kdy osoba není studentem.
Článek 8
1.

Zasedání disciplinární komise jsou neveřejná.

2.

Jednání se mohou zúčastnit na pozvání předsedy zástupce studenta a svědci.

3. Student se můţe dát, na základě udělené plné moci, při jednání disciplinární komise
zastupovat advokátem nebo jiným zástupcem.
4. Z jednání disciplinární komise pořizuje určený člen písemný zápis, který po autorizaci
předsedou komise musí být předán spolu s návrhem na rozhodnutí rektorovi nejpozději do 5
dnů po skončení jednání.

5. K písemnému zápisu se připojuje zápis o hlasování, ze kterého musí být zřejmě, jak
jednotliví členové disciplinární komise hlasovali. Zápis o hlasování se zasílá v zalepené
obálce, kterou můţe otevřít pouze rektor VŠOH při přezkoumání rozhodnutí.
Článek 9
1. Disciplinární komise je způsobilá se usnášet, je-li jednání přítomna alespoň polovina
jejích členů.
2. Jednání disciplinární komise se nemůţe účastnit ten její člen, u něhoţ lze mít s ohledem
k projednávané věci nebo osobě studenta, který je podezřelý ze spáchání disciplinárního
přestupku, či osobě, která jej zastupuje, nebo jiným okolnostem, pochybnosti o jeho
nepodjatosti. O vyloučení člena disciplinární komise pro podjatost rozhoduje na základě
oznámení předseda disciplinární komise. O vyloučení předsedy disciplinární komise
rozhoduje rektor VŠOH, který určí, který z členů disciplinární komise bude plnit funkci
předsedy.
3. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných. Při
rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.
Článek 10
Disciplinární řízení se zastaví, pokud:
a) vyjde najevo, ţe nejde o disciplinární přestupek,
b) se nepodaří prokázat, ţe disciplinární přestupek student spáchal,
c) osoba podezřelá ze spáchání disciplinárního přestupku přestala být studentem.

Článek 11
1. Rektor musí rozhodnout do 30 dnů ode dne, kdy disciplinární komise navrhla rozhodnutí
o disciplinárním přestupku.
2. Rozhodnutí rektora o disciplinárním přestupku musí být vyhotoveno písemně. Kromě
výroku a odůvodnění musí obsahovat poučení o moţnosti podat ţádost o přezkoumání.
3.

Rozhodnutí musí být studentovi doručeno do vlastních rukou.

4. Odmítne-li student bezdůvodně převzít rozhodnutí, povaţuje se rozhodnutí za doručené
dnem odmítnutí.
Článek 12
1. Student má právo podat ve lhůtě 30 dní od doručení rozhodnutí rektora o disciplinárním
přestupku ţádost o přezkoumání.
2.

Zmeškání této lhůty ze závaţných důvodů můţe rektor prominout.

3.

Ţádost o přezkoumání rozhodnutí o disciplinárním přestupku podává student rektorovi.

4.

Podání ţádosti má odkladný účinek.

Článek 13
Rektor má právo ţádosti o přezkoumání rozhodnutí vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit.
Rozhodnutí o disciplinárním přestupku zruší v případě, ţe dodatečně vyšly najevo
skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení řízení.
Článek 14
1. Po uplynutí lhůty stanovené v rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia rozhodne
rektor, zda student splnil podmínky stanovené v rozhodnutí. Nerozhodne-li, má se za to, ţe
student podmínky splnil.
2. Jestliţe ve lhůtě stanovené v rozhodnutí o podmíněném vyloučení ze studia byla
studentovi pravomocným rozhodnutím udělena sankce, můţe rektor rozhodnout, ţe se student
neosvědčil.
Článek 15
Rozhodnutí o uloţení sankce za disciplinární přestupek se vyznačuje do dokumentace
studenta vedené VŠOH.

Část druhá
Závěrečná ustanovení
Tento disciplinární řád nabývá platnosti podle § 39 odst. 9 zákona o vysokých školách dnem
registrace Ministerstvem školství, mládeţe a tělovýchovy.

