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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 
VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ  

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  
ZE DNE 17. ŘÍJNA 2017 

 

Akademický senát Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích se 
podle § 9 odst. 1 písm. b) 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“) usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro studenty 
Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích, jako jejím vnitřním 
předpisu, podle § 17 odst. 1 písm. i) zákona.  

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy technické a ekonomické v Českých 
Budějovicích (dále jen „řád“) upravuje disciplinární přestupky studentů Vysoké 
školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“), 
disciplinární řízení, jakož i ukládání sankcí. 

Článek 2 

Disciplinární přestupek 

Disciplinárním přestupkem je podle § 64 zákona zaviněné porušení povinností sta-
novených právními předpisy nebo vnitřními předpisy VŠTE. 

Článek 3 

Sankce 

(1) Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit: 

a) napomenutí, 

b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení, 

c) vyloučení ze studia. 

(dále jen „sankce“) 

(2) 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) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samostatné projednávání 
disciplinárního přestupku vede k nápravě, zejména jde-li o disciplinární přestupek 
spáchaný z nedbalosti anebo méně závažný disciplinární přestupek. 

(4) Sankci napomenutí lze uložit pouze za disciplinární přestupek spáchaný 
z nedbalosti nebo méně závažný disciplinární přestupek. Sankce napomenutí je buď 
neveřejná a oznamuje se pouze studentovi, nebo je veřejná a zveřejňuje se po dobu 
30 dnů na úřední desce VŠTE. 
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(5) Sankci 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. Lhůty a podmínky k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia 
se stanoví podle míry závažnosti disciplinárního přestupku; tato lhůta činí nejméně 
šest měsíců a nejvýše tři roky. Pokud se student v průběhu lhůty k osvědčení 
dopustí dalšího disciplinárního přestupku, s výjimkou méně závažného 
disciplinárního přestupku spáchaného z nedbalosti, bude ze studia vyloučen. 

(6) Sankci vyloučení ze studia lze uložit pouze za závažný disciplinární přestupek 
spáchaný úmyslně. 

(7) Sankce podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia jsou veřejné 
a zveřejňují se po dobu 30 dnů na úřední desce školy. 

Článek 4 

Disciplinární komise 

(1) Obvinění z přestupku projednává Disciplinární komise VŠTE (dále jen „komise“). 

(2) Komise má čtyři členy, přičemž předseda je zároveň členem komise. Polovinu členů 
komise tvoří studenti. Náhradníky jsou jeden akademický pracovník a jeden 
student. 

(3) Členy komise a náhradníky jmenuje rektor z řad členů akademické obce VŠTE; jme-
nuje a odvolává je se souhlasem Akademického senátu VŠTE. Rektor při ustavování 
komise dbá principu kontinuity její činnosti.  

(4) Předsedu komise si podle § 13 odst. 1 zákona volí a odvolává komise VŠTE ze svých 
členů samostatně. 

(5) Funkční období členů komise je dvouleté.  

(6) Členové a náhradníci jsou povinni účastnit se zasedání komise, na něž byli pozváni. 
Je-li známo, že se člen komise jejího zasedání nemůže zúčastnit, pozve předseda 
příslušného náhradníka tak, aby paritní složení komise zůstalo zachováno. 
Náhradník má na zasedání, na něž byl pozván, práva a povinnosti člena komise. 

(7) Zasedání komise řídí její předseda. Administrativní záležitosti spojené s jednáním 
komise zajišťuje vedoucí studijního oddělení. 

(8) Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Netvoří-li 
studenti jednu polovinu přítomných členů komise, předseda zasedání odročí, pokud 
to navrhne některý z členů komise. Usnesení je přijato, jestliže se pro něj vysloví 
většina z jejích přítomných členů. Jednání komise svolává její předseda. O jednání 
komise pořizuje předseda zápis, o hlasování komise se pořizuje protokol. 

Článek 5 

Zahájení disciplinárního řízení 

(1) Disciplinární řízení probíhá na půdě VŠTE. Disciplinární řízení zahajuje disciplinární 
komise na základě návrhu rektora. 
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(2) Návrh musí obsahovat popis skutku, důkazy, o které se opírá, jakož i uvedení 
důvodu, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek. 

(3) Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy byl studentovi obviněnému z přestupku 
(dále jen „student“) doručen předsedou komise stejnopis návrhu rektora. 

(4) Rektor může kdykoliv před vydáním rozhodnutí řízení zastavit; nastane-li 
skutečnost znemožňující disciplinární přestupek projednat anebo vyjdou-li najevo 
skutečnosti uvedené v § 69 odst. 2 zákona, rektor tak učiní vždy. 

(5) Disciplinární přestupek lze projednat pouze do jednoho roku od jeho spáchání nebo 
od právní moci odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty jednoho roku se neza-
počítává doba, kdy osoba není studentem. 

(6) Proces zahájení disciplinárního řízení, jednání komise a rozhodnutí je graficky 
znázorněn v příloze č. 1. 

Článek 6 

Projednání 

(1) Bezodkladně pro zahájení disciplinárního řízení svolá předseda komise zasedání 
komise. Jednání je vedeno tak, aby se komise usnesla na návrhu do 1 měsíce od 
svého prvního zasedání. 

(2) Student musí být ke každému zasedání komise pozván. Student má, s výjimkou 
hlasování, právo být přítomen jednání komise, navrhovat a předkládat důkazy, 
vyjadřovat se k podkladům pro jednání, nahlížet do písemných podkladů 
a s výjimkou protokolu o hlasování i do zápisu o jednání komise a pořizovat si z nich 
výpisy. 

(3) Student si může zvolit zástupce, a to na základě úředně ověřené plné moci. O této 
skutečnosti je student povinen komisi informovat nejdéle 3 dny před konáním 
zasedání komise.  

(4) Komise se může usnést, že věc projedná v nepřítomnosti studenta v případě, že se 
on ani zvolený zástupce k zasedání bez omluvy nedostavil. Omluva musí být 
provedena písemnou formou. 

(5) Z projednání věci je vyloučen člen komise nebo náhradník, jestliže lze mít 
pochybnosti o jeho podjatosti se zřetelem na jeho poměr k věci, ke studentu nebo 
zvolenému zástupci. 

(6) Komise je povinna zabývat se všemi předloženými důkazy a projednat věc tak, aby 
bylo nepochybně zjištěno, že se student disciplinárního přestupku dopustil. 

(7) Po projednání se komise usnese na návrhu, aby rektor: 

a) disciplinární řízení zastavil; nebo 
b) rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a upustil od 

uložení sankce; nebo 
c) rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a uložil mu za něj 

sankci; nebo 
d) rozhodl, že se student dopustil dalšího disciplinárního přestupku, a vyloučil 

ho ze studia. 
 

Komise v návrhu uvede i návrh sankce včetně její případné lhůty, formy a podmínek. 
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(8) Návrh komise vyhlásí, je-li student přítomen, jinak o něm pouze učiní záznam 
do spisu. 

Článek 7 

Rozhodnutí rektora  

(1) Rozhodnutí v disciplinárním řízení vydává rektor na základě návrhu komise, do 
sedmi dnů ode dne, kdy jej obdržel. 

(2) Rektor může před vydáním rozhodnutí věc vrátit k dalšímu šetření, je-li to nezbytné 
pro její objasnění. Navrhla-li komise řízení zastavit, je rektor tímto návrhem vázán. 

(3) Rektor může uložit sankci, kterou komise navrhla, sankci mírnější, nebo od uložení 
sankce upustit. 

(4) Rozhodnutí rektora se vyhotovuje písemně a obsahuje výrok o zjištění 
disciplinárního přestupku a určení sankce nebo upuštění od ní, anebo výrok 
o zastavení disciplinárního řízení. Rozhodnutí obsahuje též odůvodnění a poučení 
o možnosti podat odvolání. 

Článek 8 

Řízení o odvolání proti rozhodnutí 

(1) Student může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí rektora podat odvolání. 
Odvolání se podává prostřednictvím kanceláře rektora. Včas podané a přípustné 
odvolání má odkladný účinek. 

(2) Opožděné nebo nepřípustné odvolání rektor zamítne. 

(3) Jestliže rektor dojde k závěru, že napadené rozhodnutí je v rozporu s právními 
předpisy nebo vnitřními předpisy VŠTE: 

a) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a řízení zastaví, 

b) napadené rozhodnutí nebo jeho část zruší a věc vrátí k novému projednání 
komisi; v odůvodnění tohoto rozhodnutí vysloví rektor právní názor, jímž je 
komise při novém projednání věci vázána,  

c) napadené rozhodnutí nebo jeho část změní; změnu nelze provést, pokud by tím 
studentovi hrozila újma z důvodu ztráty možnosti podat odvolání. V případě vad 
týkajících se odůvodnění vydaného rozhodnutí, změní rektor rozhodnutí pouze 
v této části. 

(4) Neshledá-li rektor důvod pro postup podle odstavce 3, odvolání zamítne a napadené 
rozhodnutí potvrdí.  

(5) Rozhodnutí v řízení o odvolání vydá rektor bezodkladně, anebo pokud jej nelze 
vydat bezodkladně, vydá jej ve lhůtě stanovené zákonem.  

(6) Proces odvolání je graficky znázorněn v příloze č. 2. 



Vnitřní předpisy Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích 

 
 

6 

 

Článek 9 

Doručování rozhodnutí  

Oznámení o návrhu rektora podle čl. 5 odst. 3, pozvání na zasedání komise podle čl. 6 
odst. 2 a rozhodnutí rektora podle čl. 7, se studentovi doručuje prostřednictvím veřejné 
datové sítě do datové schránky. Nelze-li písemnost takto doručit, doručí se do vlastních 
rukou adresátovi nebo též tomu, koho adresát k přijetí písemnosti zmocnil písemnou 
plnou mocí s úředně ověřeným podpisem. Nepodaří-li se písemnost doručit z důvodu, že 
student nesplnil povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b) zákona, nebo nepodaří-li se 
písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písem-
nost veřejnou vyhláškou, přičemž VŠTE není povinna ustanovit studentovi opatrovníka.  

Článek 10 

Přílohy 

Tento řád má tyto přílohy: 

a) přílohu č. 1 – Algoritmus průběhu disciplinárního řízení, 

b) přílohu č. 2 – Algoritmus odvolání. 

 

Článek 11 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty VŠTE  registrovaný Ministerstvem škol-
ství, mládeže a tělovýchovy dne 29. července 2013 pod č.j. MSMT-31537/2013-30. 

(2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým 
senátem VŠTE dne 30. května 2017. 

(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem platnosti.  

 

 

 

doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., v. r. 
rektor 
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Podezření pro 
disciplinární 

přestupek

Zahájení 
disciplinárního 

řízení (dnem, kdy 
byl studentovi 

doručen návrh na 
disciplinární 

řízení)
Předseda DK

Písemné 
seznámení 
studenta  s 

návrhem na 
zahájení DŘ 
Předseda DK

Podařilo se 
studentovi 

doručit 
předvolání do 

vl. rukou?

Vyvěšení návrhu 
na úřední desce 

VŠTE
Vedoucí SO

NE

Zahájení DŘ 

ANO

Konec

Zjištění 
skutkového stavu

DK

1

1

Dostavil se 
student/

zástupce na 
zasedání?

Jednání komise bez 
přítomnosti 

studenta/zástupce

NE
Jednání komise za 

přítomnosti 
studenta/zástupce

ANO

Průběh 
disciplinárního 

řízení

Jedná se o 
disciplinární 

přestupek 
studenta?

NE

ANO

Předání návrhu 
spolu se zápisem 
komise rektorovi 

VŠTE 
DK

2

2

Vydání rozhodnutí 
o disciplinárním 

přestupku
Rektor  

Zaznamenání 
rozhodnutí do 
dokumentace 

studenta
Vedoucí SO

Příloha č. 1

Shledává rektor 
podnět za 

odůvodněný?

ANO

Konec

NE
Zamítnutí podnětu

Rektor 

Seznam zkratek:
VŠTE - Vysoká škola technická a ekonomická v 
Českých Budějovicích
DŘ – Disciplinární řízení
DK - Disciplinární komise
SO - Studijní oddělení

Podnět předán 
rektorovi VŠTE 

Zaměstnanec VŠTE

Podnět k zahájení 
disciplinárního 

řízení 
Zaměstnanec VŠTE

Podání návrhu na 
DŘ disc. komisi

Rektor 

Konání ústního 
jednání o 

přestupku

Obdržela DK 
omluvu 

studenta?

NE

Uznala DK 
omluvu za 

odůvodněnou?

ANO

Hlasování  (bez 
přítomnosti 
studenta/
zástupce)

Disciplinární 
komise

Usnesení o 
zastavení DŘ

Rektor 

NE

ANO
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Příloha č. 2

Odvolání proti 
rozhodnutí

Má student 
zájem o podání 

odvolání?

Konec

Uběhlo 30 dnů 
od doručení 
rozhodnutí?

ANO

ANO

Podání odvolání
Student

NE

Seznam zkratek:
KR - Kancelář rektora

Doručení odvolání 
rektorovi 

prostřednictvím 
KR

Student

NE

Posouzení odvolání
Rektor

Změnil/zrušil 
rektor 

rozhodnutí?

Písemné 
rozhodnutí o 

změně/zrušení 
rozhodnutí o 

disc.přestupku
Rektor

ANO

Písemné 
rozhodnutí o 

zamítnutí odvolání
Rektor

NE

NE

 


