DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD
pro studenty
Fakulty financí a účetnictví
Vysoké školy ekonomické v Praze

Preambule
Tento Disciplinární řád pro studenty Fakulty financí a účetnictví je podle zákona č. 111/1998 Sb.
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) (dále jen
„zákon“) vnitřním předpisem Fakulty financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze (dále
jen „fakulta“), který upravuje v souladu se zákonem a Statutem fakulty postup při projednávání
disciplinárních přestupků studentů fakulty a ukládání sankcí.

Článek 1
Disciplinární přestupek a sankce
(1) Student fakulty je povinen dodržovat povinnosti stanovené právními předpisy, vnitřními
předpisy Vysoké školy ekonomické a fakulty, vyhláškami děkana fakulty a Etickým kodexem
fakulty.
(2) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených v odst. 1.
(3) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže 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.
(4) Za disciplinární přestupek může být uložena studentovi některá z následujících sankcí:
a) napomenutí,
b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
c) vyloučení ze studia.
(5) 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,
k dosavadnímu chování studenta, který disciplinární přestupek spáchal, a k projevené snaze
o nápravu jeho následků.
(6) Při podmíněném vyloučení ze studia se lhůta a podmínky k osvědčení stanoví podle míry
závažnosti disciplinárního přestupku; tato lhůta činí nejméně šest měsíců. Za porušení
podmínek k osvědčení se vždy považuje, pokud se student v průběhu lhůty k osvědčení dopustí
dalšího disciplinárního přestupku, s výjimkou méně závažného disciplinárního přestupku
spáchaného z nedbalosti.
(7) Vyloučit ze studia lze studenta pouze za úmyslné spáchání disciplinárního přestupku.
(8) Sankcí za podvodné jednání, na jehož základě byl student přijat ke studiu, je pouze vyloučení
ze studia.

Článek 2
Disciplinární komise
(1) Disciplinární komise fakulty (dále jen „komise“) má šest členů včetně předsedy, tři členové
jsou akademickými pracovníky fakulty a tři členové jsou studenty fakulty.
(2) Předsedu komise a její členy jmenuje a odvolává s předchozím souhlasem Akademického
senátu fakulty děkan. Funkční období členů komise je nejvýše dvouleté.
(3) Jednání komise řídí její předseda, v případě jeho nepřítomnosti člen komise, kterého
předseda řízením pověřil.
(4) Jednání komise je neveřejné. Děkan fakulty má právo účastnit se jednání komise.
(5) Komise je způsobilá se usnášet, je-li jednání přítomna alespoň polovina jejích členů. Jednání
musí být vždy přítomen alespoň jeden člen komise z řad studentů.
(6) Jednání komise se nemůže účastnit ten její člen, u něhož 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. Každý člen
komise je povinen podat oznámení o své možné podjatosti nebo podjatosti jiného člena
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komise. O vyloučení člena komise pro podjatost rozhoduje na základě oznámení předseda
komise. O vyloučení předsedy komise pro podjatost rozhoduje děkan.
(7) Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů komise.
(8) O usnesení o návrhu sankce či jiném postupu řešení projednávaného disciplinárního
přestupku musí být pořízen zápis o hlasování, ze kterého je zřejmé, jak jednotliví členové
komise hlasovali. Tento zápis podepisují všichni přítomní členové komise.
(9) Z jednání komise se pořizuje písemný zápis, který podepisuje předseda komise, v případě jeho
nepřítomnosti člen komise, kterého předseda dle odst. 3 pověřil řízením jednání.
(10) Předseda komise předá do pěti pracovních dnů od skončení jednání děkanovi zápis z
jednání s návrhem na rozhodnutí a v zalepené obálce i zápis o hlasování o návrhu sankce
či jiném postupu řešení projednávaného disciplinárního přestupku.
(11) Členové komise jsou povinni zachovávat o jednání komise mlčenlivost.

Článek 3
Zahájení disciplinárního řízení
(1) Disciplinární řízení zahajuje komise na návrh děkana.
(2) Návrh děkana musí obsahovat:
a) popis jednání,
b) zdůvodnění, proč je jednání považováno za disciplinární přestupek,
c) navrhované důkazy.
(3) Pokud návrh neobsahuje náležitosti uvedené v odstavci 2, vrátí jej předseda komise děkanovi
k doplnění.
(4) Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s návrhem na zahájení disciplinárního
řízení, za které se považuje doručení pozvání k ústnímu jednání komise studentovi.
(5) K ústnímu jednání musí být student písemně pozván. Pozvání k ústnímu jednání musí
obsahovat den, hodinu a místo, kde bude jednání probíhat, v případě prvního ústního jednání
dále náležitosti uvedené v odst. 2, písm. a) a b).
(6) Pozvání musí být studentovi doručeno do vlastních rukou. Pokud pozvání studentovi nelze
doručit, bude zveřejněno vyvěšením na úřední desce fakulty po dobu 14 dnů. Poslední den
této lhůty je považován za den doručení pozvání. Ústní jednání se může konat nejdříve 3
pracovní dny po doručení pozvání, pokud student nedá písemný souhlas s dřívějším
projednáním.
(7) Má-li student zástupce podle čl. 4, odst. 2, doručuje se pozvání také jemu.

Článek 4
Projednání disciplinárního přestupku
(1) O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání. Jednání komise svolává bez zbytečného
odkladu po obdržení návrhu děkana její předseda, popř. člen komise pověřený předsedou,
způsobem, který zaručuje řádné pozvání všech členů komise.
(2) Ústní jednání se koná za přítomnosti studenta. Student se může dát, na základě udělené
úředně ověřené písemné plné moci, při jednání komise zastupovat pověřeným zástupcem.
(3) V nepřítomnosti studenta, nebo jeho zástupce, může být disciplinární přestupek projednáván,
pokud se student, nebo jeho zástupce, k jednání bez včasné a řádné písemné omluvy
nedostaví, ačkoli k němu byl v souladu s čl. 3, odst. 5 a 6 pozván.
(4) Při jednání je komise povinna zjistit skutkový stav, zejména charakter jednání, jímž byl
disciplinární přestupek spáchán, okolnosti, za nichž k němu došlo a způsobené následky.
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(5) Na pozvání předsedy komise se mohou jednání zúčastnit svědci, popř. další osoby, které
mohou pomoci k objektivnímu posouzení disciplinárního přestupku.
(6) Student má právo být, s výjimkou doby, kdy probíhá hlasování, přítomen jednání komise;
může navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům pro jednání, nahlížet
do písemných podkladů a, s výjimkou protokolu o hlasování, nahlížet do zápisu o jednání
komise a pořizovat si z nich výpisy.
(7) Po projednání věci se komise usnese na návrhu, aby děkan
a) rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil a současně komise navrhne
uložení konkrétní sankce podle čl. 1, odst. 4,
b) rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a současně komise navrhne
upustit od uložení sankce,
c) disciplinární řízení v souladu s odst. 9 zastavil.
(8) Je-li student v době spáchání disciplinárního přestupku ve lhůtě k osvědčení podle čl. 1 odst.
6, usnese se komise na návrhu, aby děkan
a) rozhodl, že se student vědomě dopustil závažného disciplinárního přestupku, a vyloučil
jej ze studia,
b) rozhodl, že se student dopustil méně závažného disciplinárního přestupku spáchaného z
nedbalosti a současně komise navrhne uložit sankci dle čl. 1., odst. 4, písm. a), nebo od
uložení sankce upustit,
c) disciplinární řízení v souladu s odst. 9 zastavil.
(9) Komise se usnese na návrhu, aby děkan disciplinární řízení zastavil, pokud
a) vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek,
b) se nepodaří prokázat, že disciplinární přestupek student spáchal,
c) osoba podezřelá ze spáchání disciplinárního přestupku přestala být studentem.
(10) Usnesení podle odst. 7-9 sdělí komise studentovi a jeho pověřenému zástupci, jsou-li
přítomni jednání.

Článek 5
Rozhodnutí o disciplinárním přestupku
(1) Děkan na základě návrhu komise bez zbytečného odkladu rozhodne ve věci disciplinárního
řízení.
(2) V případě, že při projednání disciplinárního přestupku nebyly vzaty v úvahu důležité
skutečnosti nezbytné pro řádné objasnění věci, má děkan právo před vydáním rozhodnutí s
písemným zdůvodněním vrátit věc komisi k dalšímu došetření.
(3) Jestliže se komise usnese na návrhu dle čl. 4, odst. 7, písm. a) nebo b) nebo odst. 8, písm. a)
nebo b) děkan může
a) uložit sankci, kterou komise navrhla, nebo
b) uložit sankci mírnější s výjimkou případu v čl. 1, odst. 7 a čl. 4, odst. 8, písm. a), nebo
c) od uložení sankce upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku povede
k nápravě.
(4) Jestliže se komise usnese na návrhu dle čl. 4, odst. 7, písm. c) nebo odst. 8, písm. c)
disciplinární řízení zastavit, děkan vydá rozhodnutí o zastavení disciplinárního řízení, ledaže
by měl o správnosti tohoto postupu závažné pochybnosti; v takovém případě s písemným
zdůvodněním vrátí věc komisi k novému projednání. Setrvá-li komise na svém původním
usnesení, je jím děkan vázán.
(5) Rozhodnutí děkana musí být vyhotoveno písemně a doručeno studentovi a jeho pověřenému
zástupci způsobem uvedeným v čl. 3 odst. 6. Musí obsahovat výrok o zjištění disciplinárního
přestupku a stanovení sankce, nebo výrok o zjištění disciplinárního přestupku a upuštění od
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sankce, nebo výrok o zastavení disciplinárního řízení. Dále musí obsahovat odůvodnění a
poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání rozhodnutí.
(6) Rozhodnutí o uložení sankce za disciplinární přestupek se vyznačuje do dokumentace
studenta vedené fakultou.

Článek 6
Přezkumné řízení
(1) Student má právo ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení rozhodnutí děkana podat žádost o
přezkoumání rozhodnutí; děkan může zmeškání této lhůty ze závažných důvodů prominout.
(2) Žádost o přezkoumání rozhodnutí se podává děkanovi.
(3) Podání žádosti má vždy odkladný účinek.
(4) Děkan může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit, jinak ji předá k rozhodnutí
rektorovi; rozhodnutím rektora je děkan vázán.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
(1) Tento Disciplinární řád pro studenty fakulty je třeba vykládat ve smyslu příslušných ustanovení
zákona, Statutu VŠE, Statutu fakulty a dalších vnitřních předpisů VŠE.
(2) Po nabytí účinnosti tohoto Disciplinárního řádu se při řešení všech disciplinárních přestupků
studentů fakulty postupuje výhradně podle tohoto řádu.
(3) Tento Disciplinární řád pro studenty fakulty nabývá účinnosti dnem následujícím po dni, ke
kterému byla zrušena pro studenty fakulty platnost Disciplinárního řádu pro studenty fakult
Vysoké školy ekonomické v Praze.

prof. Ing. Petr Marek, CSc.

doc. Ing. Petr Dvořák, PhD.

předseda Akademického senátu
Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

děkan
Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Tento Disciplinární řád pro studenty fakulty byl schválen Akademickým senátem Fakulty financí
a účetnictví dne 27. listopadu 2013.

prof. Ing. Petr Marek, CSc.
předseda Akademického senátu
Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze

Tento Disciplinární řád pro studenty fakulty byl schválen Akademickým senátem VŠE v Praze dne
20. ledna 2014.

prof. Václav Riedlbauch
předseda Akademického senátu
Vysoké školy ekonomické v Praze
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