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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD AKADEMIE STING, o.p.s. 

Čl. 1 
Všeobecná ustanovení 

(1) Disciplinární řád AKADEMIE STING, o.p.s. (dále jen “disciplinární řád”) upravuje 
postup při řešení disciplinárních přestupků studentů 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 (dále jen “zákon”) a v souladu se Statutem 
AKADEMIE STING, o.p.s. (dále jen “statut”). 

(2) Disciplinární řád se vztahuje na všechny studenty studia akreditovaných studijních 
programů AKADEMIE STING, o.p.s. (dále jen „AKADEMIE“). 

(3) Disciplinární přestupky studentů projednává disciplinární komise, ustavená v souladu se 
zákonem a čl. 17 statutu. 

(4) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními 
předpisy nebo vnitřními předpisy AKADEMIE.  

Čl. 2 
Sankce za disciplinární přestupky 

(1) Za disciplinární přestupek je možné uložit studentovi některou z následujících sankcí: 

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

(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, k dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního přestupku dopustil 
a k projevené snaze o nápravu jeho následků.  

(3) Vyloučit ze studia lze pouze v případě úmyslného spáchání disciplinárního přestupku. 

(4) Studentovi ukládá sankce za disciplinární přestupek na návrh předsedy disciplinární 
komise rektor. 

Čl. 3 
Disciplinární komise 

(1) Disciplinární komise je jmenována rektorem z členů akademické obce - akademických 
pracovníků a studentů. 

(2) Složení disciplinární komise a její funkční období je upraveno v čl. 17 statutu. 

Čl. 4 
Zahájení disciplinárního řízení 

(1) Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na základě písemného návrhu rektora 
nebo kteréhokoliv z členů kolegia rektora. 

(2) Návrh musí obsahovat: 

a) popis přestupku, 
b) identifikaci studenta, který se přestupku dopustil, 
c) uvedení důkazů, o které se návrh opírá. 
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Čl. 5 
Jednání disciplinární komise 

(1) O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta. 
V nepřítomnosti studenta lze ústní jednání provést jen tehdy, jestliže byl řádně o konání 
ústního jednání vyrozuměn a k jednání se nedostavil bez omluvy nebo důležitého 
důvodu. 

(2) Jednání disciplinární komise jsou neveřejná. 

(3) Jednání se mohou zúčastnit svědci disciplinárního přestupku, pokud je k tomu vyzve 
disciplinární komise. 

(4) Disciplinární komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích 
členů. 

(5) Z jednání disciplinární komise je pořizován písemný zápis. 

Čl. 6 
Návrh rozhodnutí disciplinární komise 

(1) Po projednání přestupku zpracuje disciplinární komise návrh rozhodnutí. 

(2) Součástí návrhu rozhodnutí je usnesení o vině, uložení sankce a jejím druhu. 

(3) Disciplinární komise navrhne zastavení disciplinárního řízení v těchto případech: 

a) skutek, který je popsán v návrhu, se nestal, není přestupkem, nebo ho nespáchal 
student, proti němuž je vedeno disciplinární řízení, 

b) student, proti němuž je vedeno disciplinární řízení, již není studentem AKADEMIE. 
(4) Návrh rozhodnutí je přijat, pokud pro něj hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů 

disciplinární komise. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

Čl. 7 
Rozhodnutí rektora 

(1) Na základě návrhu disciplinární komise může rektor. 

a) uložit navrženou sankci, 
b) uložit mírnější sankci, 
c) upustit od uložení sankce. 

(2) Rozhodnutí obsahuje náležitosti stanovené správním řádem. Ve výroku rozhodnutí se 
dále uvede popis přestupku, příslušná ustanovení právních předpisů nebo vnitřních 
předpisů, jež byly přestupkem porušeny, vyslovení viny a uložení sankce, popřípadě 
rozhodnutí o upuštění od uložení sankce. 

(3) Rozhodnutí o udělení sankce vydává rektor písemně. Při podmíněném vyloučení ze 
studia musí být uvedena doba trvání podmíněného vyloučení ze studia a podmínky 
k osvědčení studenta po tuto dobu. 

(4) Rozhodnutí o udělení sankce musí být studentovi doručeno písemně do vlastních rukou 
nebo do datové schránky. Nepodaří-li se písemnost doručit z důvodu, že student nesplnil 
povinnost oznámit změnu adresy, nebo nepodaří-li se písemnost doručit na adresu pro 
doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou, přičemž 
vysoká škola není povinna ustanovit studentovi opatrovníka. 

(5) Kopie rozhodnutí o udělení sankce se zakládá do spisů studenta a zasílá se vedlejšímu 
účastníkovi smlouvy o studiu, pokud je ve smlouvě uveden. 
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(6) Administrativu spojenou s udělením sankce zajišťuje studijní oddělení. 

(7) Sankci je možné udělit do tří měsíců ode dne, ve kterém se rektor dozvěděl 
o disciplinárním přestupku. Disciplinární přestupek nelze podle zákona 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. 

Čl. 8 
Opravné prostředky 

(1) Student může podat proti rozhodnutí o udělení sankce do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo 
toto rozhodnutí doručeno, případně do 30 dnů ode dne, kdy bylo toto rozhodnutí 
vyvěšeno na úřední desce AKADEMIE odvolání. 

(2) Odvolání proti rozhodnutí o udělení sankce podává student rektorovi. 

(3) Rektor projedná odvolání v kolegiu rektora a po doporučení kolegia rektora rozhodne. 
Rozhodnutí ve věci je konečné. 

(4) Při přezkoumání rozhodnutí o udělení sankce postupuje rektor podle zákona. 

(5) Je-li sankcí za disciplinární přestupek vyloučení ze studia, postupuje se v souladu se 
Studijním a zkušebním řádem AKADEMIE STING. 

(6) Jestliže podá student odvolání, má toto odvolání odkladný účinek. Do konečného 
rozhodnutí se na studenta vztahují všechna práva a povinnosti studenta. 

(7) Při rozhodnutí o vyloučení ze studia nemá student ani případný vedlejší účastník 
smlouvy nárok na vrácení zaplaceného poplatku za studium (školného) ani jeho části. 

(8) Uložením sankce není student zbaven povinnosti nahradit škodu, kterou v souvislosti 
s disciplinárním přestupkem způsobil. 

Čl. 9 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty AKADEMIE STING, o.p.s. registrovaný 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky dne 22. srpna 2006 pod 
č.j. 20 137/2006 - 30. 

(2) Disciplinární řád nabývá platnosti podle zákona1 dnem registrace Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy.  

(3) Disciplinární řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových 
stránek AKADEMIE. 

 
 
doc. Ing. Zdeněk Sadovský, CSc., v.r. 
rektor 

                                                 
1 § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 




