Směrnice
rektora č. 4/2005
Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. vydává v souladu s § 17 odst. 1 písm. h) zákona č.
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách)
tento
Disciplinární řád
Článek 1.
Disciplinární přestupek
1.1.

1.2.

1.3.
1.4.

1.5.

Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními
předpisy nebo vnitřními předpisy studentem Vysoké školy zdravotnické, o. p. s. (dále
jen „vysoká škola“).
Za disciplinární přestupek lze uložit studentovi některou z následujících sankcí:
a)
napomenutí,
b)
podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k nápravě,
c)
vyloučení ze studia.
Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního
přestupku vede k nápravě.
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. Vyloučit ze studia lze pouze v
případě úmyslného spáchání disciplinárního přestupku.
Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho
spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci.
Článek 2.
Zvláštní ustanovení o vyloučení ze studia

2.1.

Ze studia bude vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého
podvodného jednání.
Článek 3.
Disciplinární řízení

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

3.6.
3.7.

Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh rektora. 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. Rektor
nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla disciplinární komise.
Disciplinární komise se usnáší hlasováním, hlasování je platné, je-li přítomna
nadpoloviční většina členů komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas
předsedy.
Jestliže vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, jestliže se nepodaří
prokázat, že disciplinární přestupek spáchal student nebo jestliže student přestal být
studentem vysoké školy, disciplinární řízení se zastaví.
Rozhodnutí o disciplinárním přestupku je vyhotoveno písemně, obsahuje odůvodnění
a poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být studentovi:
a)
doručeno do vlastních rukou nebo,
b)
předáno osobně proti podpisu.
Student může do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí podle odstavce 3
doručeno, požádat o přezkoumání rozhodnutí. Zmeškání této lhůty lze ze závažných
důvodů prominout. Pokud student nepodá žádost o přezkoumání rozhodnutí, přestává
být studentem vysoké školy dnem doručení rozhodnutí. Žádost podává rektorovi.
Rektor změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu se zákonem nebo
vnitřním předpisem vysoké školy. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku a o
vyloučení ze studia podle § 67 zákona rektor zruší i v případě, že dodatečně vyšly
najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení řízení.
Žádost o přezkoumání rozhodnutí má vždy odkladný účinek.
Rektor přijme v návaznosti na rozhodnutí podle odstavce 4 v případě potřeby taková
opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí
způsobily, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny.
Článek 4.
Závěrečná ustanovení

4.1.

Tento řád byl schválen Akademickou radou VŠZ, o. p. s. dne 9. prosince 2005.

doc. MUDr. Milan Lukáš, CSc. v. r.
rektor

