
Akademický senát Jihočeské univerzity v českých Budějovicích schválil podle§ 9 odst. 1, písm. b) 
zákona č. 11111998 Sb., v platném znění, dne .. ....... ...... a Rektorát Jihočeské uni erzity 
v Českých Budějovicích registroval dne ... ... ... . pod č.j. ... ... ... ... . .. . Disciplinární ád pro 
studenty Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity v Č ských Budějovicích. 

m~c .............. ~ .................................. . 
Dr. Ing. Alois Křišťan, Th.D. 
předseda Akademického senátu JU 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

Článek l 
Úvodní ustanovení 

Tento řád upravuje postup při řešení disciplinárních přestupků na Fakultě rybářství a ochrany vod 
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen " fakultě"). 

Článek2 
Disciplinární přestupek a sankce 

( 1) Disciplinární přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených zákonem č. 11111998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve 
znění pozdějších předpisů, nebo vnitřními předpisy fakulty a univerzity nebo zaviněné porušení 
povinností podle jiných právních předpisů. 

(2) Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit tyto sankce: 
a) napomenutí, 
b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení, 

c) vyloučení ze studia. 

(3) 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 disciplinárrubo přestupku dopustil, a k projevené 
snaze o nápravu následků. 

(4) Od uložení sankce lze upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede 
k nápravě, zejména jde-li o disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti nebo méně závažný 
disciplinární přestupek. 
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(5) Sankci vyloučení ze studia lze uložit pouze v případě úmyslného spáchání disciplinárního 
přestupku. ! • , , • 

Článek3 
Disciplinární komise 

(1) Obvinění z disciplinárm'ho přestupku projednává disciplinární komise fakulty. Předsedu 
a další členy disciplinární komise jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty. Jmenuje 
a odvolává je se souhlasem Akademického senátu fSkulty. 

' 

(2) Disciplinární komise má předsedu a 5 členů. Třemi členy komise jsou studenti. 

(3) Funkční období členů disciplinární komise je dvouleté. Děkan dbá na princip kontinuity její 
činnosti. 

( 4) Členové jsou povinni se zúčastnit zasedání disciplinární komise, na něž byli pozváni. 

(5) Zasedání disciplinární komise řídí její předseda. 

(6) Disciplinární komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Netvoří-li 
studenti jednu polovinu přítomných členů komise, předseda jednání odročí, pokud to navrhne 
některý z členů komise. Usnesení komise je přijato, jestliže se pro něj vyslovila většina z jejích 
přítomných členů. 

(7) O jednání disciplinární komise se pořizuje zápis, o hlasování se pořizuje protokol. 

(8) Všichni členové disciplinární komise a náhradníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost 
o všech skutečnostech, které se v průběhu disciplinárního řízení dozví, a to i v době po ukončení 
členství v komisi. 

(9) Jednání disciplinární komise se nemůže účastnit ten její člen, u něhož lze mít s ohledem 
k projednávání věci nebo osobě obviněného studenta či osobě, která jej zastupuje, nebo jiným 
okolnostem, pochybnost o jeho nepodjatosti. O vyloučení tohoto člena z jednání komise 
rozhoduje předseda disciplinární komise. O vyloučení předsedy z jednání komise rozhoduje 
děkan. 

Článek4 
Zahájení disciplinárního řízení 

(1) Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh děkana. Návrh musí obsahovat 
popis skutku, popřípadě navrhované důkazy, jakož i uvedení důvodů, proč je ve skutku spatřován 
disciplinární přestupek. 

(2) Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy byl studentu doručen stejnopis návrhu děkana 
zaslaný předsedou disciplinární komise. Nepřevzetí návrhu může být po 14 dnech nahrazeno 
vyvěšením na úřední desku po dobu 14 dnů. 
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(3) Disciplinární řízení může být zahájeno do jednoho roku od spáchání disciplinárního 
přestupku nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. 
(4) Pokud v průběhu disciplinárního řízení přestane být osoba studentem podle zákona, řízení se 
zastavuje. Řízení se zastavuje i v případě, kdy: 

a) vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, 
b) se nepodaří prokázat, že student disciplinární přestupek spáchal. 

Článek S 
Projednání návrhu 

(1) Bezodkladně po zahájení disciplinárního řízení svolá předseda disciplinární komise zasedání 
komise. 

(2) Student musí být ke každému jednání komise pozván. 

(3) Student má s výjimkou hlasování právo být přítomen jednání disciplinární komise, vyjadřovat 
se ke všem podkladům pro jednání, navrhovat a předkládat důkazy, nahlížet do písemných 
podkladů a s výjimkou protokolu o hlasování nahlížet do zápisu o jednání komise a pořizovat si 
z nich výpisy. 

(4) Student si může zvolit svého zástupce. Zvolený zástupce, který se disciplinární komisi 
prokáže písemným zmocněním studenta nebo jemuž student udělí své zmocnění před komisí, má 
práva uvedená v čl. S, odst. 3. 

(S) Disciplinární komise může jednat v nepřítomnosti studenta v případě, že se obviněný student 
ani jeho zvolený zástupce bez uznané omluvy nedostaví k zasedání, ačkoli byl řádně pozván. 
Omluva musí být písemná a musí být doručena předsedovi komise nejpozději do zahájení jednání 
komise. O uznatelnosti omluvy disciplinární komise hlasuje. Omluvu může komise uznat pouze 
jednou. 

(6) Disciplinární komise je povinna provést potřebné důkazy a projednat věc tak, aby mohlo být 
nepochybně zjištěno, zda se student disciplinárního přestupku dopustil. Jednání musí být vedeno 
tak, aby se komise mohla usnést na návrhu podle čl. S, odst. 7, zpravidla do 30 dnů od svého 
prvního zasedání. 

(7) Po projednání věci se disciplinární komise usnese na návrhu, aby děkan: 

a) rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a uložil mu za něj sankci podle 
čl. 2 odst. 2, 

b) rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a podle čl. 2 odst. 4 upustil od 
uložení sankce, 

c) je-li student ve lhůtě k osvědčení a stanovené podmínky nesplnil, rozhodl o vyloučení ze 
studia, 

d) disciplinární řízení zastavil. 

(8) V usnesení disciplinární komise uvede i návrh sankce. Usnesení sdělí studentu, popřípadě 
jeho zvolenému zástupci, jsou-li přítomní. 
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Článek6 
Rozhodnuti 

(1) Rozhodnutí v disciplinárním řízení vydává děkan do 30 dnů ode dne, kdy obdržel usnesení 
disciplinární komise. 

(2) Děkan může před vydáním rozhodnutí věc vrátit disciplinární komisi s písemným 
zdůvodněním k dalšímu došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění věci. 

(3) děkan může: 
a) uložit sankci, kterou disciplinární komise navrhla, 
b) uložit sankci mírnější, 
c) od uložení sankce upustit. 

(4) Rozhodnutí děkana musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok o zjištění 
disciplinárního přestupku, určení sankce, odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost 
o přezkoumání rozhodnutí. 

Článek 7 
Přezkumné řízení 

(1) Student nebo na základě přiložené plné moci zvolený zástupce může ve lhůtě 30 dnů ode dne 
doručení rozhodnutí požádat o přezkoumání rozhodnutí. Lhůta začíná běžet dnem následujícím 
po dni, kdy bylo rozhodnutí studentu doručeno. Žádost se podává děkanovi. 

(2) Podání žádosti má odkladný účinek. 

(3) Děkan: 
a) změní nebo zruší rozhodnutí, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo vnitřním 

předpisem fakulty nebo JU, 
b) zruší rozhodnutí, vyšly-li dodatečně najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly 

zastavení řízení, 
c) žádost zamítne a původní rozhodnutí potvrdí. 

( 4) Rozhodnutí děkana musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok, odůvodnění 

a poučení o tom, že je konečné. 

Článek S 
Rozhodnutí 

( 1) Oznámení o návrhu děkana podle čl. 4 odst. 2 a rozhodnutí děkana se doručují do vlastních 
rukou. Náhradní doručení je vyloučeno. 

(2) Rozhodnutí děkana, které je konečné a nabylo právní moci, se stává součástí dokumentace 
o studentovi, vedené na fakultě. 
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(3) Rozhodnutí nabývá právní moci dnem poté, kdy marně uplyne lhuta pro podání žádosti 
o přezkoumání, nebo dnem poté, kdy se student písemně vzdal práva na tuto žádost, nebo dnem 
poté, kdy bylo doručeno rozhodnutí děkana, které je konečné. 

Článek 9 
Závěrečná ustanoveni 

(1) Tento řád byl projednán a schválen Akademickým senátem fakulty dne 14.12.2009 

(2) Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem JU dne 16.3.2010 po 
registraci na rektorátu JU. 

~~ 
----- --,) 

'/-~; 
.. ( .. ~.~·· ·· ·· ······· ·· ···· · · · · 
prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 
děkan FROV JU 

······ ···~······· · ······· · · · ···· 
Ing. Petr Dvořák, Ph.D. 
předseda Akademického senátu FROV JU 
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