Vnitřní předpisy Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrovalo dne
9. února 2017 pod čj. MSMT-3880/2017 Discilinární řád pro studenty Univerzity Tomáše Bati
ve Zlíně.

………………………………………………………….
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY
UNIVERZITY TOMÁŠE BATI VE ZLÍNĚ
ze dne 9. února 2017
Akademický senát Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
se podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů,
usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně:

Článek 1
Úvodní ustanovení
Disciplinární řád pro studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „řád“) je podle § 17 odst. 1
písm. i) 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“) vnitřním předpisem Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně (dále jen „UTB“) a upravuje pravidla disciplinárního řízení vůči studentům
bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů uskutečňovaných fakultami UTB
nebo přímo UTB.
Článek 2
Disciplinární přestupek
Disciplinární přestupek (dále jen „přestupek“) je zaviněné porušení povinností stanovených právními
předpisy nebo vnitřními předpisy UTB a jejích součástí. Student je tak povinen se při svém jednání
řídit zejména Etickým kodexem UTB, který je součástí Statutu UTB.
Článek 3
Sankce
(1) Za přestupek lze studentovi uložit některou z následujících sankcí:
a) napomenutí,
b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
c) vyloučení ze studia.
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(2) Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl přestupek spáchán, k okolnostem,
za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož i k dosavadnímu chování
studenta, který se přestupku dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho následků.
(3) Sankci podle odstavce 1 písm. a) lze uložit pouze za přestupek spáchaný z nedbalosti nebo méně
závažný přestupek.
(4) Sankci podle odstavce 1 písm. b) lze uložit pouze za úmyslný přestupek, kdy student projevil
účinnou lítost a lze důvodně očekávat, že se dalšího závažného přestupku již nedopustí.
(5) Při podmíněném vyloučení musí být stanovena lhůta a podmínky osvědčení, ty se stanoví podle
míry závažnosti přestupku; lhůta činí nejméně tři měsíce a nejvýše tři roky. Pokud se student dopustí
dalšího přestupku v průběhu lhůty k osvědčení, bude ze studia vyloučen.
(6) Sankci podle odstavce 1 písm. c) lze uložit studentovi pouze za závažný, úmyslný přestupek.
Ze studia bude podle § 67 zákona rovněž vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého
podvodného jednání.
(7) 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.
(8) Sankci je možné neudělit, pokud pouhé projednání v disciplinární komisi má požadovaný
výchovný účinek.
Článek 4
Disciplinární komise
(1) Přestupek projednává, podle příslušnosti studenta, disciplinární komise fakulty (dále jen „komise
fakulty“) nebo disciplinární komise UTB (dále jen „komise UTB“). Úkolem komise fakulty nebo
komise UTB při projednávání přestupku je zjistit skutkový stav věci a posoudit míru zavinění
studenta.
(2) Komise fakulty projednává přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh
na rozhodnutí děkanovi. Komise UTB projednává přestupky studentů zapsaných přímo na UTB
a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi.
(3) Členy komise fakulty a náhradníky jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce
fakulty po předchozím souhlasu akademického senátu fakulty. Komise fakulty má šest členů, z toho
polovinu členů tvoří studenti dané fakulty. Náhradníky jsou jmenováni další dva akademičtí
pracovníci a dva studenti. Komise fakulty volí a odvolává ze svých členů předsedu komise fakulty.
(4) Členy komise UTB a náhradníky jmenuje a odvolává rektor z řad členů akademické obce UTB
po předchozím souhlasu Akademického senátu UTB. Pro složení komise UTB a volbu a odvolání
předsedy komise UTB platí obdobně odstavec 3.
(5) Funkční období členů komise fakulty i komise UTB je dvouleté.
Článek 5
Zahájení disciplinárního řízení
(1) Disciplinární řízení zahajuje komise fakulty nebo komise UTB (dále také „komise“) na návrh
děkana nebo rektora.
(2) Návrh na disciplinární řízení musí být komisi podán písemně, musí obsahovat popis skutku,
navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i uvedení důvodů, proč je ve skutku spatřován přestupek.
V případě, že návrh uvedené náležitosti neobsahuje, vrátí jej předseda komise neprodleně
předkladateli k doplnění.
(3) Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s návrhem; tím se rozumí den, kdy bylo
studentovi doručeno předvolání obsahující i návrh podle odstavce 2 zaslané předsedou komise.
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Článek 6
Projednání návrhu
(1) Zasedání komise o přestupku svolává předseda komise, a to bez zbytečných odkladů po obdržení
návrhu.
(2) Zasedání komise svolává a řídí její předseda. Členové jsou na zasedání komise zváni písemně,
a to zejména e-mailem. Jednání komise probíhá s vyloučením veřejnosti a členové komise jsou
povinni zachovávat mlčenlivost.
(3) Pokud je známo, že některý z členů komise se jednání nemůže zúčastnit, pozve předseda
příslušného náhradníka tak, aby paritní složení komise zůstalo zachováno. Náhradník má při zasedání,
ke kterému byl pozván, práva a povinnosti člena komise. Obdobně se postupuje v případě, že komise
bude projednávat záležitost studenta - člena komise.
(4) Komise je způsobilá se usnášet, jsou-li přítomny dvě třetiny všech členů komise. Komise se usnáší
tajným hlasováním. Usnesení komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina přítomných členů
komise. Jestliže se komise nedokáže usnést na sankci, nemůže ji podle § 69 odst. 1 zákona děkan nebo
rektor uložit.
(5) Student musí být k zasedání komise písemně předvolán. Předvolání se studentovi zasílá
prostřednictvím provozovatele poštovních služeb do vlastních rukou, popřípadě na datovou schránku
studenta uvedenou v informačním systému studijní agendy UTB (dále jen „IS/STAG“). Předvolání
musí být studentovi doručeno nejméně dva týdny před termínem zasedání komise. Nepodaří-li se
předvolání do vlastních rukou doručit z důvodu, že student nenahlásil adresu pro doručování,
popřípadě datovou schránku nebo nepodaří-li se předvolání doručit na adresu pro doručování
nahlášenou studentem, doručí se předvolání veřejnou vyhláškou podle § 25 zákona č. 500/2004 Sb.,
správního řádu, ve znění pozdějších předpisů. Patnáctým dnem po vyvěšení se písemnost považuje
za doručenou.
(6) Student má právo být u jednání komise (s výjimkou jejího hlasování) osobně přítomen. Má právo
navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem 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.
(7) Komise se může usnést, že bude jednat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, že mu bylo
předvolání k zasedání řádně a včas doručeno a student se k zasedání bez omluvy s uvedením důvodů
nedostavil.
(8) Omluvil-li se student z jednání komise, předseda komise stanoví náhradní termín zasedání.
(9) Komise je povinna projednat věc tak, aby mohlo být nepochybně zjištěno, zda se student přestupku
dopustil. O projednání přestupku se vede evidovaný spis, který obsahuje zejména návrh na zahájení
řízení, zápisy z jednání a ostatní dokumenty vztahující se k projednávané věci. Součástí spisu
je usnesení komise a protokol o hlasování. Spis musí být předán děkanovi nebo rektorovi nejpozději
do 10 dnů od ukončení projednávání přestupku komisí.
Článek 7
Rozhodnutí o disciplinárním řízení
(1) Rozhodnutí o disciplinárním řízení vydává děkan nebo rektor na základě spisu komise fakulty nebo
komise UTB zpravidla do sedmi dnů od jeho obdržení.
(2) Děkan nebo rektor může před vydáním rozhodnutí věc vrátit komisi fakulty nebo komisi UTB
s písemným zdůvodněním k dalšímu došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění věci.
(3) Rozhodnutí, kterým se ukládá sankce podle čl. 3 odst. 1 písm. a) až c), musí být vyhotoveno
písemně a musí obsahovat výrok o zjištění přestupku a určení sankce. Dále musí obsahovat
odůvodnění a poučení o možnosti se odvolat.
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(4) Rozhodnutí, kterým se zastavuje disciplinární řízení, obsahuje výrok o zastavení disciplinárního
řízení, odůvodnění a poučení o možnosti se odvolat.
(5) Rozhodnutí musí být studentovi odesláno písemně do vlastních rukou, popřípadě na datovou
schránku uvedenou v IS/STAG (čl. 6 odst. 4), a doručeno (čl. 6 odst. 5).
(6) Rozhodnutí nabývá právní moci uplynutím lhůty pro odvolání, nebo okamžikem, kdy se student
písemně vzdal práva na odvolání. Pravomocné rozhodnutí se vyznačí do dokumentace studenta.
(7) Rozhodnutí o uložení sankce podle odstavce 3, případně rozhodnutí podle čl. 8 odst. 9,
se oznamuje pouze studentovi, a to písemně.
Článek 8
Odvolání
(1) Student se může ve lhůtě 30 dnů ode dne oznámení rozhodnutí ve věci přestupku písemně
odvolat. Odvolacím správním orgánem je rektor. Lhůta pro odvolání začíná běžet dnem následujícím
po dni, kdy bylo rozhodnutí studentovi doručeno.
(2) Orgán, který rozhodnutí vydal, může prominout zmeškání lhůty k odvolání ze závažných
a doložených důvodů, pokud jej o to student písemně požádá nejpozději do 15 dnů ode dne uplynutí
lhůty stanovené v odstavci 1.
(3) V odvolání uvede student své jméno a příjmení, bydliště, název studijního programu a fakulty nebo
vysokoškolského ústavu, který se podílí na uskutečňování studijního programu, a důvody odvolání
nebo důvody nesouhlasu s rozhodnutím a odvolání podepíše. Za podpis je též považován uznávaný
elektronický podpis.
(4) Odvolání má odkladný účinek.
(5) Děkan nebo rektor může odvolání vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit; zruší-li děkan
rozhodnutí, vrátí věc k novému projednání komisi fakulty. Zruší-li rozhodnutí rektor, vrátí věc
k novému projednání komisi UTB.
(6) Nerozhodne-li děkan podle odstavce 5, doplní podklady pro rozhodnutí včetně zápisů ze zasedání
komise fakulty a odvolání neodkladně předá rektorovi.
(7) Rektor:
a) odvolání zamítne, jestliže bylo podáno opožděně nebo bylo podáno neoprávněnou osobou,
b) změní nebo zruší rozhodnutí, které bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, vnitřními
předpisy UTB nebo její součásti,
c) rozhodnutí zruší, jestliže dodatečně vyšly najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení
řízení,
d) změní rozhodnutí, pokud vyšly najevo skutečnosti, které student bez své viny nemohl použít
v řízení před komisí, pokud mohou přivodit pro něho příznivější rozhodnutí ve věci,
e) změní rozhodnutí, pokud lze provést důkazy, které nemohly být provedeny v původním řízení
před komisí, pokud mohou pro studenta přivodit příznivější rozhodnutí ve věci,
f) odvolání zamítne a původní rozhodnutí potvrdí.
(8) V případě zrušení rozhodnutí o udělení sankce přijmou orgány UTB nebo její součásti taková
opatření, aby práva studenta byla obnovena a následky, které vadné rozhodnutí způsobilo, byly
odstraněny nebo alespoň zmírněny.
(9) Rozhodnutí rektora musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení
o tom, že je konečné a nelze proti němu podat opravný prostředek.
(10) Rozhodnutí musí být studentovi odesláno písemně do vlastních rukou, popřípadě na datovou
schránku uvedenou v IS/STAG (čl. 6 odst. 4), a doručeno (čl. 6 odst. 5).
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(11) Rozhodnutí nabývá právní moci dnem poté, kdy bylo doručeno rozhodnutí rektora podle
odstavce 7. Pravomocné rozhodnutí se vyznačí do dokumentace studenta.

Článek 9
Společná a závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty UTB, registrovaný Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy dne 24. ledna 2013 pod č.j. MSMT-54981/2012-30.
(2) Tento řád byl schválen Akademickým senátem UTB dne 7. února 2017.
(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

Ing. Alena Macháčková, CSc., v. r.
předsedkyně Akademického senátu UTB

prof. Ing. Petr Sáha, CSc., v. r.
rektor UTB
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