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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD

PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY

UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

ZE DNE 28. 2. 2018

Čl. 1

Úvodní ustanovení

1.  Disciplinární řízení pro studenty studijních programů uskutečňovaných Přírodovědeckou 
fakultou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „fakulta“) je upra-
veno § 31 a § 64 až 69 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 „zá-
kon“), dále Disciplinárním řádem UJEP a v jejich mezích tímto řádem.

2. Disciplinární komise Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 
nad Labem (dále jen „disciplinární komise“) má šest členů a dva náhradníky. Funkční ob-
dobí členů a náhradníků disciplinární komise je dvouleté a začíná dnem, ke kterému byli 
do této funkce děkanem jmenováni.

3. Předseda disciplinární komise je volen a odvoláván nadpoloviční většinou všech členů 
disciplinární komise.

Čl. 2

Jednání disciplinární komise

1.  Podnět k zahájení disciplinárního řízení může děkanovi podat každý člen akademické 
obce fakulty.

2.  Projednávání porušení povinností studenta podle § 64 zákona v disciplinární komisi je 
veřejné pro členy akademické obce fakulty, s výjimkou porady a hlasování, které jsou ne-
veřejné.

3.  Z jednání disciplinární komise se pořizuje zápis, který obsahuje popis skutku, případně 
navrhované důkazy, o které se návrh děkana na zahájení disciplinárního řízení opírá, dále 
projednávané návrhy na usnesení disciplinární komise a výsledek, s jakým se o nich hla-
sovalo. Zápis podepisují všichni členové disciplinární komise, kteří byli přítomni poradě a 
hlasování. Zápis se vyhotovuje ve dvou originálech, přičemž jeden je postoupen děkanovi 
a druhý je zakládán na studijním oddělení fakulty.

4.  Projednávání porušení povinností studenta podle § 64 zákona může disciplinární komise 
přerušit za účelem předložení dalších důkazů.

Čl. 3

Závěrečná ustanovení

1.  Zrušuje se Disciplinární řád Přírodovědecké fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purky-
ně v Ústí nad Labem, který byl schválen Akademickým senátem UJEP dne 27. 9. 2006, 
v platném znění.
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2.  Návrh tohoto řádu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem 
fakulty dne 14. 2. 2018.

3.  Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona Akademickým senátem 
Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 28. 2. 2018.

4.  Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity 
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem.

doc. RNDr. Jaroslav Pavlík, CSc.

 děkan


