DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FARMACEUTICKÉ FAKULTY VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ
UNIVERZITY BRNO
ze dne 12. 10. 2017

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Disciplinární řád pro studenty Farmaceutické fakulty Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
(dále jen „Disciplinární řád“) se vydává na základě ustanovení § 33 odst. 2 písm. e) 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”) a v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty fakult
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. Vymezuje podmínky jednání a rozhodování komise při
řešení disciplinárních přestupků, kterých se dopustí studenti Farmaceutické fakulty (dále jen „FaF“)
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno“).
(2) Tento disciplinární řád upravuje pravidla projednávání disciplinárních přestupků studentů před
disciplinární komisí FaF (dále jen „disciplinární komisí“), ukládání sankcí za tyto přestupky a způsob
vedení disciplinárního řízení.
Článek 2
Disciplinární přestupek
(1) Disciplinárním přestupkem studenta FaF je zaviněné porušení povinností stanovených zákonem,
jiným právním předpisem nebo vnitřními předpisy nebo normami VFU Brno nebo FaF.
(2) Disciplinárním přestupkem je zejména:
a)

b)

c)
d)
e)

f)

Podvodné chování v souvislosti se studiem nebo tvůrčí činností, zejména:
- opisování, neoprávněná spolupráce nebo napovídání při plnění studijních povinností,
- vydávání cizí práce (i její části) za vlastní práci, zvláště pak použitím části cizí práce ve vlastní
práci bez náležitého odkazování nebo doslovným použitím části cizí práce bez zjevného
vyznačení citace,
- odevzdání stejné či mírně pozměněné práce ke splnění různých studijních povinností,
- poskytnutí své práce nebo napovídání během testu znalostí jinému testovanému,
- jakákoliv forma neoprávněné manipulace s taženými zkušebními otázkami či výměna testů
při psaní písemných prací, jakož i použití nepovolených materiálů, informací a pomůcek při
plnění studijních povinností,
- zveřejnění zadání testu nebo zkoušky nebo její jiné zpřístupnění.
Nerespektování konkrétních povinností vyplývajících z ustanovení § 63 odst. 3 písm. a), c) zákona,
z vnitřních předpisů VFU Brno, vnitřních předpisů FaF, hrubé nebo opakované porušení
povinností, pravidel a zákazů vyplývajících z laboratorních řádů.
Závažné nebo opakované porušení pravidel a pokynů při užívání počítačové sítě VFU Brno.
Úmyslné zničení, poškození, zcizení věci nebo zneužití majetku FaF nebo VFU Brno.
Agresivní nebo narušující chování (fyzické, slovní nebo jiné), které může být oprávněně vnímáno
jako šikanování či psychické násilí nebo chování ponižující lidskou důstojnost, vůči členu
akademické obce nebo zaměstnanci FaF nebo VFU Brno.
Vstup do prostor VFU Brno nebo účast na výuce pod vlivem alkoholu nebo návykových látek.

Článek 3
Disciplinární komise
(1) Přestupky studentů projednává disciplinární komise, která je samostatným akademickým
orgánem FaF.
(2) Členy disciplinární komise jmenuje a odvolává děkan FaF s předchozím souhlasem Akademického
senátu FaF z řad členů akademické obce FaF. Disciplinární komise má šest členů, z nichž polovinu
tvoří studenti FaF.
(3) Disciplinární komise ze svých členů volí a odvolává svého předsedu.
(4) Funkční období člena disciplinární komise je maximálně dvouleté. Děkan může člena komise
jmenovat opakovaně.
Článek 4
Obecně platné zásady disciplinárního řízení
(1) Disciplinární řízení se koná před disciplinární komisí FaF a zahajuje se na návrh děkana. Termín
jednání komise musí být stanoven tak, aby ústní projednání přestupku bylo započato nejpozději do
30 dnů od doručení návrhu na zahájení disciplinárního řízení. Předseda komise současně zajistí, aby
byl opis návrhu doručen studentovi, proti němuž má být disciplinární řízení zahájeno.
(2) Disciplinární řízení se koná za účasti studenta, proti němuž je disciplinární řízení vedeno.
K ústnímu jednání musí být student řádně pozván. V nepřítomnosti lze disciplinární řízení konat jen,
jestliže se k němu nedostaví bez řádné omluvy, doručené předsedovi komise nejpozději k okamžiku
zahájení ústního jednání a založené na relevantních důvodech bránících jeho účasti.
(3) Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s obsahem podaného návrhu na zahájení
disciplinárního řízení.
(4) Při jednání disciplinární komise předseda seznámí přítomné s obsahem návrhu a shrne výsledky
případných předchozích jednání. Skutkový stav se zjišťuje důkazy, které provádí disciplinární komise
z vlastního podnětu nebo na návrh děkana nebo studenta.
(5) Každý člen akademické obce FaF nebo zaměstnanec FaF je povinen dostavit se na výzvu
disciplinární komise k disciplinárnímu řízení a vypovídat o skutečnostech důležitých pro disciplinární
řízení.
Článek 5
Jednání a rozhodování disciplinární komise
(1) Jednání disciplinární komise je veřejné, s výjimkou porad o hlasování o návrzích usnesení
a s výjimkou osob podávajících výpovědi, pokud ještě nebyly disciplinární komisí vyslechnuty.
(2) 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.
(3) K přijetí usnesení disciplinární komise je zapotřebí souhlasu většiny přítomných členů disciplinární
komise; k přijetí usnesení, které by mohlo mít za následek uložení nebo výkon sankce vyloučení ze
studia je zapotřebí souhlasu většiny všech členů disciplinární komise.

(4) Jednání disciplinární komise se nemůže účastnit ten její člen, u něhož lze mít s ohledem
k projednávané věci, nebo osobě studenta podezřelého ze spáchání disciplinárního přestupku,
pochybnosti o jeho nepodjatosti. Každý člen komise je povinen podat oznámení o své možné
podjatosti nebo podjatosti jiného člena komise. O vyloučení člena komise pro podjatost rozhoduje na
základě oznámení předseda komise. O vyloučení předsedy komise pro podjatost a pověření výkonem
funkce předsedy jiným členem komise bude rozhodnuto podle Disciplinárního řádu pro studenty
fakult Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.

Článek 6
Rozhodování o disciplinárním přestupku
(1) Uzná-li disciplinární komise výsledky provedeného dokazování za postačující pro posouzení
projednávané věci, usnese se na návrhu rozhodnutí. V případech uvedených v odstavci 2 navrhne
děkanovi disciplinární řízení zastavit.
(2) Disciplinární komise navrhne zastavení, jestliže v průběhu řízení vyšlo najevo, že:
a) skutek uvedený v návrhu na zahájení disciplinárního řízení se nestal nebo není
disciplinárním přestupkem,
b) disciplinární přestupek nespáchal dotčený student,
c) ten, kdo disciplinární přestupek spáchal, přestal být studentem,
d) o disciplinárním přestupku již bylo rozhodnuto,
e) od disciplinárního přestupku již uplynula lhůta jednoho roku.
(3) Návrh na rozhodnutí disciplinárního přestupku musí obsahovat přesné znění rozhodnutí, které má
děkan vydat; jeho součástí musí být výrok a odůvodnění.
(4) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku vydává děkan.
(5) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku nabývá právní moci dnem:
a) marného uplynutí lhůty pro podání žádosti o přezkoumání rozhodnutí o disciplinárním
přestupku,
b) doručením rozhodnutí rektora, jímž se děkanem vydané rozhodnutí o disciplinárním
přestupku mění, ruší nebo potvrzuje.
(6) Proti rozhodnutí se student může odvolat do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí děkana
doručeno. Odvolání se podává děkanovi způsobem uvedeným v poučení. Děkan odvolání posoudí
a dojde-li k závěru, že bylo vydáno v rozporu s právními předpisy, vnitřním předpisem VFU Brno nebo
FaF, odvolání vyhoví a rozhodnutí změní nebo zruší.
(7) V případě odvolacího řízení jmenuje rektor poradní komisi, které předloží podklady postoupené
děkanem. Rektor odvolání posoudí a dojde-li k závěru, že rozhodnutí bylo vydáno v rozporu
s právními předpisy, vnitřním předpisem VFU Brno nebo FaF odvolání vyhoví a rozhodnutí děkana
změní nebo zruší. V opačném případě původní rozhodnutí potvrdí.
(8) Podání odvolání má vždy odkladný účinek.

Článek 7
Sankce
(1) Za spáchaný disciplinární přestupek lze uložit sankci:
a) napomenutí,
b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení,
c) vyloučení ze studia.
(2) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede
k nápravě, zejména jde-li o disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti nebo méně závažný
disciplinární přestupek.
(3) Při ukládání sankce 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 dosavadnímu chování studenta, který se disciplinárního přestupku dopustil, a k projevené snaze
o nápravu jeho následků.
(4) Sankci vyloučení ze studia lze uložit pouze za úmyslný přestupek. Podmíněné vyloučení ze studia
lze uložit pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro uložení sankce vyloučení ze studia a nejde-li
o disciplinární přestupek spáchaný zvláště zavrženíhodným způsobem, student projevil upřímnou
lítost a lze důvodně očekávat, že se dalšího závažného disciplinárního přestupku nedopustí.
(5) Lhůta a podmínky k osvědčení při podmíněném vyloučení ze studia se stanoví podle míry
závažnosti disciplinárního přestupku; tato lhůta činí nejméně šest měsíců a nejvíce tři roky.
(6) Disciplinární 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.
Článek 8
Doručování písemností
(1) Nejsou-li písemnosti vydané při úkonech podle tohoto Disciplinárního řádu doručeny přímo při
učinění těchto úkonů, doručí se předáním studentovi do vlastních rukou na děkanátu FaF po výzvě
k převzetí písemnosti, která je studentovi s lhůtou k převzetí zaslána prostřednictvím elektronické
pošty VFU Brno. Přijetí písemnosti student potvrdí podpisem. Dnem doručení písemnosti je den, kdy
adresát písemnost převzal.
(2) Nedostaví-li se student k převzetí písemnosti na děkanát nebo odepře-li písemnosti přijmout, je
písemnost odeslána doporučenou poštou do vlastních rukou na adresu studenta sdělenou studijnímu
oddělení FaF.
(3) Nelze-li písemnost doručit podle odstavců 1 nebo 2, doručí se vyvěšením na úřední desce FaF po
dobu 8 dnů. Poslední den této lhůty je dnem doručení písemnosti. V případě náhradního doručení se
písemnost navíc zašle studentovi doporučeným dopisem do vlastních rukou na adresu trvalého
bydliště.

Článek 9
Závěrečná ustanovení
(1) Tento Disciplinární řád byl schválen Akademickým senátem Farmaceutické fakulty Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona dne 12. 9. 2017.
(2) Tento Disciplinární řád byl schválen Akademickým senátem Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno dne 12. 10. 2017.
(3) Tento Disciplinární řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Veterinární
a farmaceutické univerzity Brno.
(4) Tento Disciplinární řád nabývá účinnosti dnem následujícím po nabytí platnosti.

MUDr. Tomáš Parák, Ph.D.
děkan

