Disciplinární řád pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy

Disciplinární řád pro studenty Filozofické fakulty Univerzity Karlovy
ze dne 2. 6. 2017
Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 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 o vysokých
školách“), a podle čl. 15 odst. 6 Statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, v platném
znění, usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro studenty Filozofické fakulty Univerzity
Karlovy jako jejím vnitřním předpisu:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1. Vymezení disciplinárního přestupku, projednávání disciplinárních přestupků studentů
zapsaných na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy (dále jen „fakulta“ a
„univerzita“), ukládání sankcí za tyto přestupky a disciplinární řízení se řídí zákonem o
vysokých školách,1 Statutem univerzity,2 Statutem fakulty3 a Disciplinárním řádem pro
studenty univerzity.
2. Tento řád upravuje na základě ustanovení čl. 1 odst. 2 a čl. 3 odst. 13 Disciplinárního řádu
pro studenty univerzity pouze podrobnosti týkající se zejména počtu a funkčního období
členů Disciplinární komise fakulty a podrobnosti o disciplinárním řízení na fakultě,
neřešené v předpisech uvedených v odstavci 1.

Čl. 2
Disciplinární komise fakulty
1. Členy Disciplinární komise fakulty (dále jen „komise“) a náhradníky jmenuje a odvolává
děkan s předchozím souhlasem Akademického senátu fakulty (dále jen „senát“) z řad
členů akademické obce. Komise má šest členů, polovinu členů komise tvoří studenti.
Náhradníky jsou dva akademičtí pracovníci a dva studenti. Komise si ze svého středu volí
a odvolává svého předsedu.
2. Funkční období členů a náhradníků komise je dvouleté a začíná dnem, ke kterému byli
členové a náhradníci do této funkce jmenováni. Děkan nejpozději dva měsíce před
koncem funkčního období komise předloží senátu návrh na jmenování členů a náhradníků
komise. Návrh na jmenování členů a náhradníků z řad studentů podává děkan na základě
doporučení studentské kurie senátu. Nebrání-li tomu zvláštní okolnosti, jsou mezi
navrženými členy komise nejméně dva z členů či náhradníků komise minulé.
3. Členství a náhradnictví v komisi zaniká
Zejména §§ 64 až 66 a § 69 zákona o vysokých školách.
Zejména čl. 5 odst. 8 a čl. 27 Statutu univerzity.
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Zejména čl. 15 a čl. 30 Statutu fakulty.
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a) dnem uplynutí funkčního období,
b) přede dnem uplynutím funkčního období
i. současně se zánikem členství v akademické obci fakulty,
ii. dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen či náhradník vzdává členství či
náhradnictví v komisi, děkanovi,
iii. dnem, ke kterému byl člen či náhradník odvolán.
4. Jestliže členství či náhradnictví v komisi zanikne podle odst. 3 písm. b), navrhne děkan
senátu nejpozději do třiceti dnů na zbytek funkčního období jmenování nového člena či
náhradníka.

Čl. 3
Podrobnosti o jednání komise
1. Pokud komise obdrží návrh na zahájení disciplinárního řízení s členem komise, je tento
člen komise vyloučen z projednávání a rozhodování této věci. Jestliže je člen komise
vyloučen z projednávání a rozhodování věci, účastní se jednání komise za tohoto člena
náhradník. Jestliže nabude právní moci rozhodnutí, že se student dopustil disciplinárního
přestupku, navrhne děkan senátu jeho odvolání a jmenování nového člena komise. Tato
pravidla platí přiměřeně pro náhradníka.
2. Nesvolá-li předseda zasedání komise do třiceti dnů po zahájení disciplinárního řízení4
nebo jestliže ve stejné lhůtě nemohla komise pro nepřítomnost členů, resp. náhradníků,
jednat, podá děkan senátu návrh na odvolání členů komise a náhradníků a jmenování
nových.
3. Komise rozhoduje v konkrétním případě tajným hlasováním, pokud o to požádá alespoň
jeden z jejích členů.
4. Činnost komise po stránce materiální a administrativní zabezpečuje děkanát.
5. Právní a další potřebnou odbornou pomoc pro činnost komise zajišťuje děkanát a
v případě potřeby děkan.

Čl. 4
Přechodné ustanovení
1. Řízení zahájená před účinností tohoto řádu se dokončí podle tohoto řádu.
2. Členové a náhradníci komise jmenovaní podle dosavadních předpisů se považují za
jmenované podle tohoto řádu. Funkční období členů a náhradníků komise jmenovaných
podle dosavadních předpisů není tímto řádem dotčeno.
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Věta třetí § 69 odst. 1 zákona o vysokých školách, čl. 4 odst. 4 Disciplinárního řádu univerzity.
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Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty fakulty schválený Akademickým senátem
univerzity dne 24. 9. 1999.
2. Tento řád byl schválen senátem fakulty dne 10. 5. 2017.
3. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity.5
4. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy
nabyl platnosti.

Mgr. Jan Chromý, Ph.D., v. r.
předseda Akademického senátu fakulty

doc. Mirjam Friedová, Ph.D., v. r.
děkanka fakulty

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D., v. r.
předseda Akademického senátu univerzity

§ 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o vysokých školách. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem
univerzity dne 2. 6. 2017.
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