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č.j. OU- 12673/11-2011                                                                 V Ostravě dne 21. 9. 2010

    

 

Lékařská fakulta Ostravské univerzity v Ostravě 

Disciplinární řád 

 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Ustanovení tohoto Disciplinárního řádu se vztahují na všechny studenty, kteří jsou 

imatrikulováni na LF OU. Tento Disciplinární řád vychází ze zákona č. 111/98 Sb., § 17. 

 

Článek 2 

Disciplinární přestupek 

(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními 

předpisy nebo vnitřními předpisy LF OU a jejích součástí, a to zejména: 

a) chování budící obecné pohoršení nebo urážející jiného člena akademické obce nebo 

pracovníka fakulty, 

b) úmyslné poškození zařízení fakulty, 

c) podvodné chování v souvislosti se studiem nebo účastí na tvůrčí činnosti. 

 

Článek 3 

Disciplinární trest 

(1) Za disciplinární přestupek lze uložit některý z následujících trestů: 

a) Napomenutí, 

b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení, 

c) vyloučení ze studia. 

(2) Za disciplinární přestupek lze uložit jen jeden disciplinární trest. 

(3) Při ukládání trestu 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 disciplinárního přestupku 

dopustil,  a k projevené snaze o nápravu jeho následků. 

(4) Od uložení trestu je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku 

vede k nápravě. 

(5) Vyloučit ze studia lze pouze v případě úmyslného spáchání disciplinárního přestupku. 

Ze studia bude rovněž vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého 

podvodného jednání. 

(6) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho 

spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci. 

(7) I při neuložení trestu vzniká studentovi povinnost nahradit fakultě škody, které jí svým 

chováním nebo jednáním způsobil. 

 

Článek 4 

Disciplinární komise fakulty 

(1) Disciplinární komisi fakulty jmenuje děkan se souhlasem akademického senátu fakulty. 

(2) Disciplinární komise je pětičlenná, složená pouze z členů akademické obce fakulty.    

V čele komise stojí předseda jmenovaný děkanem, zbylí členové jsou jmenováni tak, aby 

byli paritně zastoupeni akademičtí pracovníci i studenti fakulty. 
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(3) Funkční období členů komise je dvouleté. 

(4) Disciplinární komise projednává podněty o disciplinárních přestupcích studentů fakulty a 

předkládá děkanovi rozhodnutí, zda podání podnětu bylo oprávněné. V případě 

oprávněného podnětu musí rozhodnutí disciplinární komise obsahovat i návrh sankce. 

 

Článek 5 

Disciplinární řízení 

(1) Disciplinární komise zahajuje disciplinární řízení o disciplinárním přestupku studenta na 

návrh děkana fakulty, na které je imatrikulován student, proti němuž je disciplinární 

řízení vedeno. 

(2) Podnět k projednání disciplinárního přestupku studenta LF OU může podat písemně 

každý člen akademické obce OU děkanovi LF OU. Podnět musí obsahovat popis skutku, 

důkazy, o které se opírá, a zdůvodnění, proč je skutek hodnocen jako disciplinární 

přestupek. V případě, že podnět uvedené náležitosti neobsahuje, děkan ho vrátí 

k doplnění. V případě, že ani potom podnět není úplný, děkan ho odloží. 

(3) Disciplinární řízení lze v případě porušení právních předpisů zahájit až po právoplatném 

rozhodnutí příslušného orgánu. 

(4) Jednání disciplinární komise je neveřejné. Projednání je vedeno ústně a o jeho průběhu 

je vyhotoven písemný protokol, který musí obsahovat rozhodnutí podle čl. 4 odstavec 4. 

(5) Student, proti němuž byl podán návrh na disciplinární řízení, musí být pozván na jednání 

disciplinární komise, na kterém bude tento návrh projednáván. Pozvání musí být 

doručeno do vlastních rukou. 

(6) Jednání disciplinární komise musí být přítomen student, proti němuž byl podán návrh na 

disciplinární řízení. V úvodu jednání musí být student seznámen s návrhem na 

disciplinární řízení, který je proti němu vznesen. Student má právo se k věci vyjádřit, 

navrhnout svědky a předkládat důkazy ve svůj prospěch. 

(7) Disciplinární řízení lze konat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, že se k němu 

student bez omluvy nedostavil, ačkoliv byl řádně pozván. 

(8) Studentu, proti němuž bylo zahájeno disciplinární řízení, se zastavuje od data zahájení 

disciplinárního řízení podle ustanovení § 3 odstavce 8 Stipendijního řádu Ostravské 

univerzity výplata prospěchového stipendia, a to do doby ukončení řízení. Není-li 

studentovo provinění prokázáno, výplata se obnoví zpětně ode dne přerušení. 

(9) Jestliže vyjde najevo, že projednávaný návrh nelze kvalifikovat jako disciplinární 

přestupek nebo jestliže se neprokáže, že student disciplinární přestupek spáchal nebo 

jestliže obviněná osoba přestala být studentem fakulty, disciplinární řízení se zastavuje. 

 

Článek 6 

Rozhodnutí o disciplinárním řízení 

(1) Na základě rozhodnutí disciplinární komise k danému návrhu disciplinárního řízení 

rozhodne děkan buď o zamítnutí tohoto návrhu, nebo udělí trest. 

(2) Nepodá-li v zákonném termínu student, proti němuž bylo vedeno disciplinární řízení, 

žádost o přezkoumání rozhodnutí v jeho věci, je po uplynutí zákonné lhůty rozhodnutí 

děkana zveřejněno způsobem na fakultě obvyklým. 

(3) Je-li uloženou sankcí podmínečné vyloučení ze studia, musí toto rozhodnutí obsahovat 

lhůtu, na kterou se podmínečné vyloučení ukládá. Dopustí-li se student v této lhůtě 

disciplinárního přestupku, za který mu má být na základě rozhodnutí disciplinární 

komise udělen disciplinární trest, vyloučí děkan tohoto studenta ze studia. 

(4) Rozhodnutí o udělení disciplinárního trestu se vyznačí do dokumentace vedené na 

fakultě o studentech. 
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Článek 7 

Rozhodnutí a přezkoumání rozhodnutí 

(1) Rozhodnutí děkana ve věci disciplinárního řízení musí být vyhotoveno písemně, musí 

obsahovat zdůvodnění, poučení o možnosti podat žádost o přezkoumání a musí být 

doručeno do vlastních rukou studenta. Termíny pro podání žádosti o přezkoumání a jeho 

projednání se řídí obecně platnými předpisy. 

(2) Žádost o přezkoumání je nutno podat písemně děkanu fakulty. Žádost má odkladný 

účinek. 

(3) Děkan buď žádosti vyhoví a rozhodnutí změní nebo zruší, nebo ji předá k rozhodnutí 

rektorovi. Rozhodnutí rektora je konečné. 

(4) Vyjdou-li dodatečně najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení 

disciplinárního řízení, rozhodnutí o disciplinární sankci je možné zrušit. V tomto případě 

přijmou orgány univerzity taková opatření, aby práva studenta byla obnovena a 

následky, které  dané rozhodnutí způsobily, byly odstraněny nebo alespoň zmírněny. 

 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

 

 

(1) Tento Disciplinární řád byl schválen Akademickým senátem LF OU dne 22.9.2010. 

(2)  Kontrolou  plnění této směrnice pověřuji  proděkana pro studium a celoživotní vzdělávání  

a proděkana pro vědu a výzkum. 

 

 

 

           Doc. MUDr. Arnošt Martínek, CSc. 

                 děkan Lékařské fakulty OU 

 

 

 

 

 

Zpracovala: Mgr. Ivona Závacká 

Rozdělovník: všechna pracoviště fakulty, Portál OU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


