
1  

Disciplinární řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze 
 

 

 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), pod 
čj. MSMT-29317/2022-2 Disciplinární řád pro studenty Českého vysokého učení technického 
v Praze ke dni podpisu registrace. 
 
 
 

…………………………………………………… 
Mgr. Karolína Gondková 

ředitelka odboru vysokých škol 
___________________________________________________________________________ 

 
 

 

D I S C I P L I N Á R N Í   Ř Á D    

P R O   S T U D E N T Y 
 

             ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Tento Disciplinární řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze, v souladu se 
zákonem 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“) upravuje disciplinární řízení 
vůči studentům studujícím ve všech bakalářských, magisterských a doktorských studijních 
programech a to fakultních i nefakultních a stanovuje pravidla pro činnost disciplinární komise; 
v případě, že fakulta nemá vlastní disciplinární řád, řídí se disciplinární komise fakulty tímto řádem 
(dále bez rozlišení jen „komise“). 

(2) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinnosti  

 
a) stanovené zákonem nebo jiným právním předpisem 

 

b) stanovené vnitřním předpisem ČVUT, nebo 
 

c) stanovené vnitřním předpisem fakulty, kterou student studuje,  

 
nebo 

 

d) jakákoli forma podvádění, opisování nebo nedovolené spolupráce při plnění studijních 
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povinností, nebo pokus o takovéto jednání (např. nedovolená manipulace s taženými 
zkušebními otázkami, výměna testů při psaní, jakož i použití nepovolených materiálů, 
informací či pomůcek v průběhu zkoušky, nebo pokus o takové jednání), 

 

e) vydávání cizí práce za vlastní, zvláště použitím části cizí práce ve vlastní práci bez náležitého 
odkazování nebo doslovným použitím části cizí práce bez zjevného vyznačení citace 
(například uvozovkami), 

 

f) poskytnutí písemné práce jinému studentovi s vědomím, že bude použita k podvodnému 
jednání při plnění studijních povinností nebo napovídání během testu znalostí jinému 
testovanému, 

 

g) závažné či opakované porušení pravidel a pokynů pro používání počítačové sítě ČVUT či 
fakulty, 

h) úmyslné zničení, poškození, zcizení věci nebo zneužití majetku ČVUT, fakulty, či zaměstnance 
ČVUT, nebo člena akademické obce, 

 

i) agresivní nebo narušující chování, ať fyzické nebo slovní vůči členu akademické obce, 
nebo zaměstnanci ČVUT, 

 

j) účast na výuce pod vlivem alkoholu, či jiných návykových látek, 
 

k) nezaplacení pravomocně vyměřeného poplatku za studium, 
 

l) porušení povinnosti bez zbytečného odkladu zajistit opravu nesprávných údajů ve studijní 
evidenci, 

 

m) chování, jež je neslučitelné s posláním univerzity nebo se ctí člena akademické obce, 
 

n) porušování pokynů rektora, děkanů a vedoucích ústavů při mimořádných událostech či 
v krizových situacích. 

 

 
Článek 2 
Sankce 

(1) Za zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy 
a ostatními vnitřními normami ČVUT či jeho součástí lze studentovi uložit některou z následujících 
sankcí 

a) napomenutí, 

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

c) vyloučení ze studia. 

 
(2) Disciplinární přestupek podle § 64 zákona spáchaný z nedbalosti a méně závažný disciplinární 

přestupek lze projednat bez uložení sankce. 

(3) Od uložení sankce je též možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku 
vede k nápravě. 

(4) Při ukládání sankcí 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. Vyloučit ze studia lze v případě úmyslného spáchání závažného 
disciplinárního přestupku. 
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(5) Rozhodnutí o uložení sankce se oznamuje pouze studentovi a je neveřejné; tím není  dotčena 
možnost zveřejnění anonymizovaného přehledu disciplinárních přestupků a k nim  uložených sankcí. 

(6) Lhůta a podmínky k osvědčení při podmínečném vyloučení ze studia se stanoví podle míry 
závažnosti disciplinárního přestupku; tato lhůta činí nejméně šest měsíců a nejvíce tři roky. 

(7) Pokud se student v průběhu lhůty k osvědčení dopustí dalšího disciplinárního přestupku s výjimkou 
méně závažných disciplinárních přestupků spáchaných z nedbalosti, může být ze studia vyloučen. 

 
 
 
 
 

Článek 3 
Zahájení disciplinárního řízení 

 
(1) Podnět k projednání disciplinárního přestupku může podat kdokoli. Podnět se podává děkanovi, 

v případě studenta nefakultních programů rektorovi. Jeví-li se podnět důvodným, podá 
děkan/rektor komisi návrh na zahájení disciplinárního řízení, na základě kterého komise disciplinární 
řízení zahájí v souladu s čl. 4 odst. 2. 

(2) Návrh obsahuje popis skutku, nebo navrhované důkazy, o které se opírá, jakož i uvedení důvodů, 
proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek. 

(3) Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy bylo studentu zahájení řízení oznámeno způsobem 
podle správního řádu1. 

(4) Bezodkladně po zahájení disciplinárního řízení předseda komise svolá zasedání komise. Termín 
zasedání komise musí být stanoven tak, aby bylo započato nejpozději do 60 dnů od doručení návrhu 
na zahájení disciplinárního řízení komisi (přičemž červenec a srpen se do lhůty nezapočítávají). 
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 4 

Disciplinární komise 

(1) Obvinění studenta z disciplinárního přestupku projednává disciplinární komise. 

(2) Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě 
v některém z fakultních programů a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi. Disciplinární komise 
ČVUT projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných  na  ČVUT  v některém  z nefakultních 
programů a předkládá návrh na rozhodnutí rektorovi. 

(3) Členy disciplinární komise fakulty jmenuje děkan z řad členů akademické obce fakulty se souhlasem 
akademického senátu fakulty. Polovinu členů disciplinární komise fakulty tvoří studenti fakulty. 
Komise fakulty má nejméně čtyři a nejvíce osm členů. Dva akademičtí pracovníci a dva studenti jsou 
jmenováni náhradníky. 

(4) Členy Disciplinární komise ČVUT jmenuje rektor z řad členů akademické obce ČVUT, a to 
z akademických pracovníků vykonávajících svoji činnost ve vysokoškolském ústavu, který se podílí 
na uskutečňování nefakultních programů a studentů zapsaných v některém z nefakultních 
programů. Dva akademičtí pracovníci a dva studenti jsou jmenováni náhradníky. Souhlas se 
jmenováním členů Disciplinární komise ČVUT uděluje Akademický senát ČVUT. Polovinu členů 
Disciplinární komise ČVUT tvoří studenti některého z nefakultních programů; komise má nejméně 

                                                           
1 § 46 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád 
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čtyři členy, všechny vysokoškolské ústavy, které se podílejí na uskutečňování nefakultních programů 
mají v komisi shodné zastoupení jak v počtu akademických pracovníků, tak studentů. 

(5) Funkční období členů komise je dvouleté2. Členové komise mohou být jmenováni opětovně. 

(6) Ustavující schůzi komise svolává děkan/rektor a řídí volbu předsedy a místopředsedy. 

(7) Je-li známo, že některý člen disciplinární komise fakulty nebo Disciplinární komise ČVUT se na její 
jednání nedostaví, pozve předseda příslušného náhradníka tak, aby paritní složení komise zůstalo 
zachováno. Náhradník má v zasedání, k němuž byl pozván, práva a povinnosti člena komise. 

(8) Zasedání komise řídí její předseda; v případě nepřítomnosti předsedy jej zastupuje místopředseda.  

(9) Jednání komise je neveřejné. Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech 
skutečnostech, které se v souvislosti se svým členstvím v komisi dozví. 

(10) Komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. Není-li zachováno rovné 
zastoupení akademických pracovníků a studentů, předseda zasedání odročí, pokud to navrhne 
některý z členů komise. Usnesení komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina přítomných 
členů komise.  

(11) Jednání komise svolává předseda. Z jednání komise se pořizuje zápis. 

 
Článek 5 

Projednání návrhu 

(1) Student musí být k zasedání komise řádně a včas předvolán s dostatečným nejméně pětidenním 
předstihem3. Student má právo být u jednání komise, s výjimkou jejího hlasování a porady, osobně 
přítomen. Student má právo navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům pro 
jednání a nahlížet do spisu4 s výjimkou protokolu o hlasování. 

(2) Disciplinární řízení se koná za účasti studenta, proti němuž je řízení vedeno. V nepřítomnosti 

studenta lze disciplinární řízení konat jen, jestliže se k němu student nedostaví bez řádné omluvy 

doručené komisi před zahájením ústního jednání a založené na relevantních důvodech bránících 

jeho účasti, nebo se jedná o třetí a další termín zasedání. Za relevantní důvod se považuje zejména 

pracovní neschopnost doložená lékařským potvrzením, které osvědčuje zdravotní stav studenta ke 

dni konání ústního jednání a z něhož jasně vyplývá, že zdravotní indispozice bránila studentovi 

v účasti na ústním jednání. Komise posoudí důvodnost omluvy a v případě, že ji akceptuje, stanoví 

nový termín jednání. 

 
(3) Komise je povinna projednat věc tak, aby mohlo být nepochybně zjištěno, zda se student 

disciplinárního přestupku dopustil. Jednání má být vedeno tak, aby se komise mohla usnést na 
návrhu podle odstavce 4 zpravidla do 30 dnů od svého prvního zasedání. 

(4) Po projednání věci se komise usnese na návrhu, aby děkan, resp. rektor 

a) vyslovil, že se student dopustil disciplinárního přestupku, a uložil mu za něj sankci podle čl. 2 
odst. 1, kterou komise výslovně uvede, nebo 

b) disciplinární řízení zastavil, protože se student disciplinárního přestupku nedopustil, nebo se ho 
sice dopustil, podle názoru komise však samotné projednání věci v disciplinárním řízení 
postačuje, nebo nejde o disciplinární přestupek, nebo se nepodařilo prokázat, že disciplinární 
přestupek spáchal student, nebo student přestal být studentem. 

                                                           

2 § 13 odst. 2 zákona. 

 
3 § 59 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 

4 § 38 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád. 
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(5) Usnesení podle odstavce 4 oznámí komise studentovi, pokud je přítomen, jinak se toto usnesení 
samostatně neoznamuje. 

(6) Osoba, která podala podnět k projednání disciplinárního přestupku má právo být přítomna 

u jednání komise, s výjimkou jejího hlasování a porady, a navrhovat a předkládat důkazy; pokud je 

touto osobou člen akademické obce ČVUT či zaměstnanec ČVUT, má právo znát závěr komise. 

(7) Pokud je osoba, která podala podnět, zároveň členem komise, nastupuje na její místo, po dobu 

projednávání jejího podnětu, náhradník. 

(8) Osoba, která dala podnět k projednání disciplinárního přestupku, členové komise a další osoby 
účastnící se projednávání přestupku jsou povinni zachovávat mlčenlivost o projednávaných 
skutečnostech. 

 
 

Článek 6 

Rozhodnutí 

(1) Rozhodnutí v disciplinárním řízení vydává děkan, resp. rektor na základě návrhu komise, nejdéle do 
7 dnů ode dne, kdy návrh komise obdržel. 

(2) Děkan, resp. rektor může před vydáním rozhodnutí věc vrátit disciplinární komisi, s písemným 
zdůvodněním k dalšímu došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění věci. 

(3) Děkan, resp. rektor vyrozumí studenta o možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí před vydáním 
rozhodnutí. Lhůta pro možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí činí nejméně 5 dní. 

(4) Děkan, resp. rektor může uložit sankci, kterou komise navrhla, nebo sankci mírnější, nebo může 
disciplinární řízení z důvodů uvedených v čl. 5 odst. 4 písm. b) zastavit, i když komise navrhla, aby 
sankce byla uložena; své rozhodnutí sdělí děkan, resp. rektor komisi bez zbytečného odkladu.  

(5) Jestliže komise navrhla, aby disciplinární řízení bylo zastaveno, děkan, resp. rektor tak učiní. Pokud 
má o správnosti tohoto postupu závažné pochybnosti, vrátí v takovém případě věc s uvedením 
důvodů komisi k novému projednání. Setrvá-li komise na svém původním usnesení, je jím děkan, 
resp. rektor vázán. 

(6) Rozhodnutí, kterým se ukládá sankce podle čl. 2 odst. 1 písm. a) až c), musí být vyhotoveno písemně 
a musí obsahovat výrok o zjištění disciplinárního přestupku a určení sankce. Dále musí obsahovat 
odůvodnění a poučení o možnosti se proti rozhodnutí odvolat. 

(7) Rozhodnutí, kterým se zastavuje disciplinární řízení, obsahuje výrok o zastavení disciplinárního 
řízení, odůvodnění a poučení o možnosti se proti rozhodnutí odvolat. 

 
Článek 7 

Rozhodování ve věci disciplinárního přestupku 

(1) Na rozhodování ve věci disciplinárního přestupku se vztahuje § 68 zákona; na způsob doručování se 
vztahuje čl. 45 Statutu ČVUT. 

(2) Student se může odvolat   proti   rozhodnutí   ve   věci   disciplinárního přestupku k rektorovi. 
V případě, kdy rozhodoval děkan, odvolání se podává k rektorovi prostřednictvím děkana; děkan 
v takovém případě (neshledá-li podmínky pro postup podle § 87 správního řádu) předá spis 
rektorovi se svým stanoviskem do 30 dnů ode dne doručení odvolání. 

(3) Odvolání se podává písemně, a to nejpozději 30 dnů ode dne jeho oznámení. 

(4) Odvolání musí obsahovat tyto náležitosti 

a) jméno, příjmení, datum narození, 

b) místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování, 
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c) název studijního programu, 

d) název příslušné fakulty nebo vysokoškolského ústavu, 

e) údaje o tom, proti kterému rozhodnutí směřuje, v jakém rozsahu ho napadá a v čem je 
spatřován rozpor s právními předpisy, vnitřními předpisy a ostatními vnitřními normami ČVUT 
a fakulty nebo nesprávnost rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo, 

f) datum a podpis studenta. 
 

(5) Rozhodnutí rektora o odvolání je konečné. Vyhotovuje se písemně a obsahuje 

a) rozhodnutí (výrok), 

b) jeho odůvodnění, 
 

c) poučení o tom, že toto rozhodnutí je konečné a že proti tomuto rozhodnutí se nelze dále 
odvolat, 

d) údaj o tom, který orgán jej vydal, 

e) datum vydání rozhodnutí, 

f) číslo jednací, pod nímž je rozhodnutí na ČVUT evidováno, 

g) úřední razítko ČVUT, 

h) podpis rektora. 
 
 

Článek 8 
Doplňující ustanovení 

(1) Obvinění studenta z disciplinárního přestupku podle čl. 3 odst. 2, pozvání studenta k zasedání 
komise a rozhodnutí děkana, resp. rektora, se doručují studentovi do vlastních rukou. 

(2) Rozhodnutí se vyznačuje do spisu studenta. 

(3) Administrativní činnosti zajišťuje disciplinární komise v součinnosti se studijním oddělením, 
případně oddělením pro vědu a výzkum. 

 
Článek 9 

Společná, přechodná a závěrečná ustanovení 

(1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto řádu se dokončí podle dosavadních předpisů; 
podle pozdějších předpisů se dokončí jen tehdy, jestliže to je pro studenta příznivější. 

(2) Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty Českého vysokého učení technického v Praze registrovaný 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. září 2017 pod čj. MSMT- 21850/2017. 

(3) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem ČVUT dne 
24. listopadu 2021 a 15.6.2022. 

(4) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

(5) Tento   řád   nabývá   účinnosti ke dni registrace. 
 
 

 
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., v. r. 

rektor 


