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Článek 1  

Úvodní ustanovení  

 

1. Panevropská univerzita, a. s. (dále jen „univerzita“) v souladu s § 17 odst. 1 písm. i) 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 článku 15 odst. 4 písm. i) statutu univerzity vydává tento 

Disciplinární řád pro studenty Panevropské univerzity, a. s. (dále jen „disciplinární řád“). 

2. Disciplinární řád je vnitřním předpisem univerzity. Vypracovává, vědecké radě univerzity k projednání a 

schválení ho předkládá a jeho registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR zabezpečuje 

rektor.  

3. Disciplinární řád v souladu se zákonem upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků 

studentů univerzity, ukládání sankcí a přezkumné řízení. 

 

Článek 2  

Disciplinární přestupek 

 

1. Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními 

předpisy univerzity. 

2. Disciplinárním přestupkem je zejména: 

a) jakákoliv forma podvádění, opisování či neoprávněné spolupráce při plnění studijních povinností, 

b) vydávání cizí práce za vlastní, zvláště pak použitím části cizí práce ve vlastní práci bez náležitého 

odkazování nebo doslovným použitím části cizí práce bez zjevného vyznačení citace,  

c) odevzdání stejné či mírně pozměněné práce ke splnění různých studijních povinností bez předchozího 

souhlasu alespoň jednoho z vyučujících předmětu, do něhož se práce odevzdává, 

d) poskytnutí písemné práce jinému studentovi s vědomím, že bude použita k podvodnému jednání při 

plnění povinností nebo napovídání během testu znalostí jinému testovanému, 

e) jakákoliv forma neoprávněné manipulace staženými zkušebními otázkami či výměna testů při psaní 

písemných prací, jakož i použití nepovolených materiálů, informací a pomůcek při plnění studijních 

povinností, 

f) hrubé nebo opakované porušení povinností, pravidel a zákazů vyplývajících z vnitřních předpisů 

univerzity, 

g) úmyslné zničení, poškození, neoprávněné zcizení věci nebo zneužití majetku univerzity, či majetku 

člena akademické obce, zaměstnance nebo osoby jednající ve spolupráci s univerzitou, 

h) agresivní nebo narušující chování, ať fyzické či slovní, vůči členu akademické obce, zaměstnanci nebo 

osobě jednající ve spolupráci s univerzitou, 

i) požívání alkoholických nápojů a zneužívání jiných návykových látek v prostorách univerzity, vstup do 

prostor univerzity či účast na výuce pod vlivem návykových látek, 

j) nezaplacení vyměřeného poplatku za studium, 
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k) porušení povinnosti bez zbytečného odkladu upozornit na nesprávnosti v údajích ve studijní evidenci. 

 

Článek 3  

Sankce za disciplinární přestupek  

 

1. Za disciplinární přestupek lze uložit některou z následujících sankcí:  

a) napomenutí,  

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

c) vyloučení ze studia.  

2. Od uložení sankce je možno upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede k nápravě.  

3. Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže od jeho spáchání nebo od pravomocného odsuzujícího 

rozsudku v trestní věci uplynula lhůta jednoho roku. Do lhůty jednoho roku se nezapočítává doba, kdy 

osoba není studentem. 

 

Článek 4  

Disciplinární komise  

 

1. Disciplinární přestupky studentů projednává na návrh prorektora pro studium nebo kvestora disciplinární 

komise.  

2. Předsedu a členy disciplinární komise jmenuje rektor z řad členů akademické obce. Disciplinární komise má 

minimálně čtyři členy, z nichž minimálně polovinu tvoří studenti. 

3. Disciplinární komise je usnášeníschopná, jsou-li přítomni všichni členové komise. 

4. Jednání disciplinární komise řídí její předseda. 

5. Jednání disciplinární komise je neveřejné, pokud o to požádají nejméně dva členové disciplinární komise 

nebo o to požádá prorektor pro studium.  

6. Disciplinární komise je povinna zjistit přesný a pravdivý popis disciplinárního přestupku, shromáždit a 

přezkoumat důkazy.  

7. Návrh na udělení sankce musí být zdůvodněn.  

8. Student, který je obviněn ze spáchání disciplinárního přestupku, má právo být přítomen jednání 

disciplinární komise univerzity. Pokud se po řádném vyzvání student bez omluvy nedostaví, může se 

jednání konat v jeho nepřítomnosti.  

9. Rozhodnutí disciplinární komise jsou přijímána na základě hlasování členů disciplinární komise; k přijetí 

rozhodnutí postačuje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů. V případě rovného počtu hlasů je 

rozhodující hlas předsedy disciplinární komise.  

10. Zápis z jednání disciplinární komise obsahuje seznam přítomných členů disciplinární komise, popis 

disciplinárního přestupku, důkazní materiály a návrh na udělení sankce podepsaný předsedou disciplinární 

komise univerzity, který je předán prorektorovi pro studium k rozhodnutí.  
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11. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů školy a předkládá návrh na rozhodnutí 

prorektorovi pro studium. 

12. Prorektor nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla disciplinární komise. 

13. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku je písemné, obsahuje výrok, odůvodnění a poučení o možnosti 

podat odvolání.  

14. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku a udělení sankce se ukládá do osobního spisu studenta a musí být 

doručeno studentovi do vlastních rukou.  

 

Článek 5 

Přezkoumání rozhodnutí  

 

1. Student může písemně do 30 dnů ode dne, kdy mu bylo rozhodnutí o disciplinárním přestupku doručeno 

do vlastních rukou, proti rozhodnutí podat odvolání. Odvolání podává student rektorovi.  

2. Rektor může odvolání studenta vyhovět a rozhodnutí změnit nebo zrušit. Rozhodnutí rektora je konečné. 

3. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku a o vyloučení ze studia podle zákona rektor zruší i v případě, že 

dodatečně vyšly najevo skutečnosti, které by odůvodňovaly zastavení řízení.  

4. Odvolání studenta proti rozhodnutí má vždy odkladný účinek.  

 

Článek 6  

Závěrečná ustanovení  

 

1. Tento disciplinární řád byl v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. i) statutu univerzity projednán a schválen 

vědeckou radou univerzity dne 1. listopadu 2022. 

2. Tímto disciplinárním řádem se zrušuje Disciplinární řád Vysoké školy podnikání a práva, a. s. 

registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 16. listopadu 2016 pod č.j. MSMT-

26605/2016-2. 

3. Tento disciplinární řád podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona nabývá platnosti a účinnosti dnem 

registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  

 

 

           

         doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. v. r.  

        rektor, člen představenstva 
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