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Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o.  
 

 
 

 
Disciplinární řád  

Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1) Tento disciplinární řád pro studenty (dále jen „disciplinární řád“) je vnitřním předpisem Vysoké 

školy aplikované psychologie, s.r.o. (dále jen „VŠAPs“) podle § 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“). 

2) Tento disciplinární řád se vztahuje na studenty, kteří studují ve studijních programech 

uskutečňovaných VŠAPs. Disciplinární řízení se řídí ustanoveními § 64 až 69a zákona.  

 

Článek 2 

Disciplinární přestupek a sankce 

1) Disciplinární přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených zákonem nebo vnitřními 

předpisy VŠAPs nebo zaviněné porušení občanských povinností. 

2) Porušením občanských povinností se pro účely tohoto disciplinárního řádu rozumí jednání, které 

je v rozporu s právními předpisy nebo dobrými mravy a kterým bylo poškozeno dobré jméno 

VŠAPs. 

3) Za disciplinární přestupek (dále jen „přestupek“) 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. 

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. 

5) Od uložení sankce lze upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede 

k nápravě, zejména jde-li o disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti, nebo méně závažný 

přestupek. 

6) Podmínečné vyloučení ze studia se po oznámení studentovi zveřejní na VŠAPs způsobem 

stanoveným v rozhodnutí tak, aby se o uložené sankci mohla dozvědět celá akademická obec 

VŠAPs po dobu, která je uvedená v rozhodnutí a která nesmí být kratší než 30 dnů. V rozhodnutí 

se určí lhůta, po kterou podmíněné vyloučení trvá.  

7) Za zvlášť závažný úmyslně spáchaný přestupek může být student vyloučen ze studia. V době, po 

kterou platí podmíněné vyloučení ze studia, se za závažný považuje každý další disciplinární 

přestupek spáchaný studentem. Ze studia může být podle § 64 zákona vyloučen také student, 

který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání. 
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Článek 3  

Zahájení disciplinárního řízení 

1) Podnět k zahájení disciplinárního řízení může podat rektorovi každý člen akademické obce.  

O návrhu na zahájení disciplinárního řízení rozhoduje rektor. Ten může dát rovněž podnět 

k zahájení disciplinárního řízení. 

2) Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise VŠAPs (dále jen „disciplinární komise“) na 

návrh rektora. Návrh musí obsahovat popis skutku, popřípadě navrhované důkazy, jakož  

i uvedení důvodů, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek. 

3) Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy byl studentu do vlastních rukou doručeno předvolání 

na jednání disciplinární komise. Studentovi, jehož přestupek má být projednán, musí být 

předvolání doručeno do vlastních rukou alespoň s dvoutýdenním předstihem před projednáváním 

disciplinární komisí. Předvolání lze studentovi doručit poštovní zásilkou určenou do vlastních 

rukou, nebo může být předáno osobně pověřeným zaměstnancem VŠAPs. Předvolání je 

považováno za doručené dnem jeho převzetí, dnem odepření zásilku převzít, nebo uplynutím 

deseti dnů od jejího uložení na poště. Nepodaří-li se předvolání doručit, je vyvěšeno na úřední 

desce VŠAPs. Datum jeho vyvěšení je dnem jeho doručení. 

4) Disciplinární řízení může být zahájeno do jednoho roku od spáchání přestupku nebo od 

pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci.  

5) Pokud v průběhu disciplinárního řízení přestane být osoba studentem podle zákona, řízení se 

zastavuje. Řízení se zastavuje i v případech když: 

a) vyjde najevo, že nejde o přestupek, 

b) se nepodaří prokázat, že student přestupek spáchal. 

 

 

Článek 4  

Disciplinární komise 

1) Obvinění z  přestupku projednává disciplinární komise. 

2) Předsedu, další členy disciplinární komise a náhradníky jmenuje rektor z řad členů akademické 

obce VŠAPs a studentů. Jmenuje a odvolává je se souhlasem Akademické rady VŠAPs. 

3) Disciplinární komise je čtyřčlenná a funkční období jejích členů je dvouleté. Předsedou je 

prorektor pro pedagogickou a studijní činnost. Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti. 

Náhradníky jsou jeden akademický pracovník a jeden student. 

4) Členové nebo náhradníci jsou povinni se zúčastnit zasedání disciplinární komise, na něž byli 

pozváni. Je-li známo, že některý z členů komise se na její zasedání nemůže dostavit, popřípadě je 

vyloučen pro podjatost, pozve předseda příslušného náhradníka tak, aby paritní složení komise 

zůstalo zachováno. Náhradník má na zasedání, k němuž byl pozván, práva a povinnosti člena 

disciplinární komise. 

5) Zasedání disciplinární komise řídí její předseda. 

6) Disciplinární komise je způsobilá se usnášet, je-li přítomna většina jejích členů. V případě 

nepřítomnosti předsedy si usnášení schopná komise zvolí místopředsedu. Není-li zachován poměr 

zastoupení akademických pracovníků a studentů, předseda nebo místopředseda zasedání odročí, 

pokud to navrhne některý ze členů disciplinární komise. Usnesení disciplinární komise je přijato, 

jestliže se pro něj vyslovila většina z jejích přítomných členů. Při rovnosti hlasů je rozhodující 

hlas předsedy. 

7) Všichni členové disciplinární komise a náhradníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o všech 

skutečnostech, které se v průběhu disciplinárního řízení dozví, a to i v době po ukončení členství 

v disciplinární komisi. 
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8) Jednání disciplinární komise se nemůže účastnit ten její člen, u něhož lze mít s ohledem 

k projednávání věci, nebo osobě obviněného studenta, či osobě, která jej zastupuje, nebo jiným 

okolnostem, pochybnost o jeho nepodjatosti. O vyloučení z jednání rozhoduje předseda nebo 

místopředseda disciplinární komise. O vyloučení předsedy rozhoduje rektor. 

 

Článek 5  

Jednání disciplinární komise 

1) Předseda disciplinární komise, bezodkladně po zahájení disciplinárního řízení, svolává písemně 

na podnět rektora jednání disciplinární komise.  

2) Část jednání, při kterém se zjišťuje skutková podstata věci, je veřejná. 

3) Student, jehož přestupek je předmětem jednání disciplinární komise, musí být k zasedání komise 

řádně a včas pozván. Student má právo být u jednání disciplinární komise, s výjimkou jejího 

hlasování, osobně přítomen, navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům 

pro jednání, nahlížet do písemných podkladů, a s výjimkou protokolu o hlasování, i do zápisu o 

jednání disciplinární komise a pořizovat si z nich výpisy. 

4) Student si může zvolit svého zástupce. Zvolený zástupce, který se disciplinární komisi prokáže 

notářsky ověřeným písemným zmocněním studenta, nebo jemuž student udělí své zmocnění před 

komisí, má práva uvedená v odstavci 3. 

5) Disciplinární komise může jednat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, že se obviněný 

student, ani jeho zvolený zástupce, bez omluvy nedostaví k zasedání, ačkoli byl řádně pozván. 

Omluva musí být písemná a musí být doručena předsedovi komise nejpozději 1 den před 

zahájením jednání disciplinární komise. 

6) Pokud se student nemůže k jednání dostavit z mimořádně závažných důvodů, má právo zmocnit 

pro zastupování svých zájmů dospělou a svéprávnou osobu, která se prokáže notářsky ověřeným 

zmocněním.  

7) Disciplinární komise se může usnést, že bude jednat v nepřítomnosti studenta pouze v případě, že 

mu bylo pozvání k zasedání řádně a včas oznámeno a 

a) je přítomen jeho zvolený obhájce, nebo 

b) student se k zasedání disciplinární komise bez omluvy nebo bez závažných důvodů 

nedostavil, a to i když není přítomen jeho pověřený zástupce, nebo 

c) student se k zasedání nemůže dostavit z důvodů souvisejících se skutkem, který je 

projednáván (zejména vazba, výkon trestu odnětí svobody), a to i když není přítomen jeho 

zvolený zástupce. 

8) V případě uvedeném v odst. 7 písm. c) musí být zasedání disciplinární komise přítomen 

akademický obhájce, ustanovený rektorem z řad členů akademické obce VŠAPs. Akademický 

obhájce je povinen studenta obhajovat, dokud student sám nezmocní zvoleného zástupce, 

popřípadě dokud se zvolený zástupce k zasedání nedostaví. Akademický obhájce má práva 

uvedená v odstavci 3. O ustavení akademického obhájce musí být student neprodleně zpraven. 

9) Disciplinární komise je povinna posoudit potřebné důkazy a projednat věc tak, aby mohlo být 

nepochybně zjištěno, zda se student přestupku dopustil. Jednání disciplinární komise musí být 

vedeno tak, aby se komise mohla usnést na návrhu uložení sankce do 15 dnů od svého prvního 

zasedání. 

10) O návrhu sankce rozhoduje disciplinární komise hlasováním. Návrh je přijat, získá-li většinu 

hlasů všech přítomných členů disciplinární komise. V případě rovnosti hlasů je rozhodující hlas 

předsedy (resp. místopředsedy) disciplinární komise. V případě, že člen disciplinární komise 

požádá o tajné hlasování, je mu vyhověno. 

11) Po projednání přestupku se disciplinární komise usnese na návrhu, aby rektor: 

a) rozhodl, že se student přestupku dopustil, a uložil mu za něj sankci podle čl. 2 odst. 3, 
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b) rozhodl, že se student přestupku dopustil, a podle čl. 2 odst. 5 upustil od uložení sankce, 

c) je-li student ve lhůtě k osvědčení podle čl. 2 odst. 6 a stanovené podmínky nesplnil, rozhodl o 

vyloučení ze studia, 

d) disciplinární řízení zastavil. 

12) V usnesení disciplinární komise uvede i návrh sankce a usnesení sdělí studentovi, popřípadě jeho 

zvolenému zástupci, jsou-li přítomni.  

13) O jednání disciplinární komise je veden protokol, do kterého se zaznamenávají skutečnosti 

relevantní pro rozhodnutí o návrhu sankce. Přítomný student má právo se k nim vyjádřit. Zápis je 

uložen v dokumentaci vedené o studentovi VŠAPs a jeho kopie jsou uloženy v materiálech 

disciplinární komise a u rektora. 

 

Čl. 6  

Rozhodnutí  

1) Rozhodnutí o přestupku vydává rektor na základě návrhu disciplinární komise zpravidla do 14 

dnů ode dne, kdy návrh disciplinární komise obdržel. Jestliže se disciplinární komise pro neshodu 

názorů neusnesla podle čl. 5 odst. 11 ani do 15 dnů, rozhodne rektor bez návrhu disciplinární 

komise. Může přitom využít zjištění, která disciplinární komise učinila. 

2) Rektor může před vydáním rozhodnutí věc vrátit disciplinární komisi s písemným zdůvodněním 

k dalšímu došetření, považuje-li to za nezbytné pro řádné objasnění přestupku. 

3) Rektor může: 

a) uložit sankci, kterou disciplinární komise navrhla, 

b) uložit sankci mírnější, 

c) od uložení sankce upustit, 

d) zastavit disciplinární řízení z důvodů uvedených v čl. 5 odst. 11, i když disciplinární komise 

navrhla, aby sankce byla uložena. 

4) Jestliže disciplinární komise navrhla, aby disciplinární řízení bylo zastaveno, rektor tak učiní. 

V případě závažných pochybností o správnosti tohoto postupu může rektor věc s uvedením 

důvodů disciplinární komisi vrátit k novému projednání. 

5) Rozhodnutí rektora musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok o zjištění 

disciplinárního přestupku, určení sankce, odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání. 

Rozhodnutí musí být doručeno studentovi do vlastních rukou, obdobným způsobem jako 

předvolání. 

6) Rozhodnutí nabývá právní moci dnem poté, kdy marně uplyne lhůta pro podání odvolání, nebo 

dnem poté, kdy se student písemně vzdal práva na tuto žádost. 

7) Sankce napomenutí je buď neveřejná a oznamuje se pouze studentovi, nebo je veřejná a zveřejní 

se po dobu 30 dní na úřední desce VŠAPs. 

8) Sankce podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze studia je veřejná a zveřejní se po dobu 30 

dní na úřední desce VŠAPs. 

 
 

 

Článek 7  

Odvolací řízení 

1. Student, nebo na základě notářsky ověřené plné moci zvolený zástupce, může ve lhůtě do 30 dnů 

ode dne doručení rozhodnutí podat odvolání. Lhůta začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy 

bylo rozhodnutí studentu doručeno. Odvolání se podává rektorovi VŠAPs. 

2. Odvolání má odkladný účinek. 
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3. Rektor:  

a) zamítne odvolání, jestliže bylo podáno opožděně nebo jestliže bylo podáno jinou osobou než 

studentem, jeho zvoleným zástupcem, nebo 

b) zamítne odvolání a původní rozhodnutí potvrdí, jestliže neshledá důvody pro postup podle 

písmene c), 

c) zruší původní rozhodnutí, jestliže má za to, že napadené rozhodnutí je v rozporu se zákonem 

nebo vnitřním předpisem VŠAPs nebo že přestupek nebyl dostatečně objasněn podle čl. 5 

odst. 9. 

4. V případě uvedeném v odst. 2 písm. c) může rektor požádat disciplinární komisi o nové 

projednání. 

5. Rozhodnutí rektora musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok, odůvodnění a poučení 

o tom, že je konečné. 

6. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem poté, kdy bylo doručeno rozhodnutí rektora, které je 

konečné.  

7. Rozhodnutí rektora, které je konečné a nabylo právní moci, se stává součástí dokumentace o 

studentovi. 

Článek 8  

Převzetí písemností 

1) Návrh na zahájení disciplinárního řízení, pozvání studenta k zasedání disciplinární komise, 

rozhodnutí rektora o přestupku a konečné rozhodnutí rektora v odvolacím řízení se doručují do 

vlastních rukou. Mohou být studentovi předány osobně pověřeným zaměstnancem VŠAPs nebo 

se zasílají doporučeně poštou na adresu, která je uvedena v osobním spise studenta. 

2) Jestliže se nepodaří písemnost doručit prostřednictvím pošty do 15 dnů od zahájení 

disciplinárního řízení, vyvěsí se na úřední desce VŠAPs. Den vyvěšení písemnosti je dnem jejího 

doručení. 

3) Zvolenému zástupci studenta se všechny uvedené materiály doručují prostřednictvím pošty. 

 

Článek 9   

Závěrečná ustanovení 

1) Tento disciplinární řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona projednán a schválen 

Akademickou radou VŠAPs  dne 14. 6. 2018.  

2) Zrušuje se Disciplinární řád Vysoké školy aplikované psychologie, s.r.o. registrovaný dne 16. 5. 

2011 Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pod č. j. 14 738/2011 - 30. 

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

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

4) Tento řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění na úřední desce ve veřejné části internetových  

stránek VŠAPs. 

 

 

 

14. 6. 2018 

 

PhDr., Mgr. Štefan Medzihorský 

rektor VŠAPs                                                                                                                                                                   

 


