DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY
MATEMATICKO-FYZIKÁLNÍ FAKULTY
UNIVERZITY KARLOVY
ze dne 14. června 2017
Akademický senát Matematicko-fyzikální 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, a podle čl. 20 odst. 2 písm. d)
Statutu Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro
studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy, jako jejím vnitřním předpisu:
Čl. 1
Úvodní ustanovení
Disciplinární přestupky studentů zapsaných na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy
(dále jen „fakulta“ a „univerzita“), ukládání sankcí za tyto přestupky, disciplinární řízení
a podrobnosti o disciplinární komisi fakulty (dále jen „komise“) upravují zákon o vysokých
školách, správní řád, Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy a tento řád.
Čl. 2
Disciplinární komise
1.

Obvinění z disciplinárního přestupku projednává disciplinární komise fakulty. 1)

2.

Členy komise a náhradníky jmenuje a odvolává děkan z řad členů akademické obce fakulty
po předchozím souhlasu akademického senátu fakulty. 2) Komise si ze svých členů volí
a odvolává svého předsedu. První zasedání komise, na jehož programu je volba předsedy
komise, svolá děkan do 30 dnů od jmenování členů komise.

3.

Komise má šest členů. Polovinu členů komise tvoří studenti. 3 ) Náhradníky jsou dva
akademičtí pracovníci a dva studenti.

4.

Funkční období členů komise a náhradníků je dvouleté4) a začíná dnem, ke kterému byli
jmenování děkanem. Děkan při ustavování komise dbá na princip kontinuity její činnosti.
Členství v komisi zaniká uplynutím funkčního období. Před uplynutím funkčního období
zaniká členství v komisi odvoláním, zánikem členství v akademické obci fakulty, nebo
dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen vzdá členství v komisi. Obdobně se
postupuje i u náhradníků. V případě zániku členství nastupuje na místo dotyčného člena
komise náhradník určený děkanem, a to na dobu, zbývající do konce funkčního období
člena, jehož místo se uprázdnilo.

5.

Členové a náhradníci jsou povinni se zúčastnit zasedání komise, na něž byli pozváni. Je-li
známo, že některý člen komise se na její zasedání nemůže dostavit, pozve předseda

1) § 31 odst. 3 zákona o vysokých školách.
2) Věta první § 31 odst. 1 zákona o vysokých školách.
3) Věta druhá § 31 odst. 1 zákona o vysokých školách.
4) § 31 odst. 2 zákona o vysokých školách.
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příslušného náhradníka tak, aby paritní složení komise zůstalo zachováno. Náhradník má na
zasedání, k němuž byl pozván, práva a povinnosti člena komise.
6.

Pokud komise obdrží návrh na zahájení disciplinárního řízení s členem komise nebo
náhradníkem, tento člen nebo náhradník je vyloučen z projednávání a rozhodování věci.5)

7.

O jednání komise a o jejím hlasování se pořizují protokoly. Protokoly z jednání komise
pořizuje zapisovatel pověřený předsedou komise a protokoly o hlasování pořizuje předseda
komise.

8.

Jednání komise je neveřejné, ledaže student obviněný z disciplinárního přestupku (dále jen
„student“) požádá nebo předseda komise rozhodne o tom, že je veřejné. Porada a hlasování
jsou vždy neveřejné.

9.

Agendu komise, tj. zejména přípravu podkladů a vedení spisu, zajišťuje studijní oddělení
fakulty.

10. Předseda komise k jednání komise může přizvat experty.
Čl. 3
Přechodná a závěrečná ustanovení
1.

Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy
ze dne 11. května 1999.

2.

Platnost jmenování dosavadních členů komise a jejich funkční období zůstávají tímto
předpisem nedotčeny.

3.

Řízení zahájená před účinností tohoto řádu se dokončí podle tohoto řádu.

4.

Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 14. června 2017.

5.

Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.6)

6.

Tento předpis nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy
nabyl platnosti.
Doc. RNDr. Zdeněk Drozd, Ph.D.
předseda akademického senátu

Prof. RNDr. Jan Kratochvíl, CSc.
děkan

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu univerzity

5) § 14 odst. 1 správního řádu.
6) § 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o vysokých školách. Tento předpis byl schválen
Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 23. června 2017.
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