
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD 
Filozofické fakulty Univerzity Jana Evangelisty Purkyně  

v Ústí nad Labem 
 
 

Čl. 1 Úvodní ustanovení 
 

1. Disciplinární řád pro studenty studijních programů uskutečňovaných na Filozofické  
fakultě Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „disciplinární řád“) se řídí § 
31, § 64 až 69 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (dále jen „zákon“) .  

2. Disciplinární komisi Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem (dále 
jen fakulta nebo FF“) jmenuje podle § 31 zákona děkan fakulty po předchozím schválení 
Akademickým senátem fakulty. Děkan jmenuje předsedu a členy disciplinární komise, 
která má nejméně čtyři a nejvýše osm členů z řad akademické obce fakulty. Polovinu z 
nich tvoří studenti. Funkční období je dvouleté.  

 
Čl. 2 Jednání disciplinární komise 

 
1. Podnět k zahájení disciplinárního řízení může děkanovi podat každý člen akademické 

obce fakulty. O zahájení disciplinárního řízení rozhoduje děkan.  
2. Disciplinární komisi svolává její předseda. Jednání komise je právoplatné, když je 

přítomen nadpoloviční počet jejích členů.  
3. Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s návrhem děkana na projednání 

disciplinárního přestupku.  
4. Projednávání porušení povinností studenta podle § 64 zákona v disciplinární komisi je 

veřejné pro členy akademické obce fakulty. Jednání disciplinární komise o výsledku 
šetření je neveřejné. Komise rozhoduje ve veřejném hlasování nadpoloviční většinou 
přítomných členů disciplinární komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.  

5. Disciplinární komise po projednání disciplinárního přestupku předkládá návrh na 
rozhodnutí děkanovi. Rozhodnutí děkana o disciplinárním přestupku je písemné a 
doručuje se studentovi do vlastních rukou.  

6. Žádost o přezkoumání rozhodnutí je možné podat pouze podle § 68 odst. 4 zákona.  
 

Čl. 3 Závěrečná ustanovení 
 

1. Návrh disciplinárního řádu byl schválen Akademickým senátem FF UJEP dne 25.4. 2007.  
2. Disciplinární řád byl schválen Akademickým senátem UJEP dne 30. 5. 2007.  
3. Disciplinární řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem 

UJEP.  
 
 

 
 

PhDr. Michaela Hrubá, Ph. D. 
Pověřená děkanka 


