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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY EKONOMICKO-SPRÁVNÍ 
FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY 

 

 

Článek 1 

Předmět úpravy 

(1) Disciplinární řád pro studenty Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „Řád“) 
je vnitřním předpisem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (dále jen „fakulta“) ve 
smyslu § 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 (dále jen „zákon“). 

(2) Na řízení o disciplinárním přestupku se v případě, kdy tento Řád, Disciplinární řád pro studenty 
Masarykovy univerzity (dále jen „Disciplinární řád MU“) nebo zákon neobsahují zvláštní úpravu, 
použije zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“). 

(3) Tento Řád doplňuje Disciplinární řád MU, který stanoví disciplinární přestupky studentů MU, 
upravuje podrobnosti o projednávání disciplinárních přestupků a o disciplinárním řízení, včetně 
disciplinární komise a její Jednací řád, jakož i pravidla pro ukládání sankcí za disciplinární 
přestupky. 

Článek 2 

Disciplinární přestupek 

(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinnosti stanovené právním předpisem nebo 
předpisem MU, které ohrozí nebo naruší zájem, činnost nebo poslání MU nebo některé z jejích 
součástí. 

(2) Disciplinární přestupky vymezuje podrobně čl. 2 Disciplinárního řádu MU. 

Článek 3 

Disciplinární řízení 

Podrobnosti o projednávání disciplinárních přestupků a o disciplinárním řízení upravuje část 
druhá Disciplinárního řádu MU. 

Článek 4 

Disciplinární komise fakulty 

(1) Disciplinární komise fakulty (dále jen „disciplinární komise“) je samosprávný akademický orgán.  

(2) Disciplinární komise má 4 členy. Funkční období člena disciplinární komise činí 2 roky. 

(3) Členy a náhradníky disciplinární komise jmenuje a odvolává po předchozím souhlasu 
akademického senátu fakulty děkan z řad členů akademické obce fakulty. Děkan nemůže být 
členem disciplinární komise. 

(4) Polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti zapsaní na fakultě. Členové disciplinární komise 
z řad studentů nesmí být v pracovním poměru k MU. 

(5) Před uplynutím funkčního období zaniká členství v disciplinární komisi odvoláním dle odstavce 3, 
písemnou rezignací doručenou děkanovi nebo zánikem členství v příslušné části akademické obce 
fakulty ve smyslu odstavce 3 a 4. Členství rovněž zaniká vznikem pracovního poměru dle odstavce 
4 věty třetí. 
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Článek 5 

Jednací řád disciplinární komise 

Jednací řád Disciplinární komise upravuje část třetí Disciplinárního řádu MU. 

Článek 6 

Doručování 

Doručování písemností v disciplinárním řízení upravuje čl. 17 Disciplinárního řádu MU.  

Článek 7 

Přechodná ustanovení 

(1) Odpovědnost za disciplinární přestupky se posoudí podle dosavadních předpisů, pokud k jednání 
zakládajícímu odpovědnost došlo přede dnem nabytí účinnosti tohoto Řádu; podle tohoto Řádu se 
posoudí jen tehdy, jestliže je to pro studenta příznivější. 

(2) Řízení zahájená před nabytím účinnosti tohoto Řádu se dokončí podle tohoto Řádu.  

(3) Disciplinární komise ustavená před nabytím účinnosti tohoto Řádu se považuje za disciplinární 
komisi ustavenou podle tohoto Řádu. 

Článek 8 

Závěrečná ustanovení 

(1) Disciplinární řád pro studenty Ekonomicko-správní fakulty MU schválený Akademickým senátem 
Ekonomicko-správní fakulty MU dne 15. května 2017 se zrušuje. 

(2) Tento Řád byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Ekonomicko-
správní fakulty MU dne 25. dubna 2022. 

(3) Tento Řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Masarykovy 
univerzity dne 6. června 2022. 

(4) Tento Řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem MU. 

(5) Tento Řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2022. 

 
 
 
 
                 prof. Mgr. Jiří Špalek, Ph.D. 

děkan 

                                                                                                   podepsáno elektronicky 

 


