
Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1. července 2011 pod 

Mgr. Jiří Nantl, LL.M 
ředitel odboru vysokých škol 

DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FAKUL,..,.___. 

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO 

ze dne 1. července 2011 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

Tento řád se vydává podle ustanovení § 17 odst. I písm. h) zákona č . 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu 
s ustanovením čl. 12 písm. i) Statutu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno") jako 
součást vnitřních předpisů a upravuje podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů VFU Brno, ukládání 
sankcí, jakož i disciplinární a přezkumné řízení. 

Článek 2 
Disciplinární přestupek a sankce 

(1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo 
vnitřními předpisy vysoké školy a jejích součástí. 

Za disciplinární přestupek lze uložit některou z těchto sankcí: 

a) napomenutí, 

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

c) vyloučení ze studia. 

(2) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku vede 
k nápravě, zejména jde-li o disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti nebo méně závažný disciplinární 
přestupek. 

(3) 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. 

(4) Vyloučit ze studia lze pouze v případě úmyslného spáchání disciplinárního přestupku. Podmíněné 
vyloučení ze studia lze uložit pouze tehdy, jsou-li splněny podmínky pro uložení sankce vyloučení ze studia 
a nejde-li o disciplinární přestupek spáchaný zvláště zavrženíhodným způsobem, student projevil upřímnou lítost 
a lze důvodně očekávat, že se dalšího závažného disciplinárního přestupku nedopustí. Ze studia bude vyloučen 
student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného jednání. 

(5) Disciplinární přestupek nelze projednat, jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání nebo od 
pravomocného odsuzujícího rozsudku v trestní věci . Do lhůty jednoho roku se nezapočítává doba, kdy osoba 
není studentem. 
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Článek3 
Disciplinární komise a disciplinární řízení 

(1) Obvinění z disciplinárního přestupku projednává v souladu s ustanovením § 31 zákona o vysokých 
školách a v souladu s čl. 27 Statutu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno disciplinární komise fakulty . 
Disciplinární komise veřejné vysoké školy ve smyslu ustanovení § 13 odst. 4 zákona o vysokých školách se 
nezřizuje. 

(2) Jmenování členů, jejich počet, funkční období, pravidla jednání, podmínky svolání, zasedání, 
usnášeníschopnost a další podrobnosti týkající se disciplinární komise fakulty stanoví v souladu s ustanovením § 
33 odst. 2 písm. d) zákona o vysokých školách a v souladu s čl. 27 Statutu Veterinární a farmaceutické 
univerzity Brno vnitřní předpisy jednotlivých fakult. 

Článek 4 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tento řád byl schválen Akademickým senátem VFU Brno dne 14. června 201 I. 

(2) Tento řád nabývá platnosti podle ustanovení § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

(3) Tento řád nabývá účinnosti dnem registrace. 

prof. MVDr. Vladimír Večerek, CSc., MBA, v. r. 

rektor 
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