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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD  

FILMOVÉ AKADEMIE MIROSLAVA ONDŘÍČKA V PÍSKU, o. p. s. 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

 

Disciplinární řád Filmové akademie Miroslava Ondříčka v Písku, o.p.s. (dále jen „FAMO v Písku“) 

upravuje podrobnosti o disciplinárních přestupcích studentů FAMO v Písku, ukládání sankcí, jakož 

i disciplinární řízení (dále jen „disciplinární řád“) v souladu se zákonem 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“). 

 

Článek 2 

Disciplinární přestupek a sankce 

 

1. Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy 

nebo vnitřními předpisy FAMO v Písku. 

2. Za disciplinární přestupek lze studentovi uložit následující disciplinární sankce, řazené od 

nejmírnější po nejtvrdší: 

a) napomenutí, 

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

c) vyloučení ze studia, 

(dále také společně jen „sankce“). 

3. Při ukládání sankcí se přihlíží k charakteru, formě a způsobu 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, k přiznání studenta a k projevené snaze o nápravu následků disciplinárního 

přestupku. 

4. Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku 

vede k nápravě, zejména, jde-li o méně závažný disciplinární přestupek spáchaný  

z nedbalosti. 

5. Sankci napomenutí lze uložit za méně závažný disciplinární přestupek spáchaný  

z nedbalosti. 
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6. Sankci podmíněného vyloučení ze studia lze uložit za závažný disciplinární přestupek spáchaný 

z nedbalosti nebo úmyslně, nejde-li o disciplinární přestupek spáchaný zvláště 

zavrženíhodným způsobem, a student projevil upřímnou lítost nebo se ke spáchání 

disciplinárního přestupku přiznal.  

7. Sankci vyloučení ze studia lze uložit pouze za závažný disciplinární přestupek spáchaný 

úmyslně, který byl spáchán zvláště zavrženíhodným způsobem, a/nebo se značnými následky, 

a/nebo veřejně.  

8. Spolu se sankcí podmíněného vyloučení ze studia musí být stanovena lhůta a podmínky  

k osvědčení. Lhůta a podmínky k osvědčení se stanoví podle míry závažnosti disciplinárního 

přestupku; tato lhůta činí nejméně šest měsíců a nejvýše tři roky. Pokud se student v průběhu 

lhůty k osvědčení dopustí dalšího disciplinárního přestupku, s výjimkou méně závažného 

disciplinárního přestupku spáchaného z nedbalosti, může být ze studia vyloučen.  

9. Ze studia může být vyloučen student, který byl ke studiu přijat v důsledku svého podvodného 

jednání. 

 

Článek 3 

Disciplinární komise 

 

1. Podezření ze spáchání disciplinárního přestupku projednává disciplinární komise FAMO 

v Písku  (dále jen "komise").  

2. Disciplinární komise má čtyři členy a náhradníka. Předsedu, další členy disciplinární komise  

a náhradníka jmenuje rektor z řad členů akademické obce FAMO v Písku. Dva členové 

disciplinární komise jsou jmenováni z řad studentů FAMO v Písku.  

3. Funkční období členů disciplinární komise je nejvýše dvouleté. Před uplynutím funkčního 

období členství zanikne, jestliže se člen písemně rektorovi vzdá své funkce, nebo přestane-li 

být členem akademické obce FAMO v Písku, jakož i odvoláním. Opakované jmenování téže 

osoby členem disciplinární komise je možné bez omezení. 

4. Pokud se někteří z členů komise nemohou zúčastnit jejího zasedání, jmenuje v souladu s čl. 3 

odst. 2. tohoto disciplinárního řádu rektor náhradníky ad hoc. 

5. Člen komise se nemůže zúčastnit projednávání a rozhodování v konkrétním disciplinárním 

řízení, jestliže se zřetelem na jeho poměr k věci, ke studentovi, o jehož přestupku se v řízení 

rozhoduje, nebo k zástupci studenta, lze mít pochybnost o jeho nepodjatosti. V tomto případě 

rektor jmenuje náhradního člena komise v souladu s čl. 3 odst. 4 tohoto disciplinárního řádu. 

6. Vznese-li námitku podjatosti v řízení student nebo jeho zástupce, musí být písemná  

a odůvodněná. O námitce podjatosti vůči členu komise rozhoduje rektor.  
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7. Zasedání komise řídí její předseda.  

8. Komise se usnáší hlasováním. Usnesení komise je přijato, jestliže se pro ně vyslovila většina  

z jejích členů.  

9. Pokud je výsledek hlasování komise nerozhodný, rozhodnutí je přijato hlasem předsedy 

komise. 

10. O jednání komise se pořizuje zápis o podstatných skutečnostech a dále o takových 

skutečnostech, u nichž to student, zástupce studenta nebo kterýkoli člen komise navrhne.  

O hlasování komise se pořizuje protokol, který je součástí zápisu. 

11. Činnost komise zabezpečuje prorektor pro studium FAMO v Písku. 

 

Článek 4 

Zahájení disciplinárního řízení 

 

1. Disciplinární řízení zahajuje komise na návrh rektora (dále jen „návrh rektora“).  

2. Návrh rektora musí obsahovat popis skutku, navrhované důkazy, o které se opírá, jakož  

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

3. Disciplinární řízení je zahájeno dnem, kdy byl studentovi písemně doručen návrh rektora podle 

čl. 4 odst. 1 tohoto disciplinárního řádu.  

4. Rektor může kdykoliv před vydáním rozhodnutí podle čl. 6 tohoto disciplinárního řádu 

disciplinární řízení zastavit; rektor disciplinární řízení zastaví vždy, nastane-li skutečnost 

znemožňující disciplinární přestupek projednat v souladu s § 66 zákona nebo přestane-li být 

student studentem. 

 

Článek 5 

Projednání návrhu 

 

1. Zasedání komise svolává předseda komise podle potřeby tak, aby byly účelně projednávány 

disciplinární přestupky s ohledem na časové možnosti členů komise a studentů obviněných  

z disciplinárního přestupku. 

2. Student musí být ke každému zasedání komise písemně pozván. 

3. Student má, s výjimkou hlasování, právo být přítomen jednání komise, dále může navrhovat  

a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům pro jednání, nahlížet do zápisu  

o jednání komise a pořizovat si z nich výpisy.  

4. Pokud se student k jednání komise nemůže dostavit, je povinen se do pěti dnů od konání 

jednání písemně omluvit rektorovi s uvedením důvodu.  
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5. V případě, že se student k zasedání nedostaví bez omluvy, může se komise usnést, že bude 

jednat v nepřítomnosti studenta.  

6. Komise je povinna provést potřebné důkazy a projednat návrh rektora tak, aby mohlo být 

nepochybně zjištěno, zda se student disciplinárního přestupku dopustil. 

7. Jednání komise musí být vedeno tak, aby se komise mohla usnést na návrhu podle čl. 5 odst. 

7 tohoto disciplinárního řádu zpravidla do 30 dnů od svého zasedání.  

8. Po projednání věci se komise usnese na návrhu, aby rektor: 

a) rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a uložil mu za něj sankci podle 

čl. 2 odst. 2. tohoto disciplinárního řádu, nebo 

b) rozhodl, že se student disciplinárního přestupku dopustil, a podle čl. 2 odst. 4. tohoto 

disciplinárního řádu upustil od uložení sankce, nebo 

c) je-li student ve lhůtě k osvědčení podle čl. 2 odst. 8 tohoto disciplinárního řádu a dopustil-

li se dalšího disciplinárního přestupku, rozhodl o případném vyloučení ze studia, nebo 

d) disciplinární řízení zastavil. 

9. V usnesení podle čl. 5 odst. 7 písm. a) tohoto disciplinárního řádu uvede komise návrh sankce, 

u sankce napomenutí podle čl. 2 odst. 5. tohoto disciplinárního řádu včetně formy 

napomenutí, u sankce podmíněné vyloučení ze studia včetně lhůty a podmínek k osvědčení 

podle čl. 2 odst. 6. tohoto disciplinárního řádu. 

10. Usnesení podle čl. 5 odst. 7. a 8. tohoto disciplinárního řádu sdělí komise studentovi ústně, je-

li přítomen.  

11. Předseda komise sdělí usnesení komise dle čl. 5 odst. 7. a 8. tohoto disciplinárního řádu 

rektorovi písemně zpravidla do 7 dnů ode dne, kdy byl tento návrh přijat.  

 

Článek 6 

Rozhodnutí v disciplinárním řízení 

 

1. Rozhodnutí v disciplinárním řízení vydává rektor na základě návrhu komise, a to zpravidla do 

7dnů ode dne, kdy jej obdržel.  

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

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

3. Rektor může 

a) uložit sankci, kterou komise navrhla, nebo 

b) uložit sankci mírnější, nebo 

c) od uložení sankce upustit, nebo 
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d) disciplinární řízení zastavit, zejména neusnesla-li se disciplinární komise na žádném 

návrhu. 

4. Rozhodnutí rektora ve věci návrhu rektora (dále jen „rozhodnutí rektora“) musí být 

vyhotoveno písemně a musí obsahovat vždy výrok o zjištění disciplinárního přestupku, dále 

výrok o určení sankce nebo upuštění od sankce, nebo výrok o zastavení disciplinárního řízení. 

Rozhodnutí dále musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat odvolání. 

 

Článek 7 

Odvolací řízení 

 

1. Student se může proti rozhodnutí rektora odvolat, a to ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho doručení. 

Odvolání se podává rektorovi prostřednictvím studijního oddělení. Lhůta k podání odvolání 

počíná běžet dnem následujícím po dni doručení rozhodnutí rektora. Odvolacím orgánem je 

rektor. 

2. Podání odvolání má odkladný účinek. 

3. Rektor odvolání zamítne, jestliže bylo podáno opožděně nebo bylo podáno neoprávněnou 

osobou. Rektor jako odvolací orgán: 

a) změní nebo zruší rozhodnutí rektora, bylo-li vydáno v rozporu se zákonem nebo vnitřním 

předpisem FAMO v Písku; při změně rozhodnutí rektora uloží rektor jako odvolací orgán 

sankci mírnější nebo od uložení sankce upustí, nebo  

b) zruší rozhodnutí rektora a disciplinární řízení zastaví, jestliže vyšly najevo skutečnosti, 

které by odůvodňovaly zastavení disciplinárního řízení, nebo  

c) změní rozhodnutí rektora tak, že uloží mírnější sankci, jestliže vyšly najevo skutečnosti, 

které by odůvodňovaly uložení mírnější sankce, nebo  

d) žádost zamítne a rozhodnutí rektora potvrdí.  

4. Rozhodnutí rektora o odvolání musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok  

o změně rozhodnutí rektora a určení sankce, nebo výrok o zrušení rozhodnutí rektora 

a zastavení disciplinárního řízení, nebo výrok o zamítnutí odvolání. Rozhodnutí musí dále 

obsahovat odůvodnění a poučení o tom, že rozhodnutí o odvolání je konečné. 

 

Článek 8 

Doručování písemností 

 

1. Oznámení o návrhu rektora, pozvání na zasedání komise, rozhodnutí rektora a rozhodnutí 

o odvolání se doručují do vlastních rukou studenta. 
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2. Nepodaří-li se písemnost v řízení podle § 68 zákona doručit z důvodu, že student nesplnil 

povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b) zákona, nebo nepodaří-li se písemnost doručit na 

adresu pro doručování nahlášenou studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou, 

přičemž FAMO v Písku není povinna ustanovit studentovi opatrovníka.  

3. FAMO v Písku doručí písemnost veřejnou vyhláškou uložením písemnosti na studijním 

oddělení FAMO v Písku a současně zveřejněním oznámení o uložení písemnosti na 

elektronické úřední desce FAMO v Písku ve veřejné části internetových stránek. Patnáctý den 

od uložení písemnosti je dnem doručení.  

4. Rozhodnutí rektora ve věci návrhu rektora a rozhodnutí o odvolání proti rozhodnutí rektora 

podle tohoto disciplinárního řádu se zakládá do osobní dokumentace studenta vedené o jeho 

studiu. 

5. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem následujícím po dni, kdy marně uplyne lhůta pro podání 

odvolání, nebo dnem, kdy se student písemně vzdal práva podat odvolání, nebo dnem, kdy 

bylo doručeno rozhodnutí rektora o odvolání.  

 

Článek 9 

Závěrečná ustanovení 

 

1. Zrušuje se a plně nahrazuje Disciplinární řád FAMO v Písku registrovaný Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy (dle jen „ministerstvo“) dne 20. 4. 2015 pod č.j. MSMT-

10887/2015-1. 

2. Tento Disciplinární řád FAMO v Písku byl schválen rektorem dne 29. 4. 2019. 

3. Tento Disciplinární řád FAMO v Písku nabývá platnosti dnem registrace ministerstvem 

a účinnosti dnem následujícím po dni registrace ministerstvem. 

 

 


