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UNIVERZITA	KARLOVA	
KATOLICKÁ	TEOLOGICKÁ	FAKULTA	

	
	
	

Disciplinární	řád	pro	studenty	
Katolické	teologické	fakulty	Univerzity	Karlovy	

	
Akademický	senát	Katolické	teologické	fakulty	

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,	
usnesl	na	tomto	

Disciplinárním	řádu	pro	studenty	Katolické	teologické	fakulty	
jako	na	jejím	vnitřním	předpisu.	

	
	

Čl.	1	
Úvodní	ustanovení	

	
1. Projednávání	 disciplinárních	 přestupků	 studentů	 Univerzity	 Karlovy	 (dále	 jen	

„univerzity“),	ukládání	sankcí	za	tyto	přestupky	a	disciplinární	řízení	se	řídí	pravidly,	
která	 stanoví	 zákon	 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	o	vysokých	školách“),	a	vnitřní	předpisy	univerzity,	zvláště	Disciplinární	řád	
pro	studenty	Univerzity	Karlovy.	

2. Tento	Disciplinární	řád	pro	studenty	Katolické	teologické	fakulty	(dále	jen	„fakulta“)	
stanoví	další	podrobnosti	o	disciplinární	komisi	fakulty	(dále	jen	„komise“)	a	o	jejím	
jednání.	

	
	

Čl.	2	
Komise	

	
1. Komise	 projednává	 disciplinární	 přestupky	 studentů	 zapsaných	 na	 fakultě	

a	předkládá	návrh	na	rozhodnutí	děkanovi.	

2. Členy	komise	a	náhradníky	jmenuje	a	odvolává	děkan	z	řad	členů	akademické	obce	
fakulty	po	předchozím	souhlasu	akademického	senátu	fakulty.	

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

5. Funkční	období	členů	komise	a	náhradníků	 je	dvouleté	a počíná	dnem,	ke	kterému	
byli	jmenováni.	

6. Funkční	 období	 členů	 komise	 a	náhradníků	 zaniká	 uplynutím	 funkčního	 období.	
Před	uplynutím	funkčního	období	zaniká	funkce	člena	komise	a	náhradníka	

a) odvoláním,	

b) společně	se	zánikem	členství	v	příslušné	části	akademické	obce	fakulty,	

c) dnem	doručení	písemného	prohlášení,	jímž	se	člen	komise	vzdává	funkce	člena	
komise	 a	náhradník	 funkce	 náhradníka,	 předsedovi	 komise;	 ten	 o	 této	
skutečnosti	bezodkladně	informuje	děkana.	

7. Na	místo	člena	komise	uprázdněné	podle	odstavce	6	nastupuje	na	dobu	zbývající	do	
konce	 funkčního	 období	 člena,	 jehož	 místo	 se	 uprázdnilo,	 náhradník	 povolaný	
děkanem.	

8. Po	administrativní	a	materiální	stránce	zabezpečuje	činnost	komise	děkanát.1	

9. Předseda	komise	může	ustavit	zapisovatele.	Není-li	jím	člen	komise	nebo	náhradník,	
smí	být	zapisovatel	přítomen	poradě	a	hlasování	komise.	

	
	

Čl.	3	
Pravidla	jednání	komise	

	
1. 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	příslušného	náhradníka	tak,	aby	paritní	složení	komise	zůstalo	zachováno.	
Náhradník	má	na	zasedání,	k	němuž	byl	pozván,	práva	a	povinnosti	člena	komise.	

2. Pokud	komise	obdrží	návrh	na	zahájení	disciplinárního	řízení	s	členem	komise	nebo	
náhradníkem,	 je	tento	člen	nebo	náhradník	vyloučen	z	projednávání	dané	věci;	tím	
nejsou	dotčena	jeho	práva	podle	odstavce	4.	

3. Zasedání	komise	řídí	její	předseda.	

4. Zasedání	 komise	 je	 neveřejné;	 tím	 není	 dotčeno	 právo	 předsedy	 komise	 určit,	 že	
jednání	 nebo	 jeho	 část	 jsou	 veřejné,2	 ani	 právo	 studenta,	 který	 byl	 obviněn	 z	
disciplinárního	přestupku	(dále	 jen	„student“),	požádat	o	veřejné	projednání	svého	
obvinění.	 Student	má	dále	právo	zvolit	 svého	zástupce.	Komise	 se	může	usnést,	 že	
bude	 jednat	 v	nepřítomnosti	 studenta,	 pouze	 v	 případě,	 že	 se	 student	 ani	 zvolený	

                                                             
1	Čl.	13	odst.	1	Statutu	Katolické	teologické	fakulty.	
2	§	49	odst.	2	a	3	zákona	č.	500/2004	Sb.,	správní	řád,	ve	znění	pozdějších	předpisů.	
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zástupce	 k	 zasedání	 bez	 omluvy	 nedostavil.	 Omluva	musí	 být	 písemná	 a	musí	 být	
doručena	předsedovi	komise	nejpozději	v	den	zasedání	komise.	

5. Poradě	a	hlasování	komise	mohou	být	přítomni	pouze	členové	komise,	případně	též	
zapisovatel	ustanovený	předsedou	komise.	

6. Komise	 rozhoduje	 tajným	 hlasováním,	 pokud	 o	 to	 požádá	 alespoň	 jeden	 z	 jejích	
členů.	

	
	

Čl.	4	
Přechodná	a	závěrečná	ustanovení	

	
1. Zrušuje	 se	 Disciplinární	 řád	 pro	 studenty	 Katolické	 teologické	 fakulty	 Univerzity	

Karlovy	v	Praze	ze	dne	23.	června	2010.	

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

3. Tento	řád	byl	schválen	akademickým	senátem	fakulty	dne	31.	května	2017	a	nabývá	
platnosti	dnem	schválení	akademickým	senátem	univerzity.	

4. Tento	řád	nabývá	účinnosti	prvním	dnem	kalendářního	měsíce	následujícího	po	dni,	
kdy	nabyl	platnosti.	

	

	

	

David	Vopřada,	Dr.	
předseda	AS	KTF	UK	

ThLic.	Prokop	Brož,	Th.D.	
děkan	KTF	UK	

	
	
	
	

PhDr.	Tomáš	Nigrin,	Ph.D.	
předseda	AS	UK	

	

_________________________	

Akademický	senát	Univerzity	Karlovy	schválil	tento	vnitřní	předpis	dne	23.	června 2017.	


