Vnitřní předpis č. 2

Technická univerzita v Liberci
Fakulta textilní
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článek 1
Úvodní ustanovení
Disciplinární řád pro studenty FT TUL (dále jen „disciplinární řád“) je vnitřním předpisem
Fakulty textilní (dále jen „FT TUL“) podle § 17 odst. 1 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 (dále jen „zákon“).
Tento disciplinární řád se vztahuje na studenty, kteří studují ve studijních programech
uskutečňovaných FT TUL.

článek 2
Disciplinární přestupek
Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy
nebo vnitřními předpisy TUL a jejích součástí, a to zejména:
a) úmyslné poškození majetku univerzity,
b) podvodné jednání v souvislosti se studiem nebo účastí na tvůrčí činnosti.
Za disciplinární přestupek lze uložit sankce podle § 65 zákona.

článek 3
Disciplinární komise FT TUL
Postavení a pravomoc Disciplinární komise FT TUL (dále jen „disciplinární komise“) jsou
vymezeny § 13 zákona a článkem 16 odstavec 2 tohoto statutu.
Disciplinární komise je čtyřčlenná, z toho polovinu tvoří studenti.

článek 4
Disciplinární řízení
O zahájení disciplinárního řízení rozhoduje děkan podle § 69 zákona.
Disciplinární přestupek nelze projednat v případě uvedeném v § 66 zákona.
Jednání disciplinární komise je neveřejné; o jeho průběhu se vyhotovuje písemný protokol.
Rozhodnutí o uložení sankce je písemné a musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti
podat žádost o přezkoumání a musí být studentovi doručeno do vlastních rukou. Ve smyslu
zákona se stanoví možnost náhradního doručení. Náhradním doručením se rozumí den
oznámení rozhodnutí na úřední desce fakulty.
Student může do 30 dnů od obdržení rozhodnutí požádat rektora o jeho přezkoumání podle
§ 68 odstavec 4 zákona.
Pozvání studenta na jednání disciplinární komise a rozhodnutí o disciplinárním přestupku musí
být studentovi zasláno do vlastních rukou (§ 68 zákona).

článek 5
Závěrečná ustanovení
1. Disciplinární řád Fakulty textilní schválený Akademickým senátem TUL dne 10.5.2005 se
zrušuje.
2. Disciplinární řád byl schválen podle § 27 odst. 1 písmeno b) zákona Akademickým senátem
Fakulty textilní TUL dne 22.3.2010 a podle § 9 odst. 1 písmeno b) zákona Akademickým
senátem TUL dne 13.4.2010.
3. Tento disciplinární řád nabývá platnosti dnem 13.4.2010.

Ing. Vladimír Bajzík, Ph.D.
předseda AS FT TUL

prof. RNDr. Aleš Linka, CSc.
děkan FT TUL

