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DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY 

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE 
 

Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze  
se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) 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 Policejní akademie České republiky v Praze,  
 

jako jejím vnitřním předpisu: 
 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1) Disciplinární řád pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "řád") 
je podle čl. 7 odst. 1 písm. i) Statutu PA ČR v Praze (dále jen "statut") vnitřním předpisem 
Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen PA ČR) podle § 17 odst. 1 písm. i) 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákona o vysokých školách), (dále jen "zákon"). 

2) Tento řád se vztahuje na studenty PA ČR v rozsahu § 13 zákona. 

 
 

Čl. 2 

Disciplinární přestupek 

1) Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností studenta stanovených 
zákonem, vnitřními předpisy PA ČR nebo vnitřními normami PA ČR, a to zejména: 

a) jednání poškozující jméno a prestiž PA ČR, 

b) 
jednání urážející jiného člena akademické obce PA CŘ nebo zaměstnance PA ČR, které 
je v hrubém rozporu s dobrými mravy, 

c) 
úmyslné poškození zařízení či majetku PA ČR či majetku člena akademické obce PA ČR
nebo zaměstnance PA ČR, 

d) 
podvodné, nečestné či zavrženíhodné jednání v souvislosti se studiem nebo účastí na 
tvůrčí činnosti, 

e) 
pravomocné odsouzení za úmyslný trestný čin, nebo pravomocné rozhodnutí za 
spáchaný úmyslný přestupek, jestliže jednání, kterým byl spáchán přestupek, je v rozporu 
s posláním studenta PA ČR, 

f) neuhrazení předepsaných poplatků ve stanoveném termínu nebo odmítnutí je uhradit. 

 
 

Čl. 3 

Druhy sankcí 

1) Za disciplinární přestupek lze uložit tyto sankce:
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a) napomenutí, 

b) 
podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek osvědčení a k nápravě 
škody či následku, 

c) vyloučení ze studia. 

2) Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního 
přestupku vede k nápravě. 

 
 

Čl. 4 

Disciplinární komise 

1) Působnost disciplinární komise je stanovena v § 13 zákona. 

2) 
Členy disciplinární komise, po schválení senátem, jmenuje a odvolává rektor podle § 9 
odst. 1 písm. f) zákona, složení této komise zveřejní rektor ve svém opatření. 

 
 

Čl. 5 

Jednání komise 

1) Jednání komise svolává předseda komise. 

2) Komise je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. 

3) Studentovi, proti kterému bude vedeno disciplinární řízení, musí být doručeno předvolání 
k jednání nejméně 5 pracovních dnů předem do vlastních rukou. 

4) Jednání komise, s výjimkou hlasování o návrhu sankce, je veřejné. V odůvodněných 
případech, zejména vyžaduje-li to zájem poškozených osob, může předseda komise 
veřejnost vyloučit. 

5) Průběh jednání komise je protokolován. V protokolu musí být zaznamenány všechny 
skutečnosti významné pro rozhodnutí. Studentovi, proti němuž je disciplinární řízení 
vedeno, musí být dána možnost vyjádřit se ke všem skutečnostem, které se mu kladou 
za vinu a ke skutečnostem, které jeho vinu dokazují. 

6) O návrhu rozhodnutí se komise usnáší hlasováním. V případě rovnosti hlasů je 
rozhodující hlas předsedy komise. 

 

Čl. 6 

Rozhodnutí o disciplinárním přestupku 

1) Rozhodnutí o disciplinárním přestupku a uložení sankce (dále jen "rozhodnutí") vydá 
rektor nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy bylo zahájeno disciplinární řízení. 

2) Rozhodnutí obsahuje výrok, odůvodnění, poučení o možnosti podat žádost o 
přezkoumání rozhodnutí a o lhůtě, v níž musí být tato žádost podána. 

3) Rozhodnutí se vyhotovuje písemně a doručuje se studentovi do vlastních rukou a 
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vedoucímu studijního oddělení. 

 
 

Čl. 7 

Přezkoumání rozhodnutí 

1) Student je oprávněn podat proti rozhodnutí odvolání do 30 dnů od jeho doručení. 
Odvolání se podává rektorovi. 

2) Ve lhůtě podané odvolání má odkladný účinek. 

 
 

Čl. 8 

Závěrečná ustanovení 

1) Tento řád byl schválen Akademickým senátem PA ČR dne 26. 6. 2017. 

2) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti registrací Ministerstvem vnitra. 

3) Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze, 
registrovaný na Ministerstvu vnitra dne 1. listopadu 2006 pod č. j. NV-209/2006 

 

Disciplinární řád pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze 

Disciplinární řád pro studenty Policejní akademie České republiky v Praze byl registrován 

Ministerstvem vnitra dne 12. září 2017 pod č.j.: MV-107978-4/OBP-2017. 

 


