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Akademický senát 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 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 (dále jen „zákon o vysokých 
školách“), a podle čl. 10, odst. 1, písm. b) Statutu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy, 

v platném znění, usnesl na tomto Disciplinárním řádu pro studenty 3. lékařské fakulty 
Univerzity Karlovy jako jejím vnitřním předpisu: 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

Disciplinární přestupky studentů zapsaných na 3. lékařské fakultě Univerzity Karlovy (dále 
jen „fakulta“ a „univerzita“), ukládání sankcí za tyto přestupky, disciplinární řízení a 
podrobnosti o disciplinární komisi fakulty (dále jen „komise“) upravuje zákon o vysokých 
školách1, správní řád, Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy a tento řád. 

Čl. 2 
Disciplinární komise fakulty 

1. Komise má šest členů, polovinu z nich tvoří studenti. Náhradníky jsou dva akademičtí 
pracovníci a dva studenti. 

2. Funkční období členů komise je dvouleté a začíná jmenováním.  

3. Členství v komisi zaniká 

a) uplynutím funkčního období, 

b) před uplynutím funkčního období 

i. zánikem členství v akademické obci fakulty, 

ii. dnem doručení písemného prohlášení děkanovi, jímž se člen či náhradník vzdá 
členství nebo náhradnictví v komisi, 

iii. odvoláním člena komise děkanem po předchozím souhlasu akademického senátu 
fakulty. 

4. Na místo člena komise uprázdněné podle odstavce 3 písm. a) a b) nastupuje na dobu, 
zbývající do konce funkčního období člena, jehož místo se uprázdnilo, náhradník určený 
děkanem.  

Čl. 3 
Pravidla jednání komise 

1. Pokud komise obdrží návrh na zahájení disciplinárního řízení s členem komise nebo 
náhradníkem, je tento člen nebo náhradník vyloučen z projednávání této věci. 

                                                 
1 Zejména §§ 64 až 66 a § 69 zákona o vysokých školách. 
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2. Komise rozhoduje tajným hlasováním, pokud o to požádá alespoň jeden z jejích členů.  

3. Komisi poskytuje součinnost děkanát. 

 

Čl. 4 
Přechodné ustanovení 

1. Disciplinární řízení zahájená před účinností tohoto řádu se dokončí podle tohoto řádu a 
podle Disciplinárního řádu pro studenty Univerzity Karlovy. 

2. Funkční období disciplinární komise jmenované před účinností tohoto řádu zůstává 
nedotčeno. 

Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty 3. lékařské fakulty schválený Akademickým 
senátem univerzity dne 6. 6. 2003. 

2. Tento řád byl schválen senátem fakulty dne 18.4. 2017. 

3. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity2. 

4.  Tento řád nabývá účinnosti prvního dne kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy 
nabyl platnosti. 

 

 

  
Mgr. et Mgr. Marek Vácha, Ph.D. 

předseda Akademického senátu 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
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děkan 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 

 
 
  

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D. 
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2 § 9 odst. 1 písm. b) bod 2. zákona o vysokých školách. Tento předpis byl schválen Akademickým senátem 
Univerzity Karlovy dne 23. června 2017. 
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