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Pravidla pro posuzování disciplinárních přestupků účastníků kurzů
a programů Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy
1.

Tato pravidla upravují, v souladu s Disciplinárním řádem pro studenty Univerzity Karlovy,
některé podrobnosti o projednávání disciplinárních přestupcích účastníků celoživotního
vzdělávání Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (dále jen ,,Účastník“), o
ukládání sankcí za tyto přestupky a přezkumné řízení v této věci.

2.

Disciplinární přestupky Účastníků, ukládání sankcí za tyto přestupky, disciplinární řízení a
řízení o opravných prostředcích upravuje zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), správní řád a Disciplinární řád
Univerzity Karlovy.

3.

Disciplinárním přestupkem je zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy
nebo vnitřními předpisy univerzity a jejích součástí.

4.

Za disciplinární přestupek Ize Účastníku uložit sankci:
a. napomenutí;
b. podmínečné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení;
c. vyloučení ze studia.

5.

Při ukládaní sankcí se přihlíží k charakteru jednání, jímž byl disciplinární přestupek spáchán,
k okolnostem, za nichž k němu došlo, ke způsobeným následkům, k míře zavinění, jakož i k
dosavadnímu chování Účastníka, který se disciplinárního přestupku dopustil, a k jeho
projevené snaze o nápravu následků spáchaného přestupku.

6.

Od uložení sankce je možné upustit, jestliže samotné projednání disciplinárního přestupku
vede k nápravě, zejména jde-li o disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti anebo o
méně závažný disciplinární přestupek.

7.

Sankci napomenutí Ize uložit za disciplinární přestupek spáchaný z nedbalosti nebo za méně
závažný disciplinární přestupek.

8.

Sankci vyloučení ze studia Ize uložit za závažný, úmyslný, popř. opakovaný disciplinární
přestupek.

9.

Sankci podmínečné vyloučení ze studia Ize uložit tehdy, jsou-li splněny podmínky pro uložení
sankce vyloučení ze studia a nejde-li o disciplinární přestupek spáchaný zvlášť
zavrženíhodným způsobem, Účastník projevil upřímnou lítost a Ize důvodně očekávat, že se
dalšího závažného disciplinárního přestupku již nedopustí.

10. Lhůta a podmínky k osvědčení při podmínečném vyloučení ze studia se stanoví podle míry
závažnosti disciplinárního přestupku; tato lhůta činí nejméně tři měsíce a nejvíce šest měsíců.
Pokud se Účastník v průběhu lhůty k osvědčení dopustí dalšího disciplinárního přestupku, s
výjimkou méně závažného disciplinárního přestupku spáchaného z nedbalosti, bude ze
studia vyloučen.
11. Sankci napomenutí uděluje třídní učitel nebo ředitel studijního střediska.
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12. Rozhodnutí o podmínečném vyloučení a rozhodnutí o vyloučení ze studia vydává ředitel
studijního střediska.
Účastník samoplátce ztrácí vyloučením ze studia nárok na vrácení alikvotní části školného.
Účastník stipendista ztrácí dnem nabytí právní moci rozhodnutí o vyloučení ze studia nárok
na výplatu stipendia.
Po nabytí právní moci se rozhodnutí oznamuje příslušnému oddělení Policie ČR
- Služby cizinecké policie a Odboru azylové a migrační politiky Ministerstva vnitra ČR.
13. Účastníku může být předepsáno přezkoušení znalostí. Účastník může o přezkoušení znalostí
požádat.
14. Účastník, jehož disciplinární přestupek se projednává, musí být jednání přítomen. Není-li
Účastník k dosažení nebo není-li známa adresa jeho bydliště v ČR, bude pozvánka k jednání
zaslána na e-mailovou adresu, kterou uvedl při registraci ke studiu. Tím se má za to, že byl
Účastník k jednání pozván.
15. Pokud se Účastník k jednání bez řádné omluvy nedostaví, může být rozhodnuto v jeho
nepřítomnosti.
16. Rozhodnuti v disciplinárním řízení (dále jen „rozhodnutí“) musí být vyhotoveno písemně,
musí obsahovat výrok o zjištění disciplinárního přestupku a určení sankce, nebo výrok o
zjištění disciplinárního přestupku a upuštění od sankce, nebo výrok o zastavení
disciplinárního řízení. Dále musí obsahovat odůvodnění a poučení o možnosti podat žádost
o přezkoumání rozhodnutí a o lhůtě, v níž má být žádost o přezkoumání podaná.
17. Účastník může ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení rozhodnutí požádat o jeho přezkoumání.
Žádost o přezkoumání rozhodnutí (dále jen „žádost“) se podává řediteli ÚJOP UK. Adresa:
Vratislavova 29/10, 128 00 Praha 2.
18. Podání žádosti má odkladný účinek.
19. Ředitel UJOP UK může žádosti vyhovět a rozhodnutí změnit.
20. Rozhodnutí ředitele UJOP UK musí být vyhotoveno písemně a musí obsahovat výrok,
odůvodnění a poučení o tom, že je konečné.
21. Rozhodnutí nabývá právní moci dnem poté, kdy uplyne lhůta pro podání žádosti o
přezkoumání, nebo dnem poté, kdy se Účastník písemně vzdal práva podat tuto žádost,
anebo dnem poté, kdy bylo doručeno rozhodnutí ředitele ÚJOP UK.
22. Rozhodnutí se vyznačuje do spisu Účastníka vedeného ÚJOP UK.
23. Je-li uloženou sankcí podmínečné vyloučení ze studia, obsahuje výrok rozhodnutí rovněž
lhůtu, na kterou se podmínečné vyloučení ze studia ukládá.
24. Přílohou č. 1 tohoto opatření je diagram znázorňující možnosti a průběh disciplinárního
řízení pro účastníky.
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