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VYBRANÉ ASPEKTY ŘÍZENÍ O DISCIPLINÁRNÍM 
PŘESTUPKU NA VYSOKÉ ŠKOLE 
 
 

Úvod 
 

Správní trestání a otázky s ním související stojí nejen v současnosti v popředí 
zájmu odborné veřejnosti. Snaha o přijetí ucelené právní úpravy, a to především pro 
proces projednávání správních deliktů, stále zůstává nenaplněna. Zatímco kategorii 
přestupků je věnována pozornost jak po stránce hmotně právní, a tak i procesně právní 
úpravy, samotný okraj odborných diskusí náleží správním deliktům disciplinárním. Jistý 
podíl na tom může mít i vytknutí této kategorie z čl. 6 Úmluvy2 v judikatuře Nejvyššího 
správního soudu3 či Ústavního soudu4, čemuž ostatně přispívá i judikatura Evropského 
soudu pro lidská práva5.  

 
Nutno však zdůraznit, že i sankce ukládané za disciplinární delikty mohou mít pro 

obviněného velmi závažné důsledky. V tomto směru lze zmínit například uložení sankce 
vyloučení ze studia ukládané vysokou školou, které může i natrvalo ovlivnit další 
směřování mladého člověka. Samotný důsledek této sankce je daleko závažnější než 
v případě uložení pokuty. 

 
Následující text je zaměřen na disciplinární delikty studentů vysokých škol, tedy 

kategorii, které chybí rozpracování jak na úrovni legislativní, tak i na úrovni odborné 
literatury. Cílem není a být ani nemůže analýza disciplinárních deliktů jak po stránce 
práva hmotného, tak i procesního. Již název příspěvku odkazuje na vybrané problémy, 
které směřují především do oblasti projednávání disciplinárních deliktů.  

 
Pozornost je věnována především samotnému disciplinárnímu řádu jakožto 

základnímu předpisu vycházejícímu ze zákona o vysokých školách6, a dále hlavním 
aktérům celého rozhodovacího procesu, tedy postavení děkana a disciplinární komise. 

                                                           
1
 Autorky působí na Katedře správní vědy a správního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity 
(Veveří 70, 611 80 Brno). Kontaktní informace jana.jurnikova@law.muni.cz, tel. 549 49 4651, 
veronika.kudrova@law.muni.cz, tel. 605 512 661. 

2
 Úmluva o ochraně lidských práv a základních svobod, vyhlášená pod č. 209/1992 Sb., ve znění 
pozdějších změn (dále jen "Úmluva"). Pojem trestní obvinění dle čl. 6 Úmluvy a práva na něj navázaná 
je možné interpretovat taktéž jako obvinění ze správního deliktu.  

3
 Srov. např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 5. 2007, sp. zn. 8 As 17/2007. 

4
 Nález Ústavního soudu ze dne 29. 9. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 32/08. 

5
 Srov. např. rozsudek Evropského soudu pro lidská práva ve věci "Engel a další proti Nizozemsku" ze 
dne 8. června 1976.  

6
 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 "ZVŠ"). 
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Text nezůstává u popisu úpravy, ale jeho snahou je zprostředkovat „law in action“, tedy 
uvádění daných pravidel v život a poukázat na řadu problémových situací.  

 
 

K pojmu disciplinární přestupek na úseku vysokého školství 
 

Disciplinární delikt je jedním z typů správních deliktů. Jeho základním 
předpokladem je skutečnost, že odpovědný subjekt, a to fyzická osoba, je ve zvláštním 
právním vztahu k určité instituci, z čehož mu vyplývají určitá práva a povinnosti. Jde tedy 
o speciální subjekt, který k dané instituci přísluší.7  Důležité je v této souvislosti, a to 
vedle specifického postavení subjektu, zmínit i objekt. Tento obvykle spočívá v porušení 
disciplíny či vnitřního pořádku uvnitř instituce, popřípadě taktéž pravidel etiky či 
odbornosti dané činnosti8.  
 

Do výše zmíněné kategorie správních deliktů řadíme i disciplinární přestupky 
studentů vysokých škol. Zde připomeňme, že vysoká škola je považována za vzdělávací 
a vědecko-výzkumnou instituci9, tomuto jejímu poslání by měla odpovídat i uplatňovaná 
disciplinární pravomoc. Jejím cílem by tak mělo být nejen stanovení nepříznivých 
následků (represe) pro studenta v případě, že se přestupku dopustil, ale taktéž 
preventivní a výchovné působením vůči studentům.10 
 

Disciplinární přestupky jsou zákonem vymezeny velice obecně, a to na rozdíl od 
skutkových podstat přestupků. Obecné vymezení disciplinárních přestupků v případě 
disciplinárních řádů se však nemusí zdát úplně ideální. V řadě případů má pro studenty 
větší preventivně výchovný účinek konkrétnější formulace kriminalizovaného jednání, 
jako např. podvodné jednání při skládání zkoušky (opisování) či tzv. plagiátorství či 
porušování pravidel při výkonu praxe.  
 

E. Hácha11 charakterizoval disciplinární delikty jako chování, jež se příčí poměru 
akademického občana, pak neposlušnost akademických zákonů a zvláštních nařízení 
akademických. Z dané definice lze dovodit důraz na povinnosti vyplývající z členské 
příslušnosti k akademické obci a stejně tak i etický rozměr deliktů.  
 

Uvedenému vnímání disciplinárních deliktů pro oblast vysokých škol odpovídá  
i úprava stanovená v zákoně č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších 

                                                           
7
 HENDRYCH, D. a kol. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 587. 

8
 Podrobněji k pojmu (veřejný) disciplinární delikt MATES, Pavel. Základy správního práva trestního. 4. 
vydání. Praha: C.H. Beck, 2010, s. 111. 

9
 Dle § 1 ZVŠ vysoké školy jako nejvyšší článek vzdělávací soustavy jsou vrcholnými centry vzdělanosti, 
nezávislého poznání a tvůrčí činnosti a mají klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním  
a ekonomickém rozvoji společnosti… 

10
 Zde lze poukázat např. na informování akademické obce o činnosti disciplinární komise. Stejně tak nel-
ze opomenout, že při uložení sankce spočívající ve vyloučení ze studia se vysoká škola vzdává dalšího 
působení na studenta. To lze považovat za jeden z důvodů, proč by vysoká škola měla pečlivě 
zvažovat uložení této sankce a přistupovat k jejímu uložení pouze v případě mimořádně závažných 
úmyslných disciplinárních přestupků. Nelze nezmínit, že právě tato sankce má na budoucnost mladého 
člověka v řadě případů závažný dopad. 

11
 HÁCHA, E. in HÁCHA, E. a kol. Slovník veřejného práva československého. Svazek I. Reprint původní-
ho vydání z roku 1929. Praha: Eurolex Bohemia, 2000, s. 896. 
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předpisů, který ve svém § 11 uváděl, že za porušení studijních povinností, zásad 
řádného chování nebo občanských povinnosti mohou byt studentům uložena tato kárná 
opatření: důtka, veřejná důtka, vyloučení ze studia. Obdobnou formulaci lze nalézt 
taktéž v zákoně č. 39/1980 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů,  
v § 54, dle kterého platilo, že za závažné porušení studijních nebo občanských 
povinností nebo pravidel socialistického soužití může děkan studentům uložit: 
napomenutí, důtku, veřejnou důtku, podmíněné vyloučení ze studia a vyloučení ze 
studia. Odkaz na porušení povinností stanovených zákonem obsahoval až § 26 zákona 
č. 172/1990 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů, dle kterého za 
porušení povinností podle tohoto zákona nebo statutu vysoké školy nebo fakulty, nebo 
za porušení občanských povinností bylo možno studentovi uložit kárné opatření podle 
disciplinárního řádu vysoké školy.  
 

Dle současné právní úpravy je za disciplinární přestupek považováno zaviněné 
porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy vysoké 
školy a jejích součástí.12 Zákon zde nedává porušenou povinnost přímo do souvislosti 
se studiem, jinými slovy nestanoví, že by se protiprávní jednání muselo přímo týkat 
studia. Při těchto úvahách je třeba vyjít z pravidla, že je povinností studenta chovat se 
určitým způsobem a pokud vysoká škola k trestání přistupuje, měla by vždy zvážit vztah 
protiprávního jednání a jeho důsledky ke statusu studenta a povinnostem, které z něj 
vyplývají.13  
 

Jak již bylo uvedeno výše, v případě disciplinárních přestupků se jedná o trestání 
speciálního subjektu, a to studenta příslušné vysoké školy, popřípadě její součásti. 
Otázka subjektu je zde podstatná, disciplinární pravomoci v duchu ZVŠ nelze podřadit 
např. účastníky kurzů celoživotního vzdělávání, kteří status studenta nemají. Nicméně 
tato skutečnost nemusí mít za následek ignorování porušování povinností, za které by 
byli potrestání v případě, kdyby jim status studenta byl přiznán. Vysoká škola může 
např. přistoupit k ustanovení etické komise, nepříznivým následkem pro účastníka kurzu 
celoživotního vzdělání pak může jistě být i vypovězení smlouvy, které bude mít obdobné 
důsledky jako sankce vyloučení ze studia. Nutno však zdůraznit, že se nejedná  
o následek ve formě sankce v dikci ZVŠ, ale má podobu soukromoprávní.  
 

Otázka statusu studenta bude řešena taktéž v případě přerušení studia.14 Dle  
§ 54 odst. 4 ZVŠ v době přerušení studia není osoba studentem. O přerušení studia se 
zmiňuje taktéž § 66 ZVŠ, dle kterého platí, že disciplinární přestupek nelze projednat, 
jestliže uplynula lhůta jednoho roku od jeho spáchání nebo od pravomocného 
odsuzujícího rozsudku v trestní věci. Do lhůty jednoho roku se nezapočítává doba, kdy 
osoba není studentem. Z daných ustanovení lze dovodit, že v případě, kdy student 

                                                           
12

 Srov. § 64 ZVŠ.  
13

 Vysoká škola tak např. může vzít v úvahu ochranu své dobré pověsti. V jednom z návrhů změn ZVŠ, 
který však nebyl v této podobě schválen, zazněl požadavek na úpravu § 64 ZVŠ, podle kterého 
disciplinárním přestupkem mělo být zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo 
vnitřními předpisy vysoké školy a jejích součástí, kterým došlo k ohrožení dobrého jména vysoké školy. 
Srov. SKUPINA POSLANCŮ. Sněmovní tisk č. 949 : návrh na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony. Důvodová zpráva. Poslanecká sněmovna : 2005 
[online]. Dostupné z: www.psp.cz. 

14
 U ukončení studia vztah k vysoké škole jako takový zaniká.  

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psp.cz&sa=D&sntz=1&usg=AFrqEzfPv1xhkF0fugyE4rEruG93xqkf5g
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studium přerušil, nelze disciplinární řízení vést či v něm dále pokračovat. 
Problematickým se však jeví, jak na danou situaci v případě již zahájeného 
disciplinárního řízení reagovat. 
 

V zásadě se nabízí dva možné postupy, a to přerušení řízení po dobu přerušení 
studia, nebo zastavení řízení. K variantě prvé nutno nezamlčet, že ji ZVŠ jako právně 
přípustný postupy vůbec nezakotvuje a použití správního řádu15 přitom pro postupy  
v disciplinárním řízení nepřímo vylučuje.16 Oba instituty lze však vnímat jako instituty, 
které se za účelem zajištění smyslu a řádného průběhu (jakéhokoli) správního řízení jeví 
jako nezbytné, a tedy v souladu s ustanovením § 180 odst. 1 správního řádu k použití 
způsobilé i tam, kde zvláštní úprava použití správního řádu pro postupy při vydávání 
rozhodnutí vylučuje. 

 
Po druhou nastíněnou variantu hovoří § 69 odst. 2 ZVŠ, dle něhož platí, že pokud 

vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, jestliže se nepodaří prokázat, že 
disciplinární přestupek spáchal student, nebo jestliže osoba přestala být studentem, 
disciplinární řízení se zastaví. Z hlediska správněprávní praxe je však důležité, aby se 
student nemohl vyhnout uplatnění disciplinární pravomoci tím, že studium v době 
disciplinárního řízení přeruší a toto následně bude zastaveno a při jeho opětovném 
zápisu do studia již nebude v disciplinárním řízení pokračováno. Na danou situaci lze 
pamatovat i ve studijních a zkušebních řádech a již zahájené disciplinární řízení 
formulovat jako překážku pro přerušení studia.  

 
Jiné úvahy směřují ke studiu, které lze vnímat v jeho statickém či dynamickém 

pojetí17. Zatímco studium v dynamickém pojetí lze chápat jako proces, pro který je 
typické postupné plnění studijních povinností, a který dosahuje určitého časového 
rozměru, studium ve statickém pojetí reprezentuje studijní vztah, pro který není důležitý 
jeho konkrétní průběh či dokonce přerušení časového průběhu. 

 
Tak i přerušení studia podle § 54 ZVŠ by bylo možno chápat jako přerušení 

dynamické složky studia, tedy jeho běhu, ovšem při současném zachování jeho statické 
složky, tedy právního vztahu s vysokou školou a s ním souvisejícího členství v její 
akademické obci, popř. též akademické obci fakulty. Trvající členský vztah by pak mohl 
založit pravomoc vysoké školy rozhodovat o studentovi též v okamžiku, kdy je jeho 
studium (ve své dynamické složce) přerušeno. Ve skutečnosti ji však patrně nezakládá, 
a to s ohledem na zákonem stanovené přerušení běhu lhůty k vydání rozhodnutí dle § 
66 ZVŠ, z něhož lze usoudit záměr zákonodárce o disciplinárním přestupku po dobu 
přerušení studia nerozhodovat. 

 
 

                                                           
15

 Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"). 
16

 Dle § 68 odst. 1 platí, že na rozhodování o právech a povinnostech studenta se nevztahují obecné předpisy 
o správním řízení. 

17
 Podrobněji k úvahám o významu jednotlivých pojetí v KUDROVÁ, V. Správní rozhodování vysokých škol. 
2012. 202 s. Dizertační práce. Masarykova univerzita, Právnická fakulta, podkapitola 2.3. Vedoucí práce 
Jana Jurníková. 
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Problematika pramenů pravidel uplatnění disciplinární pravomoci 
 

Stěžejní pro úpravu disciplinárních přestupků je vedle ZVŠ disciplinární řád. 
Tento má povahu tzv. vnitřního předpisu.18 Při ukládání povinností je vysoká škola 
vázána čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod,19 což platí jak pro tvorbu tohoto 
vnitřního předpisu, resp. proces jeho přijímání, tak i následně pro rozhodování o vině  
a sankci. Regulérnost přijímání těchto předpisů a jejich obsahu by měla být vždy 
kontrolována v procesu registrace (srov. § 36 odst. 2 ZVŠ) ze strany MŠMT,20 popř. 
příslušného silového ministerstva21 v případě státních vysokých škol. Registrací však 
vady předpisu zhojeny nejsou. Jak připomněl Nejvyšší správní soud,22 „úvahy  
o zákonnosti vnitřního předpisu nemají povahu obecné závaznosti“. V konkrétní věci, 
tedy v případě přezkumu rozhodnutí o disciplinárním přestupku, je tedy připuštěno 
zkoumání souladu se zákonem. 
 

V závislosti na tom, zda se veřejná či státní vysoká škola23 člení na fakulty či 
nikoli, a též v závislosti na úloze, kterou lze přisoudit disciplinárnímu řádu vysoké školy, 
která se na fakulty člení, lze konstatovat, že úprava disciplinárního řízení na vysoké 
škole je obsažena v předpisech existujících vůči sobě na dvou až třech úrovních. 
 

Primárně je obsažena v ZVŠ, který zakotvuje kompetence jednotlivých orgánů  
(v § 13 odst. 3, v § 31 odst. 3 a v § 68 odst. 4) a upravuje základní aspekty řízení 
v prvním stupni (v § 66, § 68 a § 69) a také řízení o opravném prostředku (v § 68 odst. 
4), popř. povinnost rehabilitace (v § 68 odst. 5). K podrobnější úpravě jsou, ač nepřímo  
a nekonkrétně,24 povolány vysoké školy samotné, a to formou již zmíněného 
disciplinárního řádu. Ten jsou povinny přijmout všechny vysoké školy (dle § 17 odst. 1 

                                                           
18

 Jako vnitřní předpisy jsou obecně označovány specifické normativní právní akty, které z povahy věci 
nesměřují vůči subjektům stojícím vně systému vztahů organizační nadřízenosti a podřízenosti ve 
veřejné správě, nýbrž které naopak směřují vůči subjektům ovládaným organizační podřízeností ve 
vztahu ke správnímu orgánu, který takový normativní akt vydal. (PRŮCHA, P. Správní právo. Obecná 
část. 7. doplněné a aktualizované vydání. Brno: Masarykova univerzita a Doplněk, 2007, s. 274.) Jejich 
účelem je uspořádání poměrů uvnitř jedné nebo více organizačních jednotek nebo zařízení veřejné 
správy. (HENDRYCH, D. Správní právo. Obecná část. 7. vydání. Praha: C. H. Beck, 2009, s. 203.) 
Jelikož však adresáty vnitřních předpisů vysokých škol nejsou pouze subjekty organizačně podřízené 
vysokým školám, nýbrž i členové vysokoškolské samosprávy, tedy subjekty stojící organizačně mimo 
vysoké školy, jsou svou podstatou statutárními předpisy. 

19
 Ústavní zákon č. 23/1991 Sb., kterým se uvozuje Listina základních práv a svobod jako ústavní zákon 
Federálního shromáždění České a Slovenské Federativní Republiky, ve znění pozdějších předpisů 
(dále jen "Listina základních práv a svobod"). 

20
 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen "MŠMT"). 

21
 Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo vnitra v závislosti na tom, zda je dána souvislost s vojenskou 
vysokou školou či s policejní vysokou školu. 

22
 Rozsudek ze dne 4. 7. 2013, sp. zn. 7 As 41/2013. 

23
 Lze mít za to že členění vysokých škol univerzitního typu na fakulty, které jsou na rozdíl od ostatních 
součástí vysoké školy vůči ní nadány určitou mírou autonomie, zákon umožňuje pouze veřejným  
(v § 22 odst. 1 písm. a) zákona) a státním (v témže ustanovení díky odkazu provedeném v § 95 odst. 1 
zákona) vysokým školám.   

24
 Zatímco např. v ustanovení § 8 odst. 1 či § 54 odst. 1 ZVŠ výslovně zmocňuje vysokou školu k přijetí 
prováděcí úpravy ve formě vnitřního předpisu, pokud jde o disciplinární řízení, neobsahuje zákon jediné 
ustanovení, kterým by vysokou školu či fakultu povolával k přijetí prováděcí úpravy. O této pravomoci 
vysoké školy a fakulty lze tak usuzovat toliko ze skutečnosti, že disciplinární řád zakotvuje jako jeden 
z pojmenovaných předpisů vysoké školy a též fakulty (v § 17 odst. 1 a § 33 odst. 1).  
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písm. h) ZVŠ) a člení-li se na fakulty, jsou k témuž povinny jednotlivé fakulty (dle § 33 
odst. 1 písm. d) ZVŠ). 
 

Pokud jde o poměr mezi vnitřními předpisy vysoké školy a jednotlivých fakult, 
platí, že vnitřní předpisy fakult musí být v souladu s vnitřními předpisy veřejné vysoké 
školy (§ 22 odst. 2 ZVŠ), jsou tedy vůči nim v postavení předpisů nižší právní síly. 
Z toho by bylo možno soudit, že disciplinární řád vysoké školy členěné na fakulty je 
určen k obecnému rámci úpravy, k jehož doplnění následně slouží disciplinární řády 
jednotlivých fakult. Vedle toho by ale bylo možno soudit i tak, že disciplinární řád vysoké 
školy se nepřijímá, pokud jsou všichni studenti vysoké školy zapsáni ke studiu ve 
studijních programech uskutečňovaných jednotlivými fakultami.25 Ke zjištění, která 
z naznačených možností lépe reflektuje postavení disciplinárních předpisů v případě 
existence fakult, je třeba pochopení disciplinární působnosti. 

 
V § 6 ZVŠ vybavuje veřejnou vysokou školu výkonem určitých samosprávných 

působností, mezi nimi i působností rozhodovat o právech a povinnostech studentů [odst. 
1 písm. e)]; v ustanoveních dalších určuje, kterými samosprávnými orgány bude 
v jednotlivých kompetencích jednat. Působnost v disciplinárním řízení přiznává 
disciplinární komisi veřejné vysoké školy (v § 13 odst. 3 ZVŠ) a jejímu rektorovi (dle § 56 
odst. 3 ve spojení s § 50 odst. 2 ZVŠ). V § 24, v němž ZVŠ vyjmenovává samosprávné 
působnosti fakulty, sice rozhodování o právech a povinnostech studentů chybí, přesto 
lze o její působnosti usuzovat z dalších ustanovení, v nichž k němu ZVŠ povolává 
samosprávné orgány fakulty – tedy disciplinární komisi fakulty (v § 31 odst. 3) a děkana 
(v § 56 odst. 3 ve spojení s § 50 odst. 2). 

 
Pravomoc rozhodnout ve věci disciplinárního přestupku studenta vysoké školy je 

odvozena od pravomoci rozhodnout o přijetí ke studiu. Ta je konstruována tak, že  
o přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje fakulta, rozhoduje děkan 
fakulty, a o přijetí ke studiu ve studijním programu, který uskutečňuje vysoká škola, 
rozhoduje rektor. Působnost vůči fakultním a „univerzitním“ uchazečům je zde rozdělena 
v závislosti na tom, zda se hlásí ke studijnímu programu uskutečňovanému fakultou či 
nikoli (pak se jedná o studijní program přímo uskutečňovaný vysokou školou),  
a odpovídá kompetenci specifikovat v rámci daném ZVŠ podmínky přijímacího řízení26. 
Z toho lze soudit, že působnost v přijímání ke studiu je kompetencí výlučně fakultní, tedy 
nesdílenou, a to za předpokladu, že se týká studijního programu uskutečňovaného 
fakultou; v opačném případě je toliko kompetencí univerzitní. 
 

Do této kategorie náleží taktéž rozhodování v disciplinárním řízení. Je třeba vzít 
v úvahu, že neexistuje priorita úpravy podrobností v univerzitním vnitřním předpise, a že 
existuje zákonem stanovená působnost fakultních orgánů nad studenty zapsanými ke 
studiu ve fakultami uskutečňovaných studijních programech. Z toho lze zároveň soudit, 
že rozhodování o úpravě podrobností ve vnitřním předpise je svěřeno výhradně fakultě 

                                                           
25

 Srov. ustanovení § 13 odst. 4 ZVŠ, dle něhož se disciplinární komise nezřizuje, pokud jsou všichni 
studenti veřejné vysoké školy zapsáni na jejích fakultách. 

26
 Dle § 9 odst. 1 písm. g) ZVŠ schvaluje akademický senát veřejné vysoké školy podmínky pro přijetí ke 
studiu ve studijních programech, které se neuskutečňují na fakultách, a dle § 27 odst. 1 písm. e) 
ZVŠ schvaluje akademický senát fakulty podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech 
uskutečňovaných na fakultě. 
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v případě studentů zapsaných na fakultě a naopak výhradně univerzitě v případě 
studentů toliko „univerzitních“. Proto též disciplinární řád veřejné vysoké školy členící se 
na fakulty je povolán toliko k úpravě poměrů v rámci univerzitní působnosti a na 
disciplinární řízení fakultní proto věcně nedopadá. S přihlédnutím k nedostatku věcné 
působnosti obdobnému disciplinární komisi v případě, že na vysoké škole nestudují 
řádní studenti zapsaní v studijním programu uskutečňovaném přímo vysokou školou, lze 
zároveň soudit, že v takovém případě se disciplinární řád veřejné vysoké školy vůbec 
nepřijímá (ostatně v koherenci s tím, že se ani disciplinární komise veřejné vysoké školy 
nezřizuje). 

 
Na základě uvedeného lze uzavřít, že úprava disciplinárního řízení na veřejných 

vysokých školách je provedena vždy toliko ve dvou stupních, a to vedle ZVŠ buď 
disciplinárním řádem vysoké školy v případě vysoké školy, která se nečlení na fakulty, 
anebo disciplinárním řádem vysoké školy či disciplinárním řádem fakulty v případě 
vysoké školy, která se člení na fakulty, a to v závislosti na tom, zda je účastníkem 
disciplinárního řízení student zapsaný ke studiu ve studijním programu uskutečňovaném 
přímo vysokou školou či její fakultou. 

 
S ohledem na použitelnost právní úpravy určené veřejným vysokým školám i pro 

vysoké školy státní,27 je zřejmé, že totéž platí i pro státní vysoké školy. Konečně u 
soukromých vysokých škol se pro disciplinárního řízení uplatní toliko jednoúrovňová 
úprava , a to proto, že vydávání fakultních předpisů vůbec nepřipadá v úvahu s ohledem 
na to, že se nemohou členit na fakulty.28 

 
 

Disciplinární komise a další orgány uplatňující disciplinární pravomoc 
 

Jak již bylo zmíněno, v disciplinárním řízení vykonává svou působnost vícero 
samosprávných orgánů. Jde-li o řízení na veřejné či státní vysoké škole, jsou jimi 
disciplinární komise vysoké školy a rektor, jde-li o řízení na fakultě některého z těchto 
druhů škol, vykonává jí disciplinární komise fakulty ve spolupráci s děkanem fakulty. Na 
soukromé vysoké škole vykonávají zákonem stanovené pravomoci orgány, jimž je 
přizná vnitřní předpis soukromé vysoké školy. 

 
Na základě jazykového výkladu by se mohlo zdát, že soukromé vysoké školy 

nejsou při vytváření struktury orgánů vykonávajících samosprávné kompetence podle 
části čtvrté až deváté ZVŠ29, a tedy ani při určování orgánů vykonávajících kompetence 
v disciplinárním řízení, ničím omezené; že tedy například mohou přiznat působnost 
v disciplinárním řízení jedinému orgánu či dokonce zaměstnanci, například vedoucímu 
studijního oddělení. 

 
O takové možnosti lze však vážně pochybovat, a to při využití systematického  

a účelového výkladu. Je třeba uvážit, že spolupráce, složení ani povaha orgánů 

                                                           
27

 Srov. § 95 odst. 1 ZVŠ. 
28

 Jak již bylo uvedeno, lze mít za to že členění vysokých škol univerzitního typu na fakulty zákon umož-
ňuje pouze veřejným (v § 22 odst. 1 písm. a) ZVŠ) a státním (v témže ustanovení díky odkazu 
provedeném v § 95 odst. 1 ZVŠ) vysokým školám.   

29
 Srov. § 41 odst. 1 ZVŠ. 
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veřejných vysokých škol působících při disciplinárním řízení není náhodná. Děkan či 
rektor jako monokratický orgán, který v rámci fakulty či vysoké školy plní funkci 
vrcholného výkonného orgánu, vystupuje v řízení jako ten, kdo iniciuje zahájení řízení  
a též ho završuje svým rozhodnutím; ostatně právě jemu a nikomu jinému přiznává ZVŠ 
pravomoc vydávat rozhodnutí o studentech (a uchazečích). 
 

Vedle něj disciplinární komise je kolegiálním orgánem, který řízení zahajuje, 
vede, přestupek ústně projednává a v rámci řízení rozhoduje o „vině“ a navrhuje trest. 
Konkrétně tedy disciplinární komise rozhoduje o tom, zda předmětný skutek je či není 
disciplinárním přestupkem a zda byl spáchán obviněným studentem. Pokud obojí bylo 
v řízení prokázáno, navrhuje disciplinární komise některou ze zákonem stanovených 
sankcí. Přihlíží přitom jak k tomu, zda byl delikt spáchán úmyslně, tak též 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 studenta, 
který se disciplinárního přestupku dopustil, a k projevené snaze o nápravu jeho 
následků.30 
 

Postavení disciplinární komise v řízení není jednoduché – musí činit několikeré 
rozhodování, pro něž platí, že v řadě případů připouští subjektivní úvahy. První, když 
hodnotí, zda je posuzovaný skutek disciplinárním přestupkem. Druhé, když soudí, zda 
se skutku shledaného za disciplinární přestupek dopustil obviněný student, a třetí, když 
posuzuje, zda se jej dopustil zaviněně. Dále hodnotí, zda samotné projednání 
disciplinárního přestupku vede či nevede k nápravě, a konečně využívá správního 
uvážení, když rozhoduje o návrhu sankce.   

 
Taková míra subjektivního posuzování vyžaduje záruky nestrannosti rozhodování 

daného orgánu. Zákonodárce je poskytl ve formě vyvažování zájmů prostřednictvím 
složení disciplinární komise. Tu přikazuje ustavit paritně z obou členských skupin 
akademické obce,31 a to patrně vycházejíc z předpokladu, že studenti budou spíše 
tíhnout k důrazu na ochranu zájmu „stavu studentského“, zatímco akademičtí pracovníci 
budou spíše cítit sounáležitost s „akademií“, tedy vysokou školou či fakultou samotnou. 
Jejich vzájemná součinnost – tvorba společné vůle v kolegiálním orgánu, pak zajistí 
vyváženost vedoucí k nalezení zákonného a správného řešení. 

 
Z povahy disciplinárního řízení na veřejné či státní vysoké škole plyne, že je 

vykonáváno v rámci samosprávné působnosti (jakkoli nelze mluvit o tom, že státní 
vysoké školy jsou samosprávnými subjekty).32 S ní souvisí, že je vykonáváno 
samosprávnými orgány, pro něž jistě platí, že jsou ustavovány členy samosprávy, byť  

                                                           
30

 Srov. § 65 odst. 3 ZVŠ. 
31

 Srov. § 3 a § 25 odst. 3 ZVŠ. 
32

 Lze, nicméně, soudit, že zákonné předpoklady a způsob výkonu odpovídajících činností na státní vy-
soké škole je výkonu činností na veřejné vysoké škole natolik podobný, že o něm lze mluvit jako  
o samosprávném, ač k němu nedochází v působnosti subjektu, který je sám samosprávou nadán. 
Tedy, že by bylo možno spatřovat na státních vysokých školách samosprávu ve funkčním pojetí  
(s výhradou kompetencí svěřených dle § 95 zákona příslušnému ministru či ministerstvu), avšak nikoli 
v pojetí organizačním. 
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i nepřímo,33 a patrně též, že jsou ustavovány z členů samosprávy, nestanoví-li zákon 
výslovně jinak.34 
 

Na základě uvedeného lze shrnout, že pro disciplinární řízení na veřejných  
a státních vysokých školách zákon definuje působnost samosprávných orgánů, z nichž  
v podstatné části rozhoduje kolegiální orgán vyváženě složený z obou skupin členů 
akademické obce. Jelikož tak nečiní náhodně, ale s výše popsanými cíly a na základě 
výše popsaných relevantních důvodů, lze mít za to, že i pro soukromou vysokou školu 
platí, že její volnost při stanovení orgánů vykonávajících působnost v disciplinárním 
řízení je uvedenými vlastnostmi příslušných orgánů omezena. 
 
 

Problémy související se složením disciplinární komise 
 

S povahou disciplinární komise jako kolegiálního orgánu s poměrově stanoveným 
členstvím souvisí několik problémů. Prvním z nich je otázka, jak postupovat, bude-li 
jejím členem někdo, kdo přísluší k oběma částem akademické obce. Obojí příslušnost 
není zákonem ani povahou věci vyloučená a v případě doktorských studentů působících 
v pozici akademických pracovníků je dokonce implicitní. Lze mít za to, že taková situace 
je okamžikem vzniku nezákonná, neboť způsobuje nezákonné složení disciplinární 
komise; a to nejen formální, nesouladné s textem ZVŠ, ale též materiální, rozporné s jím 
dříve v textu sledovaným účelem spočívajícím ve vyvažování zájmů. 

 
Další nejasnost vzniká ve chvíli, kdy některému z členů disciplinární komise 

zanikne mandát a disciplinární komise je tak ustavena v lichém počtu. Jelikož projev 
nezákonnosti je pak stejný jako v předchozím případě, nutně též následek musí být 
stejný, a tedy na takto ustavenou komisi je třeba nahlížet jako na komisi ustavenou 
nezákonně. Pro oba tyto případy pak logicky platí, že v naznačeném složení nemohou 
disciplinární komise konat, jinak by vadu nezákonnosti přenesly i na konečné 
rozhodnutí. 

 
Problém podobný může nastat ve chvíli, kdy u některého z členů disciplinární 

komise nastane překážka spočívající v jeho podjatosti,35 popř. kdy tato překážka 
nastane u děkana, resp. rektora, samotného. V druhém jmenovaném případě bude 
pravděpodobně řešením změna osoby rozhodující v postavení děkana, resp. rektora,  

                                                           
33

 Na veřejných a státních vysokých školách je disciplinární komise ustavována při kooperaci akademic-
kého senátu jako přímo voleného zastupitelského orgánu s děkanem, resp. rektorem, jako orgánem 
odvozujícím svou legitimitu od akademického senátu.  

34
 Zákon stanoví jinak v případě vědecké rady – srov. § 11 odst. 2 a § 29 odst. 2 zákona o vysokých 
školách. K tomu ovšem nutno podotknout, že uvedený názor nejeví se momentálně jako názor 
všeobecně přijímaný, alespoň praxí.  

35
 Navzdory ustanovení § 68 odst. 1 zákona o vysokých školách, dle něhož se na rozhodování o právech 
a povinnostech studentů nevztahují obecné předpisy o správním řízení, tedy zejména část druhá a třetí 
správního řádu (srov. KNĚŽÍNEK, J. a kol. Příprava návrhů právních předpisů : praktická pomůcka pro 
legislativce. [Praha] : Úřad vlády České republiky, 2010, s. 168: „‘Obecnými předpisy o správním řízení‘ 
jsou v novém správním řádu pouze části druhá a třetí, tedy ustanovení upravující správní řízení (viz § 9 
správního řádu), nikoliv celý správní řád jako tomu bylo u předchozího zákona o správním řízení.“), je 
třeba konstatovat, že vyloučení z úkonů v řízení pro podjatost by mělo být dodrženo, ať již s ohledem 
na zásadu nestrannosti (§ 7 odst. 1) či přímo v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 správního řádu. 
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a to v souladu s opatřeními, jimiž tito stanovili rozsah, v němž je zastupují jednotliví 
proděkani, resp. prorektoři. Situace první bude o poznání náročnější. Nabízí se několik 
řešení, z nichž žádné se nejeví jako ideální. 
 

Řešením prvním, patrně nejjednodušším, by mohlo být tzv. vypárování. Tedy 
určení člena, příslušníka druhé skupiny akademické obce, který by se ad hoc 
nezúčastnil jakéhokoli projednávání ani rozhodování věci, a tím společně s členem 
vyloučeným pro podjatost obnovil v komisi avizovanou rovnováhu. 

 
Dalším řešením by mohlo být „předání“ věci k posouzení jiné disciplinární komisi. 

To by však s ohledem na personální působnost mohlo proběhnout toliko v případě, že 
má ve věci rozhodnout disciplinární komise fakulty, a věc přitom bude možné předat 
disciplinární komisi vysoké školy. Je přitom třeba uvážit, že disciplinární komise vysoké 
školy bude zřejmě plnit nabytou působnost s nižší schopností vyhodnotit veřejný zájem 
ve vztahu k příslušné fakultě, a též, a to mnohem důrazněji, zvážit riziko, že disciplinární 
komise vysoké školy nebude vůbec zřízena.36 

 
Konečně by řešením mohlo být analogické využití § 14 odst. 6 správního řádu, 

dle něhož není podjatost posuzována u vedoucích ústředních správních úřadů  
státních tajemníků, tedy u orgánů, jejichž věcnou působnost nevykonává nikdo jiný. Ani 
toto řešení nejeví se však jako vhodné, a to opětovně s ohledem na důraz, který byl 
výše kladen na vyvažování „poměrů“ při tvorbě vůle disciplinární komise jako 
kolegiálního orgánu.37 

 
Ke zvážení je jistě i mechanismus stanovení náhradníků, který by se mohl uplatnit 

ve výše jmenovaných případech.  
 
ZVŠ dále nestanoví vůči členům disciplinární komise pravidla pro neslučitelnost 

funkcí. Tato jsou formulována pouze pro členy akademického senátu, a to v § 8 a 26. 
Tato ustanovení mimo jiné uvádí, že vnitřní předpis vysoké školy může stanovit 
případnou neslučitelnost členství v akademickém senátu s výkonem jiných funkcí. Touto 
funkcí může případně být i členství v disciplinární komisi. Z povahy věci vyplývá, že by 
členem disciplinární komise neměl být děkan, a to vzhledem k jeho dalším pravomocem 
v rámci disciplinárního řízení.  

 
 

Děkan ve vztahu k disciplinární komisi 
 

Dle ZVŠ stojí v čele fakulty děkan jako jeden z jejích samosprávných orgánů  
(§ 28 ZVŠ). Děkan hraje při uplatnění disciplinární pravomoci podstatnou úlohu. Jednak 
je třeba vzít v úvahu, že zpravidla je to vedení fakulty, které vtiskuje disciplinárnímu řádu 

                                                           
36

 Jak ostatně připouští ZVŠ v § 13 odst. 4. 
37

 Nelze však nepoznamenat, že dané ustanovení správního řádu není samo o sobě bezproblémové.  
O tom svědčí skutečnost, že Nejvyšší správní soud podal návrh dle čl. 95 odst. 2 Ústavního zákona  
č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů, , a to ve věci sp. zn. 1 Afs 
7/2009. Ústavní soud však usnesením ze dne 2. 4. 2013, sp. zn. Pl. ÚS 30/09, návrh jako návrh podaný 
zjevně neoprávněnou osobou odmítl. 
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svoji podobu.38 Další oprávnění děkana směřuje k ustanovení disciplinární komise. 
V praxi to bude právě děkan, který se věnuje výběru jednotlivých kandidátů, a to 
především z řad akademických pracovníků. Návrhy kandidátů z řad studentů může 
svěřit např. akademickému senátu, resp. jeho studentské části. Korekce výběru 
kandidátů je svěřena akademickému senátu, který jmenování a odvolání členů schvaluje 
(§ 27 odst. 1 písm. f) ZVŠ). Děkan má tedy podstatný vliv na samotné složení 
disciplinární komise.  
 

Děkan je taktéž hlavním aktérem v procesu zahájení disciplinárního řízení. Pokud 
tedy jiný člen akademické obce shledá jednání studenta v rozporu s pravidly, není 
oprávněn podat přímo návrh na zahájení disciplinárního řízení, ale bude třeba se obrátit 
s podnětem na děkana fakulty, na jehož úvaze bude, zda návrh na zahájení řízení podá 
či nikoli. Pokud by návrh směřoval přímo k disciplinární komisi, bylo by třeba jej 
považovat za podnět a postoupit k posouzení děkanovi. Děkan může popsané jednání 
v podnětu vyhodnotit odlišně od podatele a návrh na disciplinární řízení nepodat. Může 
zvolit jinou formu řešení daného problému, a to např. pohovor se studentem, který bude 
mít dostatečně preventivně výchovný účinek. Nepodání návrhu by však nemělo mít 
podobu nečinnosti, tj. nemělo by dojít k situaci, kdy se děkan podnětem vůbec 
nezabývá. Naopak je třeba pečlivého přístupu k vyhodnocování míry závažnosti 
porušování pravidel, které mohou směřovat i k možnému narušení dobré pověsti dané 
vysoké školy.  
 

Jak již bylo výše uvedeno, samotné posouzení otázek viny a návrhu sankce je již 
věcí disciplinární komise. Tato děkanovi po projednání disciplinárního přestupku 
navrhuje v případě, že student je shledán vinným, sankci. V konečné podobě je to tedy 
opět děkan, kterému přísluší v dané věci rozhodnout. Je však vázán návrhem 
disciplinární komise v tom směru, že nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla 
disciplinární komise. Rozhodnutí o disciplinárním přestupku bude nutno vždy řádně 
odůvodnit, v případě, že se děkan odchyluje od návrhu disciplinární komise, měla by být 
tato skutečnost zmíněna a řádně formulovány skutečnosti, které byly děkanem při 
rozhodování vztahy v úvahu.  

 
 

Závěr 
 

Jak již bylo naznačeno v úvodu příspěvku, cílem autorek nebylo komplexní 
uchopení problematiky disciplinárních přestupků studentů vysokých škol, ale poukázání 
na vybrané problémy směřující především do oblasti projednávání disciplinárních 
deliktů. 
 

Z jednotlivých vybraných institutů a způsobu jejich legislativního uchopení  
a realizace vyplývá, že vysoké školy musí v dané oblasti vycházet z řady stroze 
formulovaných pravidel na úrovni ZVŠ a především samotný proces projednání 
disciplinárních přestupků upravit sami v disciplinárních řádech. Tyto úpravy mohou být 
velice rozdílné, a to nejen mezi jednotlivými vysokými školami – řada rozdílů panuje  
                                                           
38

 Disciplinární řád jako vnitřní předpis podléhá schválení akademického senátu fakulty (a následně vyso-
ké školy samotné). Ve výsledné fázi tak může být výsledkem diskuse mezi vedením fakulty  
a akademickým senátem.  
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i mezi úpravami na úrovni fakult dané vysoké školy. Je třeba si uvědomit,  že tvorba 
vnitřních předpisů především fakult je jen v malém počtu případů svěřena odborným 
složkám; o to důležitější roli by zde mělo hrát MŠMT v procesu jejich registrace. 
 

I následné vedení řízení dle disciplinárního řádu je prováděno členy akademické 
obce, u kterých není stanoven žádný požadavek z hlediska jejich znalostí pro oblast 
správního trestání. Nastavení jasných pravidel se tedy jeví více, jak žádoucí. 

 
V oblasti disciplinárních deliktů studentů vysokých škol se protínají dvě oblasti, 

které jsou předmětem reformních procesů, a to jak oblast vysokého školství, tak i oblast 
správního trestání. Závěrem lze vyslovit přání, aby disciplinární pravomoc vysokých škol 
nezůstala na okraji zájmu jak při reformně vysokého školství, tak i změnách v oblasti 
správního trestání. 

 
Pokud tento text vzbudil chuť do diskuse a zamyšlení se nad nastíněnými 

problémy, cíl příspěvku byl splněn. Rády přivítáme podněty a vaše názory adresované 
na níže uvedené kontakty.  
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ANOTACE 

Cílem příspěvku je poukázat na problematiku uplatňování disciplinární pravomoci, 
a to jak z úhlu právního zakotvení, tak i správněprávní praxe. Pozornost je věnována 
samotné povaze disciplinárního přestupku studentů vysokých škol, dále je provedena 
charakteristika disciplinárního řádu jako základního zdroje pravidel uplatnění 
disciplinární pravomoci nad rámec zákona. Samostatná část je následně zaměřena na 
disciplinární komisi, problematiku jejího složení a vazbu mezi ní a děkanem.  
 

Klíčová slova 

Správní trestání, disciplinární delikt, student, disciplinární komise, kolegiální orgán 
 
 

ANNOTATION 

The aim of this paper is to present selected issues of the application of 
disciplinary powers. It concerns both legislation and praxis. The paper pays attention to 
the legal nature of disciplinary infraction of students of higher education institutions and 
to the disciplinary regulations (containing legal rules on disciplinary infractions beyond 
the act) itself. Special attention pays to the disciplinary committee, its structure and 
mutual relationship between the committee and dean. 
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