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A. OBECNÁ ČÁST  
 
1. Účel a rozsah platnosti  
Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy logistiky o.p.s. upravuje postup při 
projednávání porušení studijních nebo občanských povinností studentů Vysoké školy 
logistiky o.p.s.  
 
 
2. Odpovědnost 

Tento dokument je závazný pro všechny pracovníky společnosti a studenty VŠLG 
o.p.s. 

 
 
3. Definice, zkratky, pojmy 
 VŠLG – Vysoká škola logistiky o.p.s. 
 
 
4. Související dokumentace 
 Statut Vysoké školy logistiky o.p.s. 
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B. DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY VYSOKÉ ŠKOLY LOGISTIKY o.p.s. 

Článek 1 
Obecná ustanovení 

 
(1) Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy logistiky o.p.s. (dále jen „disciplinární řád“) 

upravuje postup při projednávání porušení studijních nebo občanských povinností 
studentů Vysoké školy logistiky o.p.s. (dále jen „VŠLG“). 

 
(2) Sankci za disciplinární přestupek ukládá na návrh disciplinární komise rektor . 

 
(3) Za porušení studijních nebo občanských povinností studentů lze uložit některou z 

následujících sankcí: 
a) napomenutí, 
b) podmínečné vyloučení ze studia, 
c) vyloučení ze studia. 

 
Článek 2 

Disciplinární řízení 
 

(1) Rozhodnutí rektora o udělení sankce se vydává písemně a doručuje se studentovi. 
Rozhodnutí, jímž rektor ukládá studentovi napomenutí, musí obsahovat údaj o způsobu 
zveřejnění. Rozhodnutí, jímž rektor  ukládá studentovi podmíněné vyloučení ze studia, 
musí obsahovat lhůtu, na kterou se podmíněné vyloučení ukládá, a způsob osvědčení. 

 

(2) Sankce za porušení občanských povinností, pro něž nebylo zahájeno trestní řízení proti 
studentovi, lze uložit do 2 měsíců ode dne, kdy se rektor  o porušení povinností dozvěděl, 
nejpozději však do jednoho roku ode dne, kdy k porušení povinností došlo. 

 

(3) Bylo-li v téže věci proti studentovi zahájeno trestní řízení, vyčká rektor jeho výsledku. Je-
li trestní řízení spojeno s vazbou, přeruší rektor studentovi studium do ukončení trestního 
řízení. Sankci lze v takovém případě uložit do 2 měsíců ode dne, kdy se rektor dověděl, že 
trestní řízení bylo zastaveno. 

 

(4) Napomenutí může rektor udělit i v případě, že trestní řízení bylo zastaveno nebo byl 
vydán osvobozující rozsudek nebo byl-li trestný čin amnestován nebo jestliže prezident 
republiky udělil milost. 

Článek 3 
Opravné prostředky 

 
(1) Proti rozhodnutí rektora lze podat žádost o přezkoumání do 30 dnů ode dne doručení 

písemného vyhotovení rozhodnutí. Pokud sám rektor žádosti v plném rozsahu nevyhoví, 
předloží ji spolu se svým vyjádřením a spisovým materiálem správní a dozorčí radě 
(spolu s návrhem na jejich společné zasedání) nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu 
žádost o přezkoumání byla doručena. 
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(2) Společné zasedání správní a dozorčí rady musí být uskutečněno nejpozději do 30 dnů ode 

dne doručení návrhu rektora. Správní a dozorčí rada doporučí rektorovi způsob 
rozhodnutí. 

 
(3) Rozhodnutí rektora o žádosti je konečné. 

 
(4) Nepodá-li student proti rozhodnutí rektora o vyloučení ze studia žádost o přezkoumání, 

přestává být studentem po uplynutí 30-ti denní lhůty pro podání žádosti. 
 

(5) Podá-li student proti rozhodnutí rektora  o vyloučení ze studia žádost o přezkoumání, má 
tato žádost odkladný účinek. V té době je student povinen, pokud je to možné, plnit 
všechny studijní povinnosti podle statutu a studijního  a zkušebního řádu VŠLG. Student 
přestává být studentem dnem nabytí právní moci rozhodnutí, tj. dnem doručení 
rozhodnutí rektora, jímž se jeho žádost zamítá. 

 
(6) Při vyloučení ze studia se studentovi nevrací školné. 

 
Článek 4 

Závěrečné ustanovení 
 

Tento disciplinární řád nabývá platnosti podle § 39 odst. 9 zákona č.j. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), registrací 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
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D. LIST ZM ĚN A REVIZÍ 
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2. Revizní list 
 
 Revize č.1 Revize č.2 Revize č.3 
Datum revize    
Výsledek revize Dokument vyhověl – nevyhověl* 

 
 
 
 
 

Dokument vyhověl – nevyhověl*  Dokument vyhověl – nevyhověl*  

Revidující odp. osoba    
Podpis    
*) – nehodící se škrtněte  


