UNIVERZITA KARLOVA
DISCIPLINÁRNÍ ŘÁD PRO STUDENTY FARMACEUTICKÉ
FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ
Akademický senát Farmaceutické fakulty v Hradci Králové 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, v souladu
s Disciplinárním řádem pro studenty Univerzity Karlovy, usnesl na tomto Disciplinárním
řádu pro studenty Farmaceutické fakulty v Hradci Králové, jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
Pro projednávání disciplinárních přestupků studentů Farmaceutické fakulty v Hradci Králové
(dále jen „fakulta“), ukládání sankcí za tyto přestupky a disciplinární řízení v této věci platí
Disciplinární řád pro studenty Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“).
Čl. 2
Disciplinární komise fakulty
1. Členy a náhradníky disciplinární komise fakulty (dále jen „komise“) jmenuje a odvolává
děkan z řad členů akademické obce fakulty po předchozím souhlasu akademického senátu
fakulty (dále jen „senát“).1)
2. Komise má šest členů a čtyři náhradníky. Polovinu členů a polovinu náhradníků komise
tvoří studenti.
3. Funkční období členů a náhradníků komise je dvouleté a začíná dnem, ke kterému byli do
této funkce jmenováni.
4. Před uplynutím funkčního období zaniká členství a náhradnictví:
a) zánikem členství v akademické obci fakulty, nebo
b) dnem doručení písemného prohlášení, jímž se člen či náhradník vzdá členství nebo
náhradnictví v komisi.
5. V případě zániku funkce člena komise před uplynutím jeho funkčního období, určí děkan
nového člena komise z řad náhradníků bez zbytečného odkladu; funkční období tohoto
člena končí nejpozději s koncem funkčního období dříve jmenovaných členů a náhradníků
komise.
6. V případě uplynutí funkčního období členů a náhradníků, předloží děkan návrh na
jmenování nových členů a náhradníků senátu bez zbytečného odkladu.
Čl. 3
Pravidla jednání komise
1)

Věta první § 31 zákona o vysokých školách a čl. 3 odst. 2 disciplinární řádu pro studenty univerzity.

1. Pokud komise obdrží návrh na zahájení disciplinárního řízení se členem komise nebo
náhradníkem, je tento člen nebo náhradník vyloučen z projednávání této věci.
2. Komise může dočasně pověřit jiného člena komise předsedáním komise v případě, že její
předseda nemůže ze závažných důvodů vykonávat svou funkci.
3. Zasedání komise jsou neveřejná. Zasedání se může účastnit děkan fakulty a jím pověřený
proděkan.
4. Komise přijímá usnesení tajným hlasováním.
5. Komise může k zajištění odborné pomoci přizvat nestranného odborníka anebo si vyžádat
odborný posudek.
6. Činnost komise po stránce materiální a administrativní zabezpečuje 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.
2. Funkce členů komise jmenované před účinností tohoto řádu zanikají ke dni 1. 3. 2018.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.

Zrušuje se Disciplinární řád pro studenty Farmaceutické fakulty v Hradci Králové ze dne
10. 10. 2008.
Tento řád byl schválen senátem dne 24. 5. 2017 a nabývá platnosti dnem schválení
akademickým senátem univerzity.2)
Tento řád nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy
nabyl platnosti.

PhDr. Zděnka Kudláčková, Ph.D.
předsedkyně senátu

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda akademického senátu univerzity

§ 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
Akademický senát univerzity schválil tento řád dne 2.6.2017.
2)

doc. PharmDr. Tomáš Šimůnek, Ph.D.
děkan

