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Rozhodnutí děkana v disciplinárním řízení 

 

Výrok: 

Děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy rozhodl na návrh disciplinární komise 

ze dne 5. 2. 2021 takto:  

I. Student/ka  magisterského studijního programu Právo a právní věda na Právnické 

fakultě Univerzity Karlovy ……., nar. ….., bytem ….., id. č. studenta/ky ….., se dopustil/a 

disciplinárního přestupku ve smyslu § 64 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a ve 

smyslu čl. 2 odst. 1 disciplinárního řádu pro studenty UK, tím, že při psaní klauzurní práce 

z obchodního práva, která proběhla distanční formou dne 13. 11. 2020, porušil/a režim 

samostatného vypracování, tedy dopustil/a se podvodného jednání v souvislosti se studiem 

a jednala v rozporu s čl. 5 odst. 8 písm. c) statutu UK. 

II. Podle § 65 odst. …..zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a čl. 2 odst. ….. 

disciplinárního řádu pro studenty UK ukládám sankci …../upouštím od uložení sankce. 

 

Odůvodnění: 

K mému návrhu na projednání disciplinárního přestupku ze dne 19. 1. 2021, kterého se 

měl/a dopustit student/ka ….., zasedala dne 5. 2. 2021 disciplinární komise PF UK. 

Student/ka se měl/a dopustit disciplinárního přestupku tím, že při psaní klauzurní práce 

z obchodního práva, jež proběhla distanční formou dne 13. 11. 2020, porušil/a režim 

samostatného vypracování, neboť ….. 

 

 Tím se měl/a dopustit podvodného jednání v souvislosti se studiem a jednat v rozporu 

s čl. 5 odst. 8 písm. c) statutu UK. 

Zasedání disciplinární komise proběhlo v přítomnosti/nepřítomnosti studenta/ky, který/á 

vypověděl/la ….. 

 

Členové disciplinární komise se shodli (….. hlasů PRO, ….. PROTI a …..ZDRŽEL SE 

hlasování) na vině studenta/ky a vzhledem k …... Disciplinární komise mi proto navrhla, 

abych uznal studenta/ku vinným/ou spácháním projednávaného přestupku a zároveň uložil 

sankci …../upustil od uložení sankce. 

Došel jsem k závěru, že student/ka naplnil/a skutkovou podstatu disciplinárního přestupku 

podle čl. 5 odst. 8 písm. c) statutu UK, neboť se dopustil/a podvodného jednání v souvislosti 
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se studiem. Dospěl jsem k závěru, že …... a rozhodl jsem se podle § 65 odst. ….. zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a čl. 2 odst. ….. disciplinárního řádu pro studenty UK 

uložit sankci …../upustit od uložení sankce. 

 

Poučení: 

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat ve lhůtě 30 dnů od doručení písemného vyhotovení 

tohoto rozhodnutí podáním u děkana Právnické fakulty Univerzity Karlovy k rektorovi 

Univerzity Karlovy. 

 

 

 V Praze dne … 2021 

 

       prof. JUDr. Jan Kuklík, DrSc. 

      děkan Právnické fakulty Univerzity Karlovy 


