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Pozvánka na zasedání Disciplinární komise FPR ZČU 

Vážený kolego, 

oznamuji Vám, že proti Vám bylo z podnětu člena katedry ústavního práva a na 
základě návrhu děkana FPR ZČU zahájeno disciplinární řízení ve věci disciplinárního 
přestupku, kterého jste se měl dopustit porušením povinností studenta vyplývajících pro Vás 
ze z. č. 111/1998 Sb. a dále vnitřních předpisů školy, zejména Statutu FPR ZČU v Plzni a 
Volebního a jednacího řádu FPR ZČU v Plzni. 

V rámci disciplinárního řízení vedeného proti Vám v této věci Vám může být děkanem 
na návrh disciplinární komise uložena některá ze sankcí dle ustanovení § 65 z. č. 11111998 
Sb., o vysokých školách, v platném znění. 

V návaznosti na zahájení disciplinárního řízení Vás žádám, abyste se dostavil 
k projednání disciplinárního přestupku na zasedání disciplinární komise, která je svolána na 

25. 6. 2012 ve 12.30 hod. 

sady Pětatřicátníků 14, Plzeň, zasedací místnost děkanátu FPR ZČU. 

Tohoto projednání máte právo se, s výjimkou hlasování disciplinární komise, 
zúčastnit. Současně máte dle ust. čl. 4 Disciplinárního řádu pro studenty FPR ZČU v Plzni 
právo navrhovat a předkládat důkazy, vyjadřovat se ke všem podkladům pro jednání, nahlížet 
do písemných podkladů a, opět s výjimkou protokolu o hlasování, do zápisu o jednání 
disciplinární komise a pořizovat si z nich výpisy. Máte rovněž právo zvolit si zmocněnce, 
který se prokáže písemným zmocněním, nebo jehož jako zástupce označíte při jednání 
disciplinární komise ústně do protokolu. 

V případě, že se Vy nebo Váš zástupce bez řádné omluvy na zasedání disciplinární 
komise nedostavíte, je komise oprávněna rozhodnout, že bude jednat ve Vaší nepřítomnosti. 
Za řádnou omluvu je považováno výlučně písemné podání, které musí být doručeno 
předsedkyni disciplinární komise nejpozději před zahájením zasedání komise. 

S pozdravem 

JUDr. Anna Outlá 
předsedkyně Disciplinární komise FPR ZČU v Plzni 


