Disciplinární řád
Vysoké školy NEWTON
Článek I

Obecná ustanovení

1. Disciplinární řád Vysoké školy NEWTON, a.s. (dále též jen „disciplinární řád")
upravuje postup při projednávání disciplinárních přestupků studentů Vysoké školy
NEWTON, a.s. (dále též „Vysoká škola NEWTON" či pouze „vysoká škola";
do 13. 5. 2021 vystupující pod obchodní firmou (názvem) NEWTON College, a.s. a
zkratkou NC), a to v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o
změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění
(dále jen „zákon") a Statutem Vysoké školy NEWTON (dále jen „statut'').
2. Disciplinárním přestupkem se rozumí studentkou či studentem (dále též jen
„student") vysoké školy zaviněné porušení povinností stanovených právními
předpisy české republiky, statutem nebo dalšími interními normami vysoké školy.

Článek II Disciplinární komise
1. Disciplinární komise je dle statutu akademickým orgánem vysoké školy. Podobu,
způsob ustavení a délku funkčního období členů disciplinární komisi upravuje statut.
2. Úlohou disciplinární komise je zjistit, zda se student dopůstil disciplinárního
přestupku, posoudit míru jeho provinění a navrhnout rektorovi vysoké školy podobu
případné sankce za disciplinám í přestupek.

Článek III Průběh disciplinárního řízení
1. Disciplinární řízení zahajuje disciplinární komise na návrh rektora vysoké školy. Návrh
obsahuje popis jednání (tj. zejména skutku a/nebo chovánQ studenta, jakož i patřičné
zdůvodnění, proč je ve v daném jednání spatřován případný disciplinární přestupek
studenta. Nedílnou součástí návrhu jsou i případně navrhované důkazy o daném
jednání studenta.
2. Disciplinární řízení je zahájeno seznámením studenta s návrhem rektora. Seznámení
probíhá obvykle v elektronické formě, a to zasláním návrhu na univerzitní e-mail
studenta.
3. O disciplinárním přestupku se koná ústní jednání za přítomnosti studenta.
V nepřítomnosti studenta lze ústní jednání konat pouze v případě, že se k němu
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nedostaví bez omluvy, ačkoli byl v dostatečném předstihu řádně pozván. Za řádné je
pozvání považováno tehdy, je-li pozvánka k ústnímu jednání studentovi zaslána na
jeho univerzitní e-mail min. 7 kalendářních dnů před dnem konání ústního jednání.
4. Při projednávání disciplinárního přestupku je komise povinna poskytnout studentovi
možnost se obhajovat.
5. Při ukládání sankcí se přihlíží 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 ke studentem projevené snaze o nápravu jeho následků.
6. Od uložení sankce je možné upustit, jestliže již samotné projednání disciplinárního
přestupku vede k nápravě.
7. Za disciplinární přestupek je možné udělit studentovi některou z následujících
sankcí:
a) napomenutí,
b) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek
k osvědčení nápravy,
c) vyloučení ze studia.
8. Vyloučení ze studia coby sankci za disciplinární přestupek lze uložit pouze
v případě úmyslného spáchání disciplinárního přestupku.
9. Rektor nemůže uložit přísnější sankci, než navrhla disciplinární komise.
1 O. O udělení sankce vydá rektor vysoké školy písemné rozhodnutí, které je studentovi
doručeno v souladu se zákonem, statutem a dalšími interními normami vysoké
školy. Při podmínečném vyloučení ze studia musí být v rozhodnutí stanovena lhůta
podmínečného vyloučení a podmínky k osvědčení nápravy, které student musí
splnit.
11. Jestliže při projednávání vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek, dále pak
jestliže se nepodaří prokázat, že disciplinární přestupek spáchal student, proti němuž
je disciplinární řízení vedeno, nebo jestliže osoba, proti níž je disciplinární řízení
vedeno, přestala být studentem vysoké školy, disciplinární řízení se zastaví.
12. 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 domnělý přestupce není studentem
vysoké školy.
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Článek IV Opravné prostředky
1. Proti rozhodnutí o udělení sankce může student podat odvolání, a to do 30 dnů ode
dne doručení písemného rozhodnutí.
2. Žádost o odvolání má vždy odkladný účinek.
3. Rozhodnutí rektora o odvolání je konečné.
4. Jestliže se proti rozhodnutí o vyloučení ze studia v důsledku spáchaného
disciplinám ího přestupku student neodvolá, přestává být studentem vysoké školy
dnem, kdy rozhodnutí rektora o vyloučení ze studia nabude právní moci, tj. patnáctý
kalendářní den následující po dni oznámení rozhodnutí rektora studentovi.
5. V případě, kdy rektor po přezkoumání napadeného rozhodnutí o vyloučení ze studia
toto rozhodnutí potvrdí, přestává být student studentem vysoké školy dnem, kdy
rozhodnutí rektora o vyloučení ze studia nabude právní moci, tj. dnem oznámení
rozhodnutí rektora, kterým odvolání zamítl a napadené rozhodnutí potvrdil,
studentovi.
Článek V

Závěrečná ustanovení

1. Při rozhodnutí o vyloučení ze studia v důsledku spáchaného disciplinárního
přestupku nemá student ani případné jiné osoby, které náklady na jeho studium
hradí, nárok na vrácení školného ani dalších poplatků za studium.
2. Uložením sankce není student zbaven povinnosti nahradit případnou škodu, kterou
svým disciplinárním přestupkem vysoké škole způsobil.
3. Tento disciplinární řád nabývá platnosti i účinnosti dne 1. září 2021.
4. Nabytím účinnosti tohoto disciplinárního řádu se zrušuje do tohoto dne platné znění
Disciplinárního řádu NEWTON College ze dne 13. listopadu 2017.

MUDr. Jan Mojžís, MBA
rektor a předseda představenstva
Vysoká škola NEWTON, a.s.
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