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Jednací řád Vědecké rady Fakulty filozofické 
 

Úvodní ustanovení 
 
Jednací řád Vědecké rady Fakulty filozofické Univerzity Pardubice se vydává v souladu s § 
25, § 29 a § 30 zákona č. 111/98 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"). Je 
vnitřním předpisem Fakulty filozofické (dále jen "fakulta"). 
 

Článek 1 
Základní ustanovení 

 
1) Předsedou vědecké rady fakulty (dále jen „vědecká rada“) je děkan, který jmenuje a 

odvolává ostatní členy vědecké rady po předchozím souhlasu Akademického senátu 
fakulty ke jmenování a odvolání členů vědecké rady. Jmenování členů vědecké rady 
a vymezení její působnosti se řídí § 29 zákona a článkem 14 Statutu fakulty.  

2) Členové vědecké rady jsou významní představitelé oboru, v nichž fakulta uskutečňuje 
vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. 
Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce Univerzity 
Pardubice, jíž je fakulta součástí. 

3) Funkční období členů vědecké rady se kryje s funkčním obdobím děkana. 
4) Členství ve vědecké radě je nezastupitelné. 

 
Článek 2 

Jednání vědecké rady 
  

1) Obsah jednání a rozhodování vědecké rady stanoví § 30 zákona. Jednání vědecké 
rady svolává předseda vědecké rady (dále jen děkan) podle potřeby, nejméně však 
dvakrát ročně. Děkan je povinen svolat jednání vědecké rady, požádá-li o to písemně 
alespoň třetina členů vědecké rady.  

2) Program jednání vědecké rady navrhuje děkan. Tento program obdrží písemně každý 
člen vědecké rady nejméně dva týdny před jednáním. Každý člen vědecké rady má 
právo předem písemně, ve zdůvodněných případech nejpozději při zahájení jednání 
ústně, požádat o rozšíření programu jednání. Program musí být vědeckou radou 
schválen před zahájením jejího jednání.  

3) Jednání vědecké rady předsedá děkan, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen 
vědecké rady.  

4) Rozhodnutí přijímá vědecká rada formou usnesení. O přijetí návrhu usnesení se 
hlasuje. Vědecká rada je schopna usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina 
všech členů vědecké rady.  

5) Není-li vědecká rada schopna usnášení, děkan jednání ukončí.  
6) Vědecká rada  

a) projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty 
vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy a 
návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty,  

b) schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na 
fakultě, a postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení vědecké radě 
veřejné vysoké školy,  

c) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a 
řízení ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na 
fakultě,  

d) vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem 
v rozsahu stanoveném tímto zákonem, 

e) vyjadřuje se zejména k záležitostem, které jí předloží děkan, 
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f) schvaluje ty členy komisí ke státním závěrečným zkouškám, kteří nemají 
vědecko-pedagogický titul docenta či profesora, 

g) schvaluje přednášející, kteří nemají vědecko-pedagogický titul docenta či 
profesora.  

  
7) Usnesení je schváleno, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. 
8) Ke schválení usnesení je nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů vědecké 

rady v případě: 
a) projednávání strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty, 
b) schvalování návrhů studijních programů pro akreditaci 
c) schvalování záměru předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo 

prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují 
na fakultě, 

d) schvalování návrhů na akreditaci pro obory habilitačního řízení a obory řízení ke 
jmenování profesorem, 

e) rozhodování při výkonu působnosti v řízení ke jmenování profesorem a 
v habilitačním řízení. 

9) Hlasování může být tajné, nebo veřejné. Má-li být přijato usnesení v personální 
záležitosti, musí být přijato tajným hlasováním. Pro tajné hlasování zvolí vědecká 
rada předem dva členy, kteří přímo v zasedací místnosti vyhodnotí odevzdané hlasy 
a oznámí výsledek hlasování. 

10) Tajné hlasování může být přijato i pro jiné otázky, jestliže je navrhne některý 
z přítomných členů vědecké rady a hlasuje pro ně nadpoloviční většina přítomných 
členů. 

11) Vědecká rada může přijímat rozhodnutí i mimo jednání (per rollam). V takovém 
případě děkan předloží všem členům vědecké rady k vyjádření písemný návrh 
usnesení s oznámením lhůty, ve které mají písemné vyjádření učinit. Nevyjádří-li se 
člen vědecké rady ve lhůtě, platí, že nesouhlasí. Usnesení je schváleno, pokud se 
vyjádří alespoň dvě třetiny všech členů vědecké rady a pokud pro ně hlasuje 
nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. O výsledku hlasování děkan 
neprodleně písemně informuje všechny členy vědecké rady. 

12) Slavnostní zasedání vědecké rady jsou veřejná, v ostatních případech o přítomnosti 
veřejnosti při jednání vědecké rady rozhoduje předsedající. Děkan může v případě 
potřeby přizvat na jednání vědecké rady i jiné osoby. Přizvané osoby mají hlas 
poradní. 

13) Administrativní agendu vědecké rady vede pověřený proděkan. Jednání vědecké 
rady je přítomen určený pracovník sekretariátu děkana, který je zapisovatelem. Zápis 
z každého jednání vědecké rady rozesílá zapisovatel všem členům nejpozději do 
dvou týdnů ode dne zasedání. Připomínky k zápisu mohou členové vědecké rady 
uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po obdržení zápisu. Připomínky k zápisu jsou 
projednávány vždy na nejbližším zasedání vědecké rady. 

 
Článek 3 

Zvláštní ustanovení 
 

1) V závažných a odůvodněných případech děkan může člena vědecké rady odvolat po 
předchozím souhlasu s odvoláním člena vědecké rady akademickým senátem 
fakulty.  

2) Děkan může kdykoliv po předchozím souhlasu akademického senátu fakulty 
se jmenováním člena vědecké rady doplnit vědeckou radu o další členy po zbytek 
funkčního období vědecké rady. 
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Článek 4 
Přechodná a závěrečná ustanovení 

 
1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Fakulty filozofické Univerzity Pardubice ze dne 

13. března 2007. 

2) Tento návrh Jednacího řádu vědecké rady Fakulty filozofické Univerzity Pardubice byl 
schválen podle § 27 odst. 1 písm.b) zákona Akademickým senátem Fakulty 
filozofické dne 10. dubna 2017.  

3) Tento Jednací řád Vědecké rady Fakulty filozofické Univerzity Pardubice byl schválen 
podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 Akademickým senátem Univerzity Pardubice dne 6. 
června 2017. 

4) Tento Jednací řád Fakulty filozofické Univerzity Pardubice nabývá platnosti dnem 
jeho schválení Akademickým senátem Univerzity Pardubice. 

5) Tento Jednací řád Fakulty filozofické Univerzity Pardubice nabývá účinnosti dnem 
schválení Akademickým senátem Univerzity Pardubice. 
 
 
 

prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc., v.r. 
děkan 

 
 
 

 


