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Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Jednací řád Vědecké rady Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické 
univerzity v Liberci (dále jen vědecká rada) v souladu s § 33 odst. 2 písm. e) zákona 
o vysokých školách č. 111/1998 Sb. (dále jen zákon), upravuje způsob jednání vě-
decké rady. 

2. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Řídí se při tom zákonem a Statutem 
Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické Technické univerzity v Liberci (dále 
jen statut). 

3. Členství ve vědecké radě zaniká: 
a) dnem, kdy je děkanovi doručeno písemné prohlášení, jímž se člen vzdává člen-

ství ve vědecké radě, 
b) dnem, kdy byl člen odvolán po předchozím souhlasu akademického senátu 

fakulty, 
c) děkanovi uplynutím funkčního období děkana, ostatním členům vědecké rady 

uplynutím funkčního období stanoveného v odstavci 2 článku 10 statutu, 
d) dnem úmrtí člena vědecké rady.  

 

Článek 2 
 Jednání vědecké rady  

1. Zasedání vědecké rady svolává v souladu se statutem děkan zpravidla dvakrát během 
akademického roku. Zasedání vědecké rady musí děkan svolat, požádá-li o to alespoň 
jedna třetina členů vědecké rady s uvedením předmětu jednání. 

2. Pozvánku na zasedání vědecké rady s programem a podklady k jednotlivým bodům 
pořadu musí mít členové vědecké rady k dispozici nejméně tři dny před zasedáním. 
Ve výjimečných a odůvodněných případech mohou být podklady k jednotlivým bodům 
pořadu členům vědecké rady předloženy až před zasedáním.  

3. Zasedání vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený člen vědecké rady. 
4. Jednání vědecké rady je veřejné, s výjimkou jednání nebo jeho částí uvedených v od-

stavci 5 a v článku 3 odstavci 3. 
5. Na návrh děkana se může vědecká rada usnést, že celé její jednání, nebo jeho část 
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budou prohlášeny za neveřejné, jestliže by veřejnost jednání ohrozila osobnostní 
právo jednotlivce nebo důležitý zájem fakulty. V takovém případě vědecká rada určí, 
kdo se kromě členů vědecké rady neveřejného jednání smí účastnit. 

6. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina 
členů vědecké rady. Při hlasování o návrzích na jmenování profesorů nebo docentů je 
nutná přítomnost nejméně tří pětin členů vědecké rady. 

 
Článek 3 

 Hlasování v rámci zasedání vědecké rady  
1. Právo hlasovat mají pouze přítomní členové vědecké rady. Je-li k dispozici písemné 

stanovisko nepřítomného člena vědecké rady, musí být přečteno. 
2. Při hlasování rozhoduje nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady; toto se 

nevztahuje na hlasování uvedené v odstavci 3. 
3. Při projednávání návrhů na jmenování docentů a profesorů postupuje vědecká rada 

v souladu s § 72 a § 74 zákona a Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem Technické univerzity v Liberci.  

4. Kromě případu uvedeného v odstavci 3 se tajné hlasování uskuteční, pokud se tak 
vědecká rada usnese. 

 
Článek 4 

Hlasování mimo zasedání vědecké rady 
1. O neodkladných návrzích může být z rozhodnutí děkana hlasováno mimo zasedání 

vědecké rady (dále jen per rollam). 
2. Návrh usnesení v dané věci, včetně příslušných podkladů, se členům rozešle prostřed-

nictvím elektronické pošty na jejich autorizované emailové adresy s uvedenou lhůtou 
pro hlasování, která činí nejméně tři dny. 

3. Člen vědecké rady odpovědí z této adresy zašle svoje hlasování, tj. souhlas, nesou-
hlas, nebo zdržení se, ve lhůtě podle odstavce 2, jinak je jeho hlas neplatný. Stejnou 
cestou a ve stejné lhůtě může člen hlasování per rollam odmítnout. 

4. Návrh schvalovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas 
nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. To neplatí, jestliže hlasování per rollam 
o návrhu odmítla nejméně jedna třetina všech členů. 

5. Zápis o hlasování per rollam je součástí zápisu z nejbližšího dalšího zasedání vědecké 
rady.  
 

Článek 5 
 Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se Jednací řád VR FP TUL schválený AS TUL dne 18. 6. 1999 s účinností od 
1. 7. 1999. 

2. Tento jednací řád byl schválen AS FP TUL dne …… a AS TUL dne……. 

3. Tento jednací řád vědecké rady nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení AS 
TUL.  


