
JEDNACÍ ŘÁD 
VĚDECKÉ RADY PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY 

UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI 
 

ZE DNE 1. BŘEZNA 2006 
 

I. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ÚČINNÉ DNEM 21. KVĚTNA 2021 
 
 

Článek 1 

Působnost a členové vědecké rady 

1. Vědecká rada Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (vědecká rada)  
je samosprávný akademický orgán Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého 
v Olomouci (PřF UP). 

2. Působnost vědecké rady, jmenování, odvolání a postavení jejích členů a čestných členů,  
je vymezeno  zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění (zákon) 
a čl. 11 Statutu PřF UP.  

3. Funkční období členů vědecké rady a čestných členů je nejvýše čtyřleté. 

 

Článek 2 

Zasedání a jednání vědecké rady 

1. Zasedání a jednání vědecké rady PřF UP se řídí tímto jednacím řádem. 

2. Vědecká rada zasedá v předem určených termínech. Děkan PřF UP (děkan) má právo 
svolat jednání vědecké rady i mimo stanovené termíny. 

3. Jednání vědecké rady řídí děkan, v jeho nepřítomnosti jím pověřený proděkan (předse-
dající).  

4. Jednání vědecké rady jsou přítomni zaměstnanci určení děkanem jako zapisovatelé. 

5. Zápis je rozesílán všem členům a čestným členům vědecké rady nejpozději do týdně od 
proběhlého jednání. 

6. Se souhlasem nadpoloviční většiny přítomných členů vědecké rady je možno pro získání 
relevantních informací přizvat k části jednání osoby, které nejsou jejími členy. 

7. Vědecká rada je schopna usnášení, jsou-li přítomny alespoň tři pětiny jejích členů. Není-li 
vědecká rada schopna usnášení, určí předsedající se souhlasem nadpoloviční většiny je-
jích přítomných členů nový termín zasedání. Tento termín se oznámí nepřítomným čle-
nům a čestným členům.  

8. K přijetí usnesení vědecké rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů. 
Jen při rozhodování v habilitačním řízení dle § 72 odst. 9 zákona a řízení pro jmenování 
profesorem dle § 74 odst. 6 zákona je k přijetí usnesení vědecké rady třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech jejích členů. 

9. Vědecká rada hlasuje veřejně. Hlasování je tajné při rozhodování v habilitačním řízení a 
řízení pro jmenování profesorem a dále v případech, kdy se tak vysloví veřejným hlaso-
váním nadpoloviční většina jejích přítomných členů. 

10. Hlasovací lístky pro tajné hlasování se upravují zakroužkováním žádoucí varianty. Není-li 
zakroužkována žádná z variant, má se za to, že se hlasující hlasování zdržel.  



11. Pro sčítání hlasů při tajném hlasování určí předsedající před hlasováním se souhlasem 
většiny přítomných členů vědecké rady z řad jejích členů a čestných členů dva skrutátory, 
kteří přímo v zasedací místnosti vyhodnotí výsledek hlasování a sdělí písemným protoko-
lem výsledek předsedajícímu. Ten vyhlásí výsledek sdělením počtu kladných hlasů, zá-
porných hlasů a počtu těch, kteří se hlasování zdrželi. 

12. Zasedání vědecké rady jsou veřejná. Vědecká rada se může usnést, že celé její jednání  
nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by přítomnost veřejnosti ohrozila 
osobnostní práva jednotlivce nebo důležitý zájem PřF UP či UP; v takovém případě VR 
PřF UP určí, kdo se kromě jejích členů a čestných členů, proděkanů, předsedy Akade-
mického senátu PřF UP smí uzavřeného jednání účastnit. Za uzavřenou nelze prohlásit 
habilitační přednášku, obhajobu habilitační práce a přednášku v rámci řízení ke jmeno-
vání profesorem. 

 

Článek 3 

Projednávání bodů pořadu jednání vědecké rady 

1. Jednotlivé body na pořad jednání navrhuje děkan, proděkani, členové a čestní členo-
vé vědecké rady.  

2. Jednotlivé body pořadu jednání vědecké rady se v případě působnosti vědecké rady 
dle § 30 odst.1 zákona projednávají vždy na základě písemných podkladových mate-
riálů. V ostatních případech může vědecká rada jednat i na základě ústní zprávy.  

3. Úvodní slovo při projednávání konkrétního bodu pořadu přednese předsedající nebo 
navrhovatel tohoto bodu. 

4. Vědecká rada může nadpoloviční většinou přítomných členů rozhodnout o odročení 
jednání o konkrétním bodu pořadu z těchto důvodů: 

a) nutnost prostudovat nové předložené materiály, 

b) je-li předložen návrh na předložení dalších podkladů, 

c) je-li předložen návrh na vyslechnutí názoru znalců. 

5. Po projednání příslušného bodu předloží předsedající návrh usnesení. O návrhu 
usnesení se hlasuje. 

6. V případech, které nesnesou odkladu, může děkan rozhodnout o hlasování o návrhu 
per rollam. V tom případě je návrh spolu s podkladovými materiály rozeslán prokaza-
telným způsobem všem členům a čestným členům vědecké rady. Člen vědecké rady 
se k zaslaným návrhům vyjádří neprodleně, není-li vyjádření doručeno do 10 dnů, má 
se za to, že se zdržel hlasování. K přijetí usnesení hlasováním per rollam je třeba 
souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady. S výsledkem hlasování se-
známí děkan vědeckou radu na nejbližším zasedání. Hlasování per rollam o témže 
návrhu je přípustné jen jednou a není přípustné při rozhodování v habilitačním řízení 
a řízení o jmenování profesorem. 

7. Za výjimečných okolností, zejména krizové situace nebo jiné mimořádné události 
značného rozsahu, může děkan rozhodnout, že se jednání vědecké rady uskuteční 
formou videokonference nebo kombinace videokonference a osobní přítomnosti. Při 
hlasování musí být u členů vědecké rady účastnících se formou videokonference 
technicky umožněno ověření jejich identity. Má-li být hlasování tajné, hlasují zvole-
ným prostředkem dálkové komunikace všichni členové vědecké rady. 

8. Předsedající vyhlásí usnesení, určí způsob jeho oznámení a vydá příslušné pokyny 
zapisovatelům. 

 



Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento jednací řád byl schválen Akademickým senátem PřF UP dne 24. února 2006. 
Účinnosti nabyl schválením Akademickým senátem UP dne 1. března 2006 . 

2. Dnem nabytí účinnosti tohoto jednacího řádu se zrušuje Jednací řád vědecké rady PřF 
UP ze dne 12. května 1999. 

 

Novela tohoto jednacího řádu byla schválena Akademickým PřF UP dne 7. dubna 2021, 
Akademickým senátem UP byla schválena dne 19. května 2021 a účinnosti nabyla dnem 21. 
května 2021.  

 

 

 

 

doc. RNDr. Martin Kubala, Ph.D., v.r. 

děkan PřF UP 

 

 

 

doc. Mgr. Karel Lemr, Ph.D., v.r. 

předseda Akademického senátu PřF UP 


