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Návrh usnesení:  

Akademický senát Vysoké školy ekonomické v Praze schvaluje Jednací řád 

Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze. 

  



JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY 

FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ 

  

ČLÁNEK 1  

VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ 

Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen 

Vědecká rada FPH) je samosprávným orgánem Fakulty mezinárodních vztahů (dále jen FPH) 

ustanoveným podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů, v platném znění (dále jen zákon). 

 

ČLÁNEK 2  

VYMEZENÍ POJMŮ 

(1)  Pro účely tohoto předpisu se rozumí:  

a) zveřejněním umístění na veřejnou část internetových stránek FPH,  

b) zpřístupněním umístění na neveřejnou část internetových stránek FPH nebo jiné 

umístění umožňující dálkový přístup členům akademické obce fakulty, 

c) zasláním odeslání elektronickou poštou na školní e-mailovou adresu příjemce; podání 

učiněná elektronickou poštou je nutné zaslat ze školní e-mailové adresy. 

 

ČLÁNEK 3  

ZÁSADY JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY FPH 

 (1) Zasedání Vědecké rady FPH svolává děkan podle potřeb FPH, nejméně však jednou za 

semestr. 

(2) Děkan je povinen svolat Vědeckou radu FPH, pokud o to písemně v listinné nebo 

elektronické formě požádá nejméně 1/3 členů Vědecké rady FPH s uvedením 

programu jednání, a to nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti. 

(3) Zasedání Vědecké rady FPH svolává děkan nejméně 14 dní před termínem jednání, a 

to písemně, v listinné nebo elektronické formě. V naléhavých a odůvodněných 

případech může být Vědecká rada FPH svolána touto formou v kratším termínu.  

(4) K projednání zásadních otázek musí být členům Vědecké rady FPH předem předány 

písemné podklady v listinné formě nebo zpřístupněny v elektronické formě, a to 

nejpozději 7 pracovních dní před termínem zasedání Vědecké rady FPH. 

(5) Program jednání Vědecké rady FPH stanovuje děkan. O zařazení nového bodu na 

program jednání, který není uveden v pozvánce na zasedání Vědecké rady FPH, může 



rozhodnout Vědecká rada FPH svým hlasováním. Pro zařazení nového bodu na 

program se musí vyslovit nadpoloviční většina přítomných členů Vědecké rady FPH. 

(6) Jednání Vědecké rady FPH řídí děkan, nebo jím pověřený člen Vědecké rady FPH. 

(7) Zasedání Vědecké rady FPH jsou neveřejná s výjimkou zasedání, na kterých se koná 

habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce podle § 72 odst. 9 zákona, nebo na 

kterých se koná přednáška v rámci jmenovacího řízení podle § 74 odst. 5 zákona.  

(8) Neveřejné části zasedání Vědecké rady FPH se nezúčastňuje člen Vědecké rady FPH, 

v jehož záležitosti Vědecká rada FPH jedná. 

(9) Na pozvání nebo se souhlasem děkana fakulty se jednání Vědecké rady FPH mohou 

zúčastnit další osoby. 

(10) Členové Vědecké rady FPH mohou předkládat předsedajícímu písemné nebo ústní 

návrhy. Podání návrhu musí být zaznamenáno v zápise z jednání. 

(11) Z jednání Vědecké rady FPH pořizuje určený pracovník děkanátu FPH písemný zápis, 

který po autorizaci děkanem fakulty musí být v elektronické podobě rozeslán členům 

Vědecké rady FPH do 15 dní po skončení zasedání. 

 

ČLÁNEK 4  

USTANOVENÍ O HLASOVÁNÍ 

(1) Vědecká rada FPH je způsobilá se usnášet, je-li na jednání přítomna nadpoloviční 

většina všech jejích členů. 

(2) Hlasování je veřejné, pokud zákon nebo usnesení Vědecké rady FPH nestanoví, že 

Vědecká rada FPH má hlasovat tajně. 

(3) V případě tajného hlasování se hlasuje pomocí hlasovacích lístků. Výsledky vyhodnotí 

nejméně dva zvolení členové Vědecké rady FPH (skrutátoři) ihned po odevzdání 

hlasovacích lístků. Platné vyplnění hlasovacích lístků spočívá v jednoznačném označení 

předepsaného vyjádření „souhlasím“ nebo „nesouhlasím“. Nevyplněný nebo 

nesprávně vyplněný hlasovací lístek se pokládá za neplatně vyplněný.  

(4) Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů 

Vědecké rady FPH, není-li dále stanoveno jinak.  

(5) V případě hlasování: 

a) k přijetí usnesení o návrhu na jmenování docentem je nutná nadpoloviční většina hlasů 

všech členů Vědecké rady FPH (§ 72 odst. 10 zákona), o návrhu na jmenování 

profesorem je k přijetí usnesení nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů Vědecké 

rady FPH (§ 74 odst. 6 zákona), 



b) o návrhu na udělení doktorátu honoris causa je k přijetí usnesení nutná nadpoloviční 

většina hlasů všech členů Vědecké rady FPH.  

 

ČLÁNEK 5  

HLASOVÁNÍ PER ROLLAM 

 (1) V naléhavých a odůvodněných případech, s výjimkou hlasování podle § 12 odst. 2, 

mohou členové Vědecké rady FPH na žádost děkana fakulty hlasovat per rollam 

prostřednictvím elektronické pošty. 

(2)  Hlasování per rollam probíhá elektronicky v souladu s následujícími ustanoveními: 

a) děkan zašle všem členům Vědecké rady FPH v elektronické formě návrh usnesení 

v dané věci včetně příslušných podkladů a sdělí jim lhůtu, která činí minimálně 3 

kalendářní dny, a emailové adresy skrutátorů pro zaslání odpovědi, 

b) jednotliví členové Vědecké rady FPH zašlou ve stanovené lhůtě na určené emailové 

adresy odpověď „souhlasím“, „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“, 

c) hlasování vyhodnotí dva skrutátoři určení děkanem fakulty. Výsledek hlasování sdělí 

písemně v listinné nebo elektronické formě děkanovi fakulty, nejpozději následující 

pracovní den po uplynutí lhůty určené k zaslání odpovědí členů Vědecké rady FPH,  

d) usnesení je schváleno, pokud s ním souhlasila nadpoloviční většina hlasujících. 

Současně je ke schválení usnesení nutné, aby se hlasování účastnila nadpoloviční 

většina všech členů Vědecké rady FPH. Za účast se přitom považuje odpověď jedním z 

výše uvedených způsobů. Nezaslání odpovědi se považuje za neúčast při hlasování, 

e)  za okamžik přijetí či nepřijetí usnesení (podle výsledku hlasování) se považuje poslední 

den, hodina, resp. minuta lhůty určené k zaslání odpovědi členů Vědecké rady FPH,  

f) děkan je povinen oznámit výsledek hlasování per rollam elektronickou formou všem 

členům Vědecké rady FPH, a to nejpozději do 10 dnů po uplynutí stanovené lhůty 

k hlasování formou per rollam. 

 

ČLÁNEK 6  

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1)  Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti schválením Akademickým senátem 

Vysoké školy ekonomické v Praze. 

(2)  Veškerá jednání zahájená přede dnem účinnosti tohoto jednacího řádu a do dne jeho 

účinnosti neuzavřená, budou dokončena podle tohoto jednacího řádu.  



(3)  Nabytím účinnosti tohoto jednacího řádu pozbývají platnosti a účinnosti veškeré 

dřívější jednací řády Vědecké rady FPH, které ke dni účinnosti tohoto řádu byly platné 

či účinné. 

 

 

 

Tento jednací řád byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem 

FPH dne …. 

Tento jednací řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem 

Vysoké školy ekonomické v Praze dne …. 


