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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 
zákona č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách),  dne 21. července 2000  pod čj. 23 694/2000-30 změnu Jednacího řádu 
Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze.   

 
 
      .......................................... 
             Ing. J. Beneš, CSc. 
      ředitel odboru vysokých škol 

 

ZMĚNA  
 

JEDNACÍHO ŘÁDU VĚDECKÉ RADY 
 

 UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 
 
 

Akademický senát Univerzity Karlovy 

se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb.,  

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  

usnesl na této změně Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Karlovy: 
 
 
 

Čl. 1 
 

Jednací řád Vědecké rady Univerzity Karlovy se mění takto: 
 

1. V čl. 5  se na konci odstavce 2 připojuje tato věta:  „Návrh nemusí být projednáván, 
pokud se pozvaný uchazeč zasedání neúčastní.“ 

2. V článku 5 se doplňuje  odstavec 4, který zní: „4. K projednání návrhu na jmenování 
docentem nebo návrhu na jmenování profesorem přizve rektor děkana, který příslušný 
návrh rektorovi předložil.“ 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 5. 

3. V článku 7 se za slova „žádosti o akreditaci“ vkládají slova „jakož i děkana příslušné 
fakulty, nebo děkany příslušných fakult“. 

4. Za článek  7 se vkládají nové články  8 a 9, které včetně nadpisu článku 9  znějí: 
 

„Čl. 8 
K jednání ve věci fakulty nebo k jednání ve věci, kterou inicioval orgán fakulty, přizve 
rektor příslušného děkana. Děkan odpoví na otázky členů a má právo vystoupit 
v rozpravě. 
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Komise vědecké rady 
Čl. 9 

1. Vědecká rada může na návrh rektora zřídit komisi vědecké rady (dále jen „komise“). 
2. Komise jsou poradními orgány vědecké rady a zřizují se jako stálé, nebo dočasné. 
3. Složení komise schvaluje na návrh rektora vědecká rada; komise je tvořena zejména 
členy.“ 

Dosavadní  články 8 a 9 se označují  jako články  10 a 11. 
 

 
Čl. 2 

 
1. Tato změna předpisu byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze 

dne 28. června 2000. 
2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 

a tělovýchovy.1) 
3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti první den kalendářního měsíce následujícího po 

dni, kdy nabyla platnosti. 
 
 
 
 

................................... ................................... 
předseda akademického senátu rektor 

 
 

                                                 
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne ……….. . 


