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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 15. června 2015 pod čj. MSMT-21033/2015 změnu Jednacího řádu 

Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze.  

 

 

             .......................................... 

             Mgr. Karolína Gondková 

         ředitelka 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 v Praze se mění takto: 

1. V čl. 2 odst. 2  větě první se před slovo „odeslána“ vkládají slova „elektronickou 

formou“. 

2. V čl. 3 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„2. Program zasedání vědecké rady stanovuje rektor.“. 

Dosavadní odstavec 2 se označuje jako odstavec 3. 

3. V čl. 3 odst. 3 se za slovo „člen“ vkládají slova „nebo orgán univerzity“. 

4. Článek 6 zní: 

„Čl. 6 

1. Rektor může vyhlásit hlasování mimo zasedání vědecké rady (dále jen „hlasování 

per rollam“), jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není 

možné nebo účelné svolat zasedání vědecké rady. Hlasovat per rollam nelze o návrzích 

na jmenování profesorem, návrzích na jmenování docentem ani o návrzích na udělení 

titulu doktor honoris causa. 

2. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací lístek se rozešlou členům 

prostřednictvím elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro hlasování, 

která činí nejméně pět dní. 
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3. Člen elektronickou formou zašle vyplněný hlasovací lístek obsahující jméno 

a příjmení hlasujícího a jeho hlasování, tj. souhlas, nesouhlas, nebo zdržení se, ve 

lhůtě podle odstavce 2, jinak je jeho hlas neplatný. Stejnou formou a ve stejné lhůtě 

může člen hlasování per rollam odmítnout.  

4. Návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční 

většina všech členů; 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.“. 

5. V čl. 7 větě první se za slovo „rektor“ vkládají slova „děkana příslušné fakulty, nebo 

děkany příslušných fakult, jakož i v případě potřeby“ a slova „jakož i děkana příslušné 

fakulty nebo děkany příslušných fakult“ se zrušují. 

6. V čl. 9 odst. 3 se středník a slova „komise je tvořena zejména členy“ zrušují. 

7. V čl. 10 odst. 1 se slova „pořizuje zapisovatel určený rektorem“ nahrazují slovy 

„ověřuje rektor“. 

8. V čl. 10 odstavec 2 zní:  

„2. Zápis ze zasedání vědecké rady se po schválení na dalším zasedání vědecké rady 

zveřejňuje prostřednictvím internetových stránek univerzity.“. 

 

 

Čl. 2 

1. Tato změna Jednacího řádu Vědecké rady Univerzity Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) 

byla schválena Akademickým senátem Univerzity Karlovy v Praze dne 15. května 2015. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy.
1
 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti dne 1. července 2015.  

 

 

 

 

 

 

................................... ................................... 

předseda akademického senátu rektor 

 

 

                                                 
1
 § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 15. června 2015. 


