Jednací řád
Vědecké rady Fakulty podnikohospodářské
Vysoké školy ekonomické v Praze
Článek 1
Úvodní ustanovení
§1
(1) Vědecká rada Fakulty podnikohospodářské Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen
Vědecká rada) je samosprávným akademickým orgánem Fakulty podnikohospodářské
Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen FPH), ustanoveným ve smyslu zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon o
vysokých školách“ nebo „zákon“).

Článek 2
Členové vědecké rady
§2
(2) Členové Vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje
vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí
činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce veřejné
vysoké školy, jejíž je fakulta součástí.
(3) Členy Vědecké rady jmenuje a odvolává děkan po schválení návrhu akademickým senátem
FPH (dále jen AS FPH). Děkan také rozhoduje, na jak dlouho členy vědecké rady jmenuje,
zpravidla však nejdéle do konce svého funkčního období.
(4) Předsedou Vědecké rady je děkan.

§3
(1) Členství ve Vědecké radě je nezastupitelné.

Článek 3
Působnost vědecké rady
§4
(1) Vědecká rada projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti FPH vypracovaný v souladu s dlouhodobým
záměrem VŠE a postupuje jej ke schválení AS FPH.

(2) Vědecká rada schvaluje studijní programy a obory, které mají být uskutečňovány na FPH.
(3) Vědecká rada vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v
rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách.
(4) Vědecká rada se vyjadřuje k otázkám, které jí k projednání předloží děkan.

Článek 4
Jednání vědecké rady
§5
(1) Zasedání Vědecké rady svolává děkan podle potřeb FPH.
(2) S výjimkou naléhavých případů, se zasedání Vědecké rady svolává písemně nejméně 14 dnů
před termínem jednání.
(3) K projednání zásadních otázek musí členové Vědecké rady předem obdržet písemné
podklady, a to v termínu stanoveném v odstavci 2.

§6
(1) Jednání Vědecké rady řídí děkan nebo v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen Vědecké rady.

§7
(1) Zasedání Vědecké rady jsou neveřejná, kromě případů uvedených v zákoně o vysokých
školách.
(2) Na pozvání děkana se jednání Vědecké rady mohou zúčastnit další osoby.

§8
(1) Členové Vědecké rady mohou předkládat předsedajícímu jednání písemné nebo ústní
návrhy, a to ohledně doplňku a úprav programu. Do programu budou zařazeny, jestliže se
pro ně na zasedání vyjádří nadpoloviční většina přítomných.
(2) Podání návrhu musí být zaznamenáno v zápisu z jednání.

§9
(1) Z jednání Vědecké rady pořizuje určený pracovník děkanátu FPH písemný zápis, který je po
autorizaci děkanem zveřejněn na webové stránce FPH.

Článek 6
Usnesení vědecké rady
§ 10
(1) Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích
členů.

§ 11
(1) Usnesení lze přijmout těmito způsoby:
a) Veřejným hlasováním; k přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů Vědecké rady.
b) Tajným hlasováním; k přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných
členů Vědecké rady. V případě tajného hlasování se hlasuje pomocí hlasovacích lístků.
Členové Vědecké rady hlasují hlasovacími lístky s vyznačením „souhlasím – nesouhlasím“
přeškrtnutím výroku, s kterým nesouhlasí. Odevzdaný hlas je neplatný, jestliže nebyl
jednoznačně upraven. Výsledky vyhodnotí nejméně dva veřejným hlasováním zvolení
členové Vědecké rady (dále jen „skrutátoři“) ihned po odevzdání hlasovacích lístků, a to
v místnosti, kde Vědecká rada zasedá. Výsledek hlasování je zaznamenán v protokolu
podepsaném skrutátory a děkanem nebo jím určeným zástupcem.
c) V naléhavých a odůvodněných případech při projednání návrhů, jejichž schválení
nevyžaduje tajné hlasování, může děkan požádat členy Vědecké rady o hlasování formou
per rollam.

§ 12
(1) Hlasování per rollam probíhá elektronicky.
(2) Děkan zašle všem členům Vědecké rady návrh usnesení v dané věci včetně příslušných
podkladů a sdělí lhůtu pro odpověď.
(3) Jednotliví členové Vědecké rady zašlou ve stanovené lhůtě děkanovi odpověď „souhlasím“,
„nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“.
(4) Odpovědi členů Vědecké rady shromažďují dva skrutátoři určení děkanem.
(5) Usnesení je schváleno, pokud s ním souhlasila nadpoloviční většina hlasujících.
(6) Děkan je povinen oznámit výsledek hlasování per rollam na nejbližším zasedání Vědecké
rady nebo jej oznámí e-mailem všem členům Vědecké rady.

§ 13
(1) V případě hlasování o návrhu jmenování docentem nebo profesorem se postupuje dle
zákona o vysokých školách.
(2) V případě hlasování o udělení doktorátu honoris causa je usnesení přijato, pokud se pro něj
vyslovila většina všech členů Vědecké rady.

Článek 7
Závěrečná ustanovení
§ 14
(1) Jednací řád Vědecké rady FPH nabývá platnosti a vstupuje v účinnost dnem schválení
akademickým senátem VŠE.
(2) Tento Jednací řád Vědecké rady FPH byl schválen:
-

Akademickým senátem FPH dne 11.12.2013;

-

Akademickým senátem VŠE dne 20.1.2014.

(3) Dnem nabytí platnosti tohoto Jednacího řádu Vědecké rady FPH pozbývá platnost Jednací
řád Vědecké rady FPH ze dne 29. 4. 2004.

