
UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY 
PŘÍRODOVĚDECKÉ FAKULTY 

Akademický senát Přírodovědecké fakulty
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), 
usnesl na tomto Jednacím řádu Vědecké rady Přírodovědecké fakulty,

jako jejím vnitřním předpisu: 

Čl. 1
Základní ustanovení

1. Vědecká rada Přírodovědecké fakulty (dále jen "vědecká rada") je samosprávným orgánem 
Přírodovědecké fakulty (dále jen "fakulty") jako součásti Univerzity Karlovy v Praze (dále jen 
"univerzity"). Její působnost je upravena § 29 a § 30 zákona č. 111/1998 Sb., v platném znění 
(dále jen "zákon"), Statutem univerzity a Statutem fakulty.

Čl. 2
Zasedání vědecké rady, průběh jednání a hlasování

1.  Děkan  fakulty  svolává  zasedání  vědecké  rady  nejméně  třikrát  za  semestr.  Mimořádné 
zasedání vědecké rady je děkan povinen svolat do 14 dnů v případě, že o to požádá písemně 
alespoň  jedna  třetina  jejích  členů.  Program  zasedání  se  pro  akademickou  obec  fakulty 
zveřejňuje obvyklým způsobem.

2. Program zasedání  a zpravidla  rovněž podklady,  které  budou na zasedání projednávány, 
musí mít členové vědecké rady k dispozici nejméně 3 dny před zasedáním. Ve výjimečných a 
zdůvodněných  případech  mohou  být  podklady  členům  vědecké  rady  předloženy  až  před 
zasedáním. Program zasedání vědecké rady stanovuje děkan s přihlédnutím k námětům členů 
vědecké rady. Program zasedání se pro akademickou obec fakulty v dostatečném předstihu 
zveřejňuje obvyklým způsobem, zejména prostřednictvím fakultní intranetové sítě.

3.  Jednání  vědecké  rady řídí  děkan.  Není-li  děkan  přítomen,  řídí  jednání  jím jmenovaný 
zástupce.  Na  zasedání  vědecké  rady  může  vystoupit  se  sdělením každý  její  člen,  rektor, 
prorektor,  proděkan fakulty,  člen akademického senátu fakulty,  člen akademického senátu 
univerzity zvolený na fakultě a rovněž osoby přizvané k jednotlivým projednávaným bodům 
programu. Jiné osoby mohou vystoupit pouze se svolením vědecké rady.

4. Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Do 
počtu členů se nezapočítávají čestní členové.

5.  Zasedání  vědecké  rady  je  veřejné.  Na  návrh  děkana  může  vědecká  rada  nadpoloviční 
většinou všech členů rozhodnout,  že celé  její jednání nebo jeho část budou prohlášeny za 
uzavřené, jestliže by veřejné projednávání konkrétní problematiky ohrozilo práva jednotlivce 



nebo důležitý  zájem fakulty  či  univerzity.  V takovém případě  vědecká  rada  určí,  kdo se 
uzavřeného jednání smí účastnit.

6. Součástí jednání je schválení programu jednání a schválení zápisu z předchozího zasedání 
vědecké rady. 

7. Každý člen vědecké rady a osoby vyjmenované v čl. 2 odst. 3 mají právo se v rozpravě 
vyjádřit k projednávaným otázkám. Je-li k dispozici písemné stanovisko nepřítomného člena 
vědecké rady, musí být přečteno. 

8. Po ukončení rozpravy vědecká rada přijímá rozhodnutí formou usnesení. Před vyhlášením 
usnesení probíhá veřejné či tajné hlasování. Není-li tímto jednacím řádem či dalšími předpisy 
univerzity a fakulty stanoveno jinak, je hlasování veřejné. Právo hlasovat mají pouze přítomní 
členové vědecké rady.

9. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina přítomných členů. 
U usnesení týkajících se Dlouhodobého záměru fakulty a dále v případech uvedených v § 30 
odst. 1 písm. a) nebo b) zákona je zapotřebí souhlasu alespoň dvou třetin přítomných řádných 
členů vědecké rady, nejméně však jedné poloviny všech členů.

Čl. 3
Jednání a hlasování per rollam

1. Neodkladné záležitosti a návrhy podléhající vyjádření vědecké rady, k jejichž projednání 
není možné nebo účelné svolat zasedání vědecké rady, mohou být děkanem rozeslány členům 
vědecké rady k posouzení per rollam. 

2. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací formulář se rozešlou členům vědecké rady 
prostřednictvím uzavřené elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro posouzení 
a hlasování, která nesmí být kratší než jeden týden od rozeslání. Požádá-li o to člen vědecké 
rady, bude mu návrh zaslán i v písemné podobě.

3. Hlasování je veřejné. Vyplněný hlasovací formulář obsahuje jméno a příjmení hlasujícího a 
jeho hlas (ano/ne/zdržuji se), jinak je neplatný. 

4. Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas 
nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. I v tomto případě však může děkan na žádost 
člena vědecké rady podanou do tří dnů od vyhlášení výsledků návrh pozastavit a rozhodnout o 
jeho novém projednání na nejbližším zasedání vědecké rady.

5.  Tímto  způsobem nelze  jednat  a  hlasovat  o  záležitosti,  o  níž  se  má rozhodnout  tajným 
hlasováním. Tímto způsobem rovněž nelze jednat a hlasovat vysloví-li s tím nejpozději ve 
lhůtě pro hlasování nesouhlas nejméně jedna pětina členů vědecké rady. 

6. Zápis o hlasování per rollam schvaluje vědecká rada na svém nejbližším řádném zasedání. 
Součástí  zápisu o hlasování per rollam je jmenný seznam členů vědecké rady s uvedením 
toho, jak každý z nich hlasoval.



Čl. 4
Jednání o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem

1.  Při  projednávání  návrhů  na  jmenování  docentů  a  profesorů  postupuje  vědecká  rada  v 
souladu s § 72 a § 74 zákona a s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 
univerzity. Vědecká rada hlasuje o každém návrhu jednotlivě. Při hlasování ve věcech podle § 
72 odst.  9 a 10 a § 74 odst.  6 zákona je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 
vědecké rady. 

2. Hlasování ve věcech podle § 72 odst. 9 a 10 a § 74 odst. 6 zákona je tajné.

3. K příslušnému zasedání vědecké rady přizve děkan uchazeče o jmenování profesorem nebo 
docentem. Návrh nemůže být projednáván, pokud se pozvaný uchazeč zasedání neúčastní.

4.  K  příslušnému  zasedání  vědecké  rady  přizve  děkan  předsedu  hodnotící  komise  nebo 
habilitační  komise.  Návrh nemusí  být  projednáván,  pokud se pozvaný předseda nebo jím 
pověřený člen komise zasedání neúčastní.

5.  Účastní-li  se  zasedání  méně  než  dvě  třetiny  všech  členů  vědecké  rady,  je  návrh 
habilitačního řízení  či  řízení  ke jmenování  profesorem projednáván pouze v případě,  že s 
takovým postupem uchazeč vysloví souhlas. Přitom platí čl. 2 odst 4.

6. Habilitace nebo jmenování profesorem je vědeckou radou doporučena v případě souhlasu 
nadpoloviční většiny všech jejích členů.

7. Jednání vědecké rady je po dobu hlasování a rozpravy k návrhu habilitačního řízení a řízení 
ke  jmenování  profesorem  uzavřené  pouze  pro  členy  vědecké  rady  a  osoby,  s  jejichž 
přítomností vědecká rada vyslovila souhlas.

Čl. 5
Zápis

1. O průběhu zasedání vědecké rady se pořizuje zápis.

2.  Zápis  obsahuje:  datum,  hodinu  zahájení  a  ukončení  jednání,  místo  zasedání,  seznam 
přítomných, omluvených a neomluvených členů vědecké rady, seznam dalších osob, které se 
zasedání  účastnily,  znění  jednotlivých  návrhů,  reprezentativní  výtah  z  jednání  a  usnesení 
vědecké rady.

3. Každý člen vědecké rady má právo žádat,  aby bylo jeho odchylné stanovisko v zápise 
uvedeno. Žádost nemůže být odmítnuta.

4. Zápis se pro akademickou obec fakulty zveřejňuje obvyklým způsobem na úřední desce a 
prostřednictvím fakultní intranetové sítě. Zápis musí být zveřejněn nejpozději do 14 dnů ode 
dne zasedání.

5. Zápis schvaluje vědecká rada usnesením na svém nejbližším zasedání.



Čl. 6
Závěrečná ustanovení

1. Tento řád byl schválen akademickým senátem fakulty dne 7. 9. 2009
2. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity1. 
3. Tento řád nabývá účinnosti dnem schválení Akademickým senátem univerzity.

Mgr. Roman Matoušek
předseda akademického senátu fakulty 

prof. RNDr. Bohuslav Gaš, CSc.
děkan fakulty

1) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil 
tento  Jednací řád vědecké rady Přírodovědecké fakulty dne 
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