
Jednací řád vědecké rady  

Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 

(schválený akademickým senátem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze dne 14.1.2010) 

 

Akademický senát Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze 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),ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s čl. 12 

odst. 7 statutu Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze usnesl na tomto jednacím řádu 

vědecké rady Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jako jejím vnitřním předpisu: 

 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Tento řád upravuje podrobnosti o jednání Vědecké rady Filozofické fakulty univerzity 

Karlovy v Praze (dále jen „rada“). 

2. Rada je samosprávným akademickým orgánem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy 

v Praze (dále jen „fakulta“ a „univerzita“).1 

 

Čl. 2 

Působnost 

1. V působnosti rady je zejména2: 

a) projednávání dlouhodobých záměrů vzdělávací, vědecko-výzkumné, vývojové, 

umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty, vypracovaných v souladu s 

dlouhodobým záměrem univerzity, 

b) schvalování studijních programů, které mají být na fakultě uskutečňovány, 

c) vykonávání působnosti v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v 

rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách a vnitřními předpisy univerzity, 

jakož i ve věcech řízení profesorů in memoriam a profesorů emeritních, 

d) projednávání zásadních a koncepčních otázek týkajících se spolupráce fakulty s 

českými a zahraničními vědeckými, pedagogickými a dalšími institucemi a jinými 

právními subjekty, 

e) projednávání a vyjadřování se k dalším otázkám, které radě předloží děkan fakulty 

nebo jím pověřený proděkan, nebo člen rady podle zásad uvedených v čl. 5 odst. 3 

                                                 
1 § 25 odst. 1 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů. 
2 § 30 zákona o vysokých školách, čl. 12 odst. 4 statutu fakulty. 



tohoto řádu, a k otázkám, o nichž tak stanoví vnitřní předpis univerzity nebo 

fakulty. 

2. Sdělení, které se svým obsahem týká pouze explicitně vyjmenované působnosti rady 

podle odst. 1 písm. a. – d. může písemně podat radě každý člen akademické obce fakulty. 

Rada na nejbližším zasedání rozhodne o formě projednání tohoto podnětu či sdělení 

hlasováním. Přitom může vypracováním návrhu stanoviska pověřit pracovní skupinu rady 

v souladu s čl. 5 odst. 6 tohoto řádu. 

 

Čl. 3 

Složení 

1. Členové rady jsou významní představitelé oborů, v nichž se uskutečňuje vzdělávací a 

vědecká činnost fakulty. Členem a zároveň předsedou rady je děkan fakulty a členy rady 

jsou také zpravidla proděkani fakulty.3 

2. Nejméně jedna třetina členů rady jsou jiné osoby než členové akademické obce univerzity. 

3. Členy rady jmenuje a odvolává děkan fakulty. Návrh na jmenování a odvolání členů rady 

schvaluje na návrh děkana fakulty akademický senát fakulty (dále jen „senát“). Při 

jmenování členů rady dbá děkan fakulty, aby v ní byly pokud možno rovnoměrně 

zastoupeny hlavní obory vědy a hlavní studijní obory pěstované na fakultě.4 

4. Děkan fakulty může jmenovat čestným členem rady, tj. bez práva hlasovat a bez dalších 

práv uvedených v čl. 5 odst. 3 a čl. 6 odst. 4 tohoto řádu, význačného vědce, který se 

výrazným způsobem zasloužil o fakultu. Před jmenováním čestného člena rady si děkan 

fakulty vyžádá vyjádření senátu.5 

 

Čl. 4 

Zasedání 

1. Zasedání rady svolává děkan fakulty nebo jím pověřený proděkan nejméně sedmkrát za 

rok, zpravidla jednou měsíčně v akademickém roce. Časový plán zasedání se zveřejňuje v 

přiměřeném časovém předstihu na úřední desce a internetových stránkách fakulty. 

2. Děkan fakulty nebo jím pověřený proděkan je povinen svolat mimořádné zasedání rady, 

požádá-li o to písemně nebo hlasováním na zasedání rady alespoň jedna třetina jejích 

členů. 

3. Na každé zasedání obdrží členové rady písemnou pozvánku a zpravidla též příslušné 

materiály, které budou projednávány. 

                                                 
3 § 29 odst. 2 a 3 zákona o vysokých školách. 
4 § 29 odst. 1 zákona o vysokých školách, čl. 12 odst. 1 a 2 statutu fakulty. 
5 Čl. 12 odst. 5 statutu fakulty. 



4. Ve výjimečných případech, zejména při zdůvodněné časové tísni či naléhavosti 

projednávané otázky, mohou být materiály členům rady rozdány na jejím zasedáním. 

5. Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, může děkan fakulty pozvat na zasedání i další 

osoby. 

6. Z každého zasedání rady se vyhotoví stručný zápis včetně přesného znění usnesení a 

zveřejní se na úřední desce a internetových stránkách fakulty. Zápis musí obdržet rovněž 

všichni členové rady. 

7. Zápis ze zasedání rady podléhá schválení na následujícím zasedání rady. 

 

Čl. 5 

Průběh jednání 

1. Jednání rady řídí děkan fakulty nebo jím pověřený proděkan. 

2. Jednání každého zasedání rady se řídí programem, který navrhne na začátku zasedání rady 

děkan fakulty nebo jím pověřený proděkan. O přijetí programu rozhoduje rada 

hlasováním. 

3. Člen rady má právo navrhnout zařazení dalších záležitostí do programu jednání. Jsou-li 

třeba k projednání tohoto návrhu písemné podklady, předá je člen rady s dostatečným 

předstihem děkanovi fakulty nebo pověřenému proděkanovi. V případech uvedených v čl. 

4 odst. 4 tohoto řádu mohou být materiály předány členům rady přímo na zasedání rady. 

4. Na jednání rady může vystoupit bez souhlasu rady se svým sdělením nebo návrhem - 

kromě návrhů uvedených v odst. 3 - také proděkan nebo člen předsednictva senátu, pokud 

není přímo členem rady, a dále také čestný člen rady. Další osoby - hosté či přizvaní 

odborníci - mohou vystoupit pouze se sdělením, a to na základě souhlasu rady. 

5. Jednání rady je veřejné. Na návrh děkana fakulty nebo proděkana, který z pověření děkana 

řídí zasedání rady, nebo člena rady, může rada hlasováním rozhodnout, že celé její jednání 

nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené. Za uzavřené zasedání bez předchozího 

rozhodnutí rady se považuje rozprava před hlasováním o výsledku habilitačního řízení 

nebo řízení ke jmenování profesorem a samotné hlasování v těchto záležitostech. 

6. Pro formulování textu některých usnesení a stanovisek nebo pro přípravu či zhodnocení 

některých projednávaných materiálů může rada zvolit pracovní skupinu rady. Před volbou 

této pracovní skupiny musí být konkrétně zformulován problém nebo úkol, který má 

pracovní skupina zpracovat, a musí být stanoven termín, kdy bude návrh pracovní skupiny 

předložen radě. Pracovní skupina se dohodne na osobě mluvčího, který předloží výsledek 

činnosti pracovní skupiny radě. 

 

Čl. 6 

Usnesení 



1. Rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů, kteří mají 

právo hlasovat. V případě projednávání návrhů v řízení o jmenování docentem a 

profesorem je rada způsobilá se usnášet, jsou-li přítomny dvě třetiny všech jejích členů. 

2. Rada rozhoduje usnesením. Před vyhlášením usnesení probíhá veřejné či tajné hlasování. 

Obvyklou formou hlasování je hlasování veřejné. Při rovnosti hlasů se návrh považuje za 

nepřijatý. Při rovnosti hlasů v tajném hlasování (s výjimkou hlasování v záležitostech 

podle odst. 5.) se další hlasování o problému odkládá na nejbližší zasedání rady. O 

návrzích podaných členy rady se hlasuje v pořadí, v němž byly přeloženy. 

3. Nestanoví-li zákon o vysokých školách jinak,6 je usnesení přijato, vysloví-li se pro ně 

hlasováním nadpoloviční většina přítomných členů rady. 

4. Pro vyhodnocení výsledků tajného hlasování volí rada ze svých členů dva skrutátory. O 

výsledku tajného hlasování se sepíše zápis, který podepisují oba skrutátoři, a hlasovací 

lístky se uchovávají na fakultě po dobu tří let. 

5. Hlasování v souvislosti s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem mají 

vždy podobu tajného hlasování. 

6. Hlasování v souvislosti s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem se 

provádí škrtnutím příslušného údaje (souhlasím/nesouhlasím) na hlasovacím lístku. Jinak 

upravený nebo nevyplněný hlasovací lístek je považován za neplatný hlas. Při tajném 

hlasování o jiné otázce platí toto ustanovení přiměřeně. 

 

Čl. 7 

Zabezpečení činnosti rady 

Činnost rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje podle konkrétních pokynů 

děkana fakulty nebo proděkana děkanát fakulty, zejména oddělení vědy. 

 

Čl. 8 

Zrušovací ustanovení 

Zrušuje se Jednací řád vědecké rady ze dne 8.2.2001 ve znění pozdějších změn a doplňků. 

 

Čl. 9 

Schválení a účinnost 

1. Tento předpis byl schválen akademickým senátem fakulty dne 14. 1. 2010. 

2. Tento předpis nabývá platnosti dnem schválení akademickým senátem univerzity.7
 

                                                 
6 § 72 odst. 10 a § 74 odst. 6 zákona o vysokých školách. Jedná se o hlasování v habilitačním řízení a v řízení ke 

jmenování profesorem. 



3. Tento předpis nabývá účinnosti následující den po schválení akademickým senátem 

univerzity. 

 

 

 

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

Mgr. Petr Christov, Ph. D. 

předseda akademického senátu fakulty 

 

 

 

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

PhDr. Michal Stehlík, Ph. D. 

děkan fakulty 

 

 

 

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

Prof. RNDr. Jan Hála, DrSc. 

předseda akademického senátu univerzity 

 

                                                                                                                                                         
7 § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Tento předpis byl schválen akademickým senátem univerzity 

dne 19.2.2010 


