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UNIVERZITA KARLOVA
LÉKAŘSKÁ FAKULTA V HRADCI KRÁLOVÉ

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY
LÉKAŘSKÉ FAKULTY V HRADCI KRÁLOVÉ

Akademický senát Lékařské fakulty v Hradci Králové
se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších
předpisů (dále jen „zákon o vysokých školách“), usnesl na tomto Jednacím řádu Vědecké
rady Lékařské fakulty v Hradci Králové, jako jejím vnitřním předpisu:

Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.

2.

3.
4.

Vědecká rada Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen „vědecká rada“) je
samosprávným akademickým orgánem Lékařské fakulty v Hradci Králové (dále jen
„fakulta“) ve smyslu § 25 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.
Vědecká rada, kromě činností vyjmenovaných v § 30 zákona o vysokých školách, se
vyjadřuje k záležitostem, které jí předloží děkan, proděkan, Akademický senát Lékařské
fakulty v Hradci Králové (dále jen „akademický senát“), stanoví-li tak vnitřní předpis
Univerzity Karlovy (dále jen „univerzita“) nebo o nichž se sama usnese.
Vědecká rada se při jednání řídí tímto Jednacím řádem Vědecké rady Lékařské fakulty
v Hradci Králové.
Činnost vědecké rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje děkanát.

Čl. 2
Složení
1.
2.
3.

Předsedou vědecké rady je děkan.
Členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan po předchozím souhlasu akademického
senátu.
Členové vědecké rady jsou zejména významní představitelé oborů, v nichž fakulta
uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Při jmenování členů vědecké rady dbá děkan
mj. na to, aby v ní byly rovnoměrně zastoupeny hlavní obory vědy a oblasti vzdělávání
zastoupené na fakultě.
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4.
5.

6.
7.
8.
9.

Nejméně jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce
univerzity.
Děkan může jmenovat čestným členem vědecké rady bez práva hlasovat význačného
vědce, který se významným způsobem zasloužil o fakultu. Před jmenováním čestných
členů vědecké rady si děkan vyžádá vyjádření akademického senátu.
Členství ve vědecké radě je nezastupitelné.
Povinnost účastnit se zasedání vědecké rady mají všichni její členové s hlasovacím právem.
Složení vědecké rady, její funkční období a zánik členství upravuje Statut Lékařské fakulty
v Hradci Králové.
Vědecká rada může na návrh děkana zřídit komisi vědecké rady (dále jen „komise“).
Komise jsou poradními orgány vědecké rady a zřizují se jako stálé nebo dočasné. Složení
komise schvaluje na návrh děkana vědecká rada.

Čl. 3
Průběh zasedání
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.
8.

Zasedání vědecké rady svolává děkan nejméně pětkrát za akademický rok. Časový plán
zasedání se zveřejňuje v přiměřeném časovém předstihu ve veřejné části internetových
stránek fakulty. Děkan je povinen svolat mimořádné zasedání vědecké rady, požádá-li o to
alespoň jedna třetina členů vědecké rady.
Zasedání vědecké rady může svolat a řídit též děkanem pověřený proděkan.
Program zasedání vědecké rady stanovuje děkan s přihlédnutím k návrhům vědecké rady
nebo jiných orgánů fakulty. Pozvánka a podkladové materiály budou členům vědecké rady
odeslány elektronicky nejméně pět kalendářních dnů před každým zasedáním.
Ve výjimečných a odůvodněných případech, zejména v případě časové tísně či naléhavosti
projednávané otázky, mohou být členům vědecké rady podkladové materiály předány
v listinné podobě později, případně rozdány při zahájení zasedání.
Na jednání vědecké rady může vystoupit se svým sdělením její člen, proděkan, člen
předsednictva akademického senátu a dále čestný člen vědecké rady. Další osoby, hosté či
vyžádaní odborníci mohou vystoupit pouze tehdy, jestliže s tím vědecká rada vyjádří
souhlas.
Vědecká rada si může vyžádat stanovisko kteréhokoliv orgánu fakulty. Vědecká rada má
právo seznamovat se se závěry jednání jiných orgánů fakulty.
Jednání vědecké rady je veřejné, není-li dále stanoveno jinak. Vědecká rada může
rozhodnout, že celé její jednání nebo jeho část budou prohlášeny za uzavřené, jestliže by
veřejné jednání ohrozilo osobnostní práva jednotlivce nebo důležitý zájem univerzity nebo
fakulty; v takovém případě vědecká rada určí, kdo se uzavřeného jednání smí zúčastnit.
Návrh na uzavření části nebo celého jednání pro veřejnost může učinit kterýkoliv člen
vědecké rady.
K uskutečnění, kontrole a vyhodnocení hlasování jsou na začátku zasedání z členů vědecké
rady zvoleni dva skrutátoři.
Z jednání vědecké rady se pořizuje písemnost obsahující přijatá usnesení a zápis. Zápis
podléhá schválení vědecké rady na jejím dalším zasedání a ověřuje jej děkan.
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9.

Z průběhu jednání vědecké rady může být pořízen zvukový záznam.

Čl. 3a
Hybridní nebo distanční zasedání vědecké rady
1.

2.
3.

Zasedání vědecké rady je možné konat hybridním nebo distančním způsobem, pokud
a)
z jiného právního předpisu nebo opatření vydaného na jeho základě vyplývá,
že vědecká rada může zasedat distančně,
b)
z vnitřního předpisu univerzity nebo stavu vyhlášeného na jeho základě
vyplývá, že vědecká rada může zasedat distančně,
c)
se na tom z důvodu zvláštního zřetele hodného vědecká rada usnese na svém
zasedání nebo hlasováním mimo zasedání vědecké rady podle čl. 5.
Skutečnost, že se zasedání koná hybridním nebo distančním způsobem, je členům
vědecké rady sdělena elektronicky nejpozději 3 dny před konáním tohoto zasedání.
Podrobnosti ohledně hybridního a distančního zasedání vědecké rady stanoví děkan
opatřením.

Čl. 4
Usnesení
1.
2.

3.

4.

Vědecká rada rozhoduje usnesením.
O jednotlivých bodech jednání a o konečném znění usnesení se hlasuje. Hlasování je
veřejné. Tajným hlasováním rozhoduje vědecká rada pouze tehdy, pokud tak stanoví zákon
nebo vnitřní předpis, anebo pokud se na tom vědecká rada usnese.
Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jejích členů.
Není-li vědecká rada usnášeníschopná, děkan jednání vědecké rady zruší a určí nový termín
jednání. Nevyplývá-li ze zákona něco jiného (§ 72 odst. 10, § 74 odst. 6 zákona o vysokých
školách), usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním nadpoloviční většina
přítomných.
Písemnost obsahující přijatá usnesení vědecké rady se zveřejňuje ve veřejné části
internetových stránek fakulty.

Čl. 5
Hlasování mimo zasedání
1.

2.
3.

V případech, které nesnesou odkladu nebo k jejichž projednání není možné nebo účelné
svolat zasedání vědecké rady, může děkan rozhodnout o hlasování mimo zasedání vědecké
rady (dále jen „hlasování per rollam“).
Hlasování per rollam se uskuteční elektronicky nebo v listinné podobě.
Hlasování per rollam o témže návrhu je přípustné jen jednou.
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

Hlasování per rollam není přípustné při rozhodování v habilitačním řízení a řízení
ke jmenování profesorem a o dalších záležitostech, o nichž se má rozhodnout tajným
hlasováním.
Vyhlášení hlasování a podkladové materiály spolu se zněním návrhu a hlasovacím lístkem
se rozešlou všem členům vědecké rady.
Člen vědecké rady se k zaslaným návrhům vyjádří hlasováním ve stanovené lhůtě, která
činí nejméně pět dní od rozeslání. Podle zvoleného způsobu hlasování zašle děkanovi
vyplněný hlasovací lístek, obsahující jméno a příjmení hlasujícího a výsledek jeho
hlasování, tj. souhlas, nesouhlas, nebo zdržení se, jinak je jeho hlas neplatný. Není-li
vyjádření ve stanovené lhůtě doručeno, má se za to, že se člen vědecké rady zdržel
hlasování.
Člen vědecké rady může také ve stanovené lhůtě a stejnou formou hlasování per rollam
odmítnout.
Návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina
všech členů vědecké rady; to neplatí, jestliže hlasování per rollam o návrhu odmítla
nejméně jedna třetina všech jejích členů. Děkan však může z vlastního podnětu
nebo na žádost člena vědecké rady průběh hlasování o návrhu pozastavit a rozhodnout
o jeho novém projednání na nejbližším zasedání vědecké rady.
S výsledkem hlasování seznámí děkan vědeckou radu na jejím nejbližším zasedání. Zápis
o hlasování per rollam je součástí zápisu z nejbližšího dalšího zasedání vědecké rady a je
schvalován zároveň s ním. Součástí zápisu o hlasování per rollam je jmenný seznam členů
vědecké rady s hlasováním každého člena.

Čl. 6
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
1.

2.

3.
4.
5.

6.

K příslušnému zasedání vědecké rady děkan přizve uchazeče o jmenování docentem
nebo profesorem. Návrh nebude projednáván, pokud se pozvaný uchazeč zasedání
neúčastní.
K příslušnému zasedání vědecké rady přizve děkan také oponenty, předsedu a členy
habilitační komise nebo předsedu a členy komise v řízení ke jmenování profesorem. Návrh
nebude projednáván, pokud se pozvaný předseda nebo jím pověřený člen komise a dva
oponenti zasedání neúčastní.
Jednání vědecké rady je po dobu hlasování a případné rozpravy o návrhu na jmenování
docentem nebo návrhu na jmenování profesorem uzavřené.
Hlasování v souvislosti s habilitačním řízením a řízením ke jmenování profesorem je tajné.
Pokud je v řízení o jmenování docentem nebo profesorem přítomno méně než dvě třetiny
všech členů vědecké rady, seznámí děkan s touto skutečností uchazeče. Přizvaný uchazeč
o jmenování docentem nebo profesorem má právo požádat o odložení projednání
záležitosti.
Usnesení je přijato, vysloví-li se pro ně hlasováním většina všech členů vědecké rady.
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Čl. 6a
Zasedání a hlasování habilitačních komisí a komisí v řízení ke jmenování
profesorem
1.
2.
3.

Habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem mohou zasedat hybridně
nebo distančně.
Habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem mohou hlasovat
elektronicky způsobem, který zajišťuje tajnost hlasování.
Podrobnosti ohledně hybridního a distančního zasedání a elektronického hlasování
habilitační komise a komise v řízení ke jmenování profesorem stanoví děkan opatřením.

Čl. 7
Řízení ve věcech akreditace
K řízení podle Akreditačního řádu Univerzity Karlovy přizve děkan osoby, které jsou podle
předkládací zprávy oprávněny podat bližší vysvětlení k návrhu na podání žádosti o akreditace.
Tyto osoby odpoví na otázky členů a mají právo vystoupit v rozpravě.
Čl. 8
Závěrečná ustanovení
1.
2.
3.
4.

Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Lékařské fakulty v Hradci Králové schválený
Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 10. října 2008.
Tento řád byl schválen Akademickým senátem Lékařské fakulty v Hradci Králové dne
29. května 2017.
Tento řád byl schválen Akademickým senátem Univerzity Karlovy dne 2. června 2017.
Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity Karlovy
a účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

prof. MUDr. RNDr. Miroslav Červinka, CSc.
děkan
Lékařské fakulty v Hradci Králové

prof. RNDr. Jan Krejsek, CSc.
předseda Akademického senátu
Lékařské fakulty v Hradci Králové

PhDr. Tomáš Nigrin, Ph.D.
předseda Akademického senátu
Univerzity Karlovy
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