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Článek 1 

Základní ustanovení 

Vědecká rada Fakulty zdravotnických studií (dále jen „vědecká rada") je samosprávným 

akademickým orgánem Fakulty zdravotnických studií (dále jen „fakulta“) ve smyslu § 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, (dále jen „zákon“) a čl. 18 Statutu 

Fakulty zdravotnických studií. Pro jmenování a odvolávání členů vědecké rady a její působnost 

platí ustanovení § 27 odst. 1 písm. f), § 29 a § 30 zákona. 

 

Článek 2 

Jednání vědecké rady 

(1) Jednání vědecké rady svolává předseda vědecké rady (dále jen „děkan“)  k projednání 

náležitostí stanovených zákonem. Termíny zasedání vědecké rady v průběhu akademického 

roku stanoví děkan podle potřeby. Vědecká rada se vyjadřuje zejména k záležitostem, které ji 

předloží děkan. 

(2) Program jednání vědecké rady navrhuje děkan. Pozvánku na zasedání vědecké rady  

s programem jednání obdrží písemně každý její člen nejméně jeden týden před dnem jednání. 

Každý člen vědecké rady má právo požádat děkana o rozšíření programu jednání. 

(3) Jednání vědecké rady předsedá děkan, v jeho nepřítomnosti jím pověřený proděkan, 

případně jiný člen vědecké rady děkanem zmocněný. 

(4) Rozhodnutí přijímá vědecká rada formou usnesení. O přijetí návrhu usnesení vědecké rady 

se hlasuje. Vědecká rada jedná a je schopná usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina 

všech jejích členů. 

(5) Není-li vědecká rada schopná usnášení, děkan jednání ukončí a stanoví, po projednání 

s přítomnými členy vědecké rady, nový termín jednání vědecké rady. 

(6) Usnesení je schváleno, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů vědecké 

rady, s výjimkami uvedenými v odstavci 7. 

(7) Usnesení je schváleno, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech členů vědecké rady 

v případě, že se jedná o: 

a) projednávání a schvalování strategických záměrů vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty, 

b) schvalování výzkumného zaměření, 

c) schvalování návrhů studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, 

d) projednávání a schvalování záměru žádosti o akreditaci habilitačního řízení a řízení  

ke jmenování profesorem. 

(8) Hlasování může být tajné nebo veřejné. O návrzích týkajících se osob se vědecká rada usnáší 

tajným hlasováním. Pro provedení tajného hlasování zvolí vědecká rada veřejným hlasováním 



dva členy, kteří přímo v zasedací místnosti vyhodnotí odevzdané hlasy a oznámí výsledek. 

Tajné hlasování může být stanoveno i pro jiné otázky, jestliže se o tom vědecká rada usnese. 

(9) V případech, které nesnesou odkladu nebo k jejichž projednání není možné nebo účelné 

svolat zasedání vědecké rady, může děkan rozhodnout o hlasování vědecké rady elektronickou 

nebo písemnou formou (dále jen „hlasování per rollam“). Vyhlášení hlasování, znění návrhu  

a podkladové materiály k hlasování rozešle děkan všem členům vědecké rady písemně. Ve vyhlášení se 

uvede lhůta pro hlasování, která nesmí být kratší než pět pracovních dnů od rozeslání. S výsledkem 

hlasování seznámí děkan vědeckou radu na jejím nejbližším zasedání. Usnesení je schváleno, 

pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. 

(10) Slavnostní zasedání vědecké rady, habilitační, profesorské a jiné přednášky  

před vědeckou radou jsou veřejné, jinak o přítomnosti veřejnosti při jednání vědecké rady 

rozhoduje předsedající. Děkan může v případě potřeby přizvat na jednání vědecké rady i jiné 

osoby. Přizvané osoby mají hlas poradní. 

(11) Vědecká rada si může vyžádat stanovisko kteréhokoliv orgánu fakulty. Vědecká rada má 

právo se seznamovat se závěry jednání jiných orgánů fakulty. 

(12)  Administrativní agendu vědecké rady fakulty zabezpečuje proděkan pro vědu a výzkum  

a jeho referát. 

(13) Zápis a závěrečné usnesení z každého jednání vědecké rady rozesílá zapisovatel všem 

členům vědecké rady nejpozději do dvou týdnů po schválení zápisu předsedajícím vědecké 

rady. Připomínky k zápisu mohou členové vědecké rady uplatnit nejpozději do jednoho měsíce 

po obdržení zápisu. Připomínky k zápisu jsou projednávány vždy na nejbližším zasedání 

vědecké rady. 

 

Článek 2a 

Zvláštní ustanovení o jednání vědecké rady za použití prostředků komunikace na dálku 

(1) Hrozí-li nebezpečí z prodlení nebo odůvodňují-li takový postup důležité okolnosti, může 

předseda vědecké rady svolat jednání vědecké rady za použití prostředků komunikace na dálku 

(dále jen „distanční zasedání“).  

(2) Pravidla pro distanční zasedání a hlasování (dále jen „pravidla“) stanoví předseda vědecké 

rady. Pravidla jsou členům vědecké rady zaslána společně s pozvánkou a podklady na distanční 

zasedání nejméně jeden týden před jeho konáním. 

(3) Vědecká rada je schopná usnášení, účastní-li se distančního zasedání nadpoloviční většina 

všech členů vědecké rady. Neúčastní-li se distančního zasedání nadpoloviční většina všech 

členů vědecké rady, předseda vědecké rady distanční zasedání ukončí.  

(4) Pravidla musí vědecká rada schválit na začátku distančního zasedání. Není-li návrh pravidel 

schválen, předseda vědecké rady zasedání ukončí.  

(5) Z distančního zasedání se pořizuje zápis. 

(6) Článek 2 se použije, nestanoví-li tento článek 2a jinak. 

 

  

 



Článek 3 

Zvláštní ustanovení 

(1) Členství ve vědecké radě je nezastupitelné. 

(2) Počet členů vědecké rady stanoví děkan podle potřeby fakulty a může s předchozím 

souhlasem akademického senátu fakulty doplňovat vědeckou radu o členy vědecké rady  

při dodržení podmínek stanovených § 29 odst. 2 zákona. 

(3) Každý člen vědecké rady může požádat děkana o ukončení svého členství ve vědecké 

radě. V takovém případě je děkan povinen podat návrh na předchozí souhlas k odvolání člena 

vědecké rady na nejbližším zasedání Akademického senátu fakulty.  

(4) V odůvodněných případech může děkan, s předchozím souhlasem Akademického senátu 

fakulty, člena vědecké rady odvolat. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Univerzity Pardubice 

ze dne 11. dubna 2017. 

(2) Tento návrh Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií byl schválen podle  

§ 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Fakulty zdravotnických studií Univerzity 

Pardubice dne 2. března 2021. 

(3) Tento Jednací řád Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií byl schválen podle § 9  

odst. 1 písm. b) bodu 2. zákona Akademickým senátem Univerzity Pardubice dne  

27. dubna 2021. 

(4) Tento Jednací řád Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií nabývá platnosti a účinnosti 

dnem jeho schválení Akademickým senátem Univerzity Pardubice. 

  

 

 

doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., v.r. 

děkanka 


