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Jednací řád  
Vědecké rady Filozofické fakulty  

Univerzity Hradec Králové 
 

Čl. 1  
Základní ustanovení  

1. Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty (dále jen vědecká rada) Univerzity Hradec 
Králové je podle § 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o 
změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“) vnitřním předpisem FF UHK.  

2. Vědecká rada Filozofické fakulty UHK je nejvyšším vědeckým orgánem FF UHK.  

3. Právní postavení vědecké rady je stanoveno v § 29 a 30 zákona. 

 

Čl. 2  
Členství ve vědecké radě  

1. Členy vědecké rady v souladu s § 27 odst. 1 písm. f) a § 29 odst. 1 zákona jmenuje a 
odvolává děkan FF UHK po schválení Akademickým senátem FF UHK. 

2. Členství ve vědecké radě je nezastupitelné. 

 

Čl. 3 
Jednání vědecké rady  

1. Jednání vědecké rady svolává děkan podle potřeby, nejméně však jedenkrát v každém 
semestru. Děkan je také povinen svolat jednání vědecké rady, požádá-li o to písemně 
alespoň třetina členů vědecké rady.  

2. Jednání vědecké rady řídí děkan, v nepřítomnosti jím pověřený proděkan, případně jiný 
člen vědecké rady děkanem zmocněný. 

3. Jednání vědecké rady se řídí programem, který navrhuje děkan. Tento program a 
podklady k projednávaným bodům jsou odesílány písemně nebo elektronicky každému 
členovi vědecké rady zpravidla dva týdny před dnem jednání. Každý člen vědecké rady 
má právo požádat o změnu programu jednání. Program jednání musí být před 
zahájením jednání schválen. 

4. Jednání vědecké rady je veřejné, pokud zákon nestanoví jinak.  

5. Vědecká rada je schopna usnášet se, je-li přítomna více než polovina jejích členů. 
V případě habilitačního řízení či řízení ke jmenování profesorem je vědecká rada 
usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů vědecké rady. 

6. Závažná rozhodnutí přijímá vědecká rada formou usnesení. O přijetí návrhu na 
usnesení se hlasuje.  
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7. Usnesení se schvaluje zejména v případech:  

a) projednávání strategických záměrů vzdělávací a tvůrčí činnosti FF UHK a návrhů 
každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty; 

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

c) navrhuje-li vědecká rada rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření 
akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které 
se uskutečňují na fakultě; 

d) navrhuje-li vědecká rada rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci 
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, která se uskutečňují na 
fakultě; 

e) výkonu působnosti v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem 
v rozsahu stanoveném zákonem. 

8. Usnesení je schváleno, pokud pro něj hlasuje více než polovina přítomných členů 
vědecké rady. Pro hlasování dle § 72 odst. 9) a dle § 74 odst. 6) platí, že usnesení je 
schváleno, pokud pro něj hlasuje více než polovina všech členů vědecké rady. 

9. Hlasování může být tajné nebo veřejné. O formě hlasování rozhoduje předseda vědecké 
rady, s výjimkou hlasování dle § 72 odst. 9) a § 74 odst. 6) zákona, které je tajné. Tajné 
hlasování je vyhlášeno na návrh jakéhokoliv člena vědecké rady také v případě, kdy se 
pro něj vysloví nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady. Pro tajné 
hlasování zvolí vědecká rada před hlasováním dva skrutátory. Při práci skrutátorů musí 
být přijata taková opatření, která vyloučí zásahy do hlasovacích lístků. Hlasování mimo 
termín jednání vědecké rady může mít také formu korespondenční – dopisní nebo 
elektronickou.  

10. Tajemník FF UHK se zúčastňuje jednání vědecké rady s hlasem poradním. V případě 
potřeby může děkan přizvat na jednání vědecké rady i jiné pracovníky fakulty.  

Administrativní agendu vědecké rady zabezpečuje sekretariát děkana FF UHK. Zápis z 
každého jednání vědecké rady je zaslán všem členům vědecké rady a současně je 
zveřejněn na úřední desce fakulty, a to nejpozději do dvou týdnů ode dne zasedání 
vědecké rady.  

 

Čl. 4 
Zvláštní ustanovení 

1. Každý člen vědecké rady může písemně požádat děkana o ukončení svého členství ve 
vědecké radě. V takovém případě má děkan právo bez dalšího řízení členství ukončit. 
Ukončení členství některého člena vědecké rady oznámí děkan nejpozději do 14 dnů 
předsedovi AS FF UHK. 

2. V závažných a odůvodněných případech má děkan právo se souhlasem AS FF UHK člena 
vědecké rady odvolat. 



 
 
 

Jednací řád VR FF UHK 
 

 str. 3/3 
 

3. Děkan může se souhlasem AS FF UHK doplnit v souladu s § 29 odst. 2 zákona vědeckou 
radu o další členy.  

 

Čl. 5 
Závěrečná ustanovení 

1. Tento řád byl projednán vědeckou radou dne 21. března 2017.  

2. Tento řád byl v souladu s § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem 
FF UHK dne 18. dubna 2017.  

3. Tento řád byl v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem 
UHK dne 3. května 2017. 

4. Tímto řádem se zrušuje Jednací řád Vědecké rady FF UHK ze dne 13. června 2012.  

5. Tento řád nabývá platnosti schválením Akademickým senátem UHK dnem 3. května 
2017. 

 

 

       Mgr. et Mgr. Pavlína Springerová, Ph.D. 
                        děkanka FF UHK 
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