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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vyso-
kých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 27. června 2017 pod  
čj. MSMT-18267/2017 Jednací řád Vědecké rady Univerzity Hradec Králové. 

.......................................... 
Mgr. Karolína Gondková  

ředitelka odboru vysokých škol 
 
 

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY 
UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ 

 
 

Čl. 1 
Základní ustanovení  

 

(1) Působnost Vědecké rady Univerzity Hradec Králové (dále jen „vědecká rada“) 
je upravena § 11 a 12 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. 16 Statutu Univerzity Hradec Králové (dále 
jen „UHK“). 

(2) Předsedou vědecké rady je rektor, který jmenuje a odvolává ostatní členy vě-
decké rady po předchozím souhlasu Akademického senátu UHK (dále jen 
„AS UHK“). 

(3) Členství ve vědecké radě je nezastupitelné. 
 

Čl. 2 
Jednání vědecké rady  

 

(1) Jednání vědecké rady svolává rektor podle potřeby, nejméně však jedenkrát 
za semestr. Rektor je povinen svolat jednání vědecké rady, požádá-li o to pí-
semně alespoň třetina členů vědecké rady. 

(2) Jednání vědecké rady se uskutečňuje formou zasedání za přímé účasti členů 
vědecké rady. 

(3) Program jednání vědecké rady určuje rektor. Tento program a podklady k 
projednávaným problémům, které vyžadují schválení vědeckou radou, jsou 
odesílány každému členovi vědecké rady nejméně dva týdny před dnem jed-
nání. Každý člen vědecké rady má právo předem písemně, ve zdůvodněných 
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případech nejpozději při zahájení jednání ústně, požádat o rozšíření pro-
gramu jednání. Program jednání musí být před zahájením jednání za přímé 
účasti členů vědecké rady schválen. 

(4) Jednání vědecké rady předsedá rektor, v jeho nepřítomnosti jím pověřený 
prorektor, případně jiný člen vědecké rady rektorem zmocněný. 

(5) Jednání vědecké rady je veřejné, pokud zákon nestanoví jinak. 

(6) Vědecká rada je schopna usnášet se, je-li přítomna více než polovina jejích 
členů. 

(7) Není-li vědecká rada schopna usnášení, určí rektor se souhlasem přítomných 
členů nový termín zasedání vědecké rady. 

(8) Závažná rozhodnutí přijímá vědecká rada formou usnesení. O přijetí návrhu 
na usnesení se hlasuje. 

(9) Usnesení se schvaluje zejména v případech: 

a) uvedených v § 12 odst. 1 zákona s výjimkou písm. b) a c) (Působnost 
vědecké rady uvedená v těchto bodech se svěřuje Radě pro vnitřní hod-
nocení UHK.),  

b) schvalování návrhů na jmenování profesorem nebo emeritním profeso-
rem nebo udělení titulu doctor honoris causa. 

(10) Usnesení je schváleno, pokud pro ně hlasuje více než polovina všech členů 
vědecké rady. 

(11) Hlasování může být tajné nebo veřejné. Má-li být přijato usnesení 
v personální záležitosti, musí být o něm rozhodnuto tajným hlasováním. Pro 
tajné hlasování zvolí vědecká rada předem dva členy, kteří vyhodnotí ode-
vzdané hlasy a oznámí výsledek hlasování. Při své práci tito členové nesmí 
opustit zasedací místnost vědecké rady. Tajné hlasování může být přijato i 
pro jiné otázky, jestliže je navrhne některý z přítomných členů vědecké rady 
a hlasuje pro ně nadpoloviční většina přítomných členů. Nezíská-li návrh na 
jmenování profesorem, emeritním profesorem nebo na udělení titulu doctor 
honoris causa potřebný počet hlasů podle odstavce 10, řízení ve věci se za-
stavuje.  

(12) Hlasování formou per rollam je vždy veřejné. V tomto případě předloží rek-
tor všem členům vědecké rady k vyjádření návrh usnesení s oznámením lhů-
ty, ve které mají vyjádření učinit. O výsledku hlasování per rollam rektor 
informuje členy vědecké rady nejpozději na následujícím zasedání vědecké 
rady. 

(13) Rektor může v případě potřeby přizvat na jednání vědecké rady i jiné osoby. 
Přizvané osoby mají hlas poradní. 



Vnitřní předpisy Univerzity Hradec Králové 

 

 4

(14) Administrativní agendu zabezpečuje sekretariát rektora. Jednání vědecké 
rady je přítomen určený zaměstnanec sekretariátu rektora, který je zapisova-
telem. Zápis z každého jednání vědecké rady je zaslán všem členům vědecké 
rady nejpozději do dvou týdnů ode dne zasedání vědecké rady. Připomínky 
k zápisu mohou členové vědecké rady uplatnit písemně nejpozději do jedno-
ho měsíce po obdržení zápisu. Připomínky k zápisu jsou projednávány vždy 
na nejbližším zasedání vědecké rady. 

 

Čl. 3 
Zvláštní ustanovení 

 

(1) Každý člen vědecké rady může písemně požádat rektora o ukončení svého 
členství ve vědecké radě. V takovém případě má rektor právo bez dalšího ří-
zení členství ukončit. Ukončení členství některého člena vědecké rady 
oznámí rektor nejpozději do 14 dnů předsedovi AS UHK. 

(2) V závažných a odůvodněných případech má rektor právo po předchozím 
souhlasu AS UHK člena vědecké rady odvolat. 

(3) Rektor může po předchozím souhlasu AS UHK doplnit vědeckou radu o další 
členy při dodržení § 11 odst. 2 zákona. 

 

Čl. 4 
Závěrečná ustanovení 

 

(1)  Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Univerzity Hradec Králové, registrovaný 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 24. listopadu 2006 pod 
čj. 26 995/2006-30. 

(2)  Tento jednací řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Aka-
demickým senátem UHK dne 7. 6. 2017. 

(3)  Tento jednací řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registra-
ce Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

(4)  Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017. 

 

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. 

              rektor 


