
Jednací řád vědecké rady Právnické 
fakulty Univerzity Palackého 

 
Akademický senát Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci 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), usnesl na 
tomto Jednacím řádu vědecké rady Právnické fakulty, jako jejím vnitřním předpisu: 

Čl. 1 

Působnost, složení a obsazování vědecké rady stanoví zákon o vysokých školách. 

Čl. 2 

1. Zasedání vědecké rady svolává děkan, a to nejméně dvakrát ročně. Zasedání je povinen 
svolat, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů vědecké rady nebo akademický senát 
fakulty. 

2. Členové vědecké rady obdrží písemnou pozvánku s programem a podklady k jednotlivým 
bodům zasedání, a to s dostatečným časovým předstihem. V odůvodněných případech 
mohou být podkladové materiály rozdány při zahájení zasedání. 

3. Děkan může přizvat na jednání k určitému bodu programu nebo na celé zasedání další 
osoby. 

Čl. 3 

1. Zasedání vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan. 

2. Člen vědecké rady může navrhnout zařazení bodu programu. Jsou-li třeba k jeho 
projednání písemné podklady, poskytne je s dostatečným časovým předstihem děkanovi. 

Čl. 4 

1. Jednání vědecké rady je veřejné. Děkan nebo vědecká rada mohou rozhodnout, že jednání 
k určitému bodu programu bude neveřejné, pokud by jinak mohla být dotčena práva osob 
nebo zájmy fakulty a univerzity. 

2. O jednotlivých bodech programu se vědecká rada usnáší hlasováním, které je zpravidla 
veřejné. Děkan nebo vědecká rada mohou rozhodnout, že hlasování k určitému bodu 
programu bude neveřejné. 

3. K přijetí usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady. 
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4. Návrhy usnesení, označené v programu „bez jednání“, se mají za schválené, nevyžádá-li si 
žádný ze členů vědecké rady v průběhu zasedání jejich projednání; v takovém případě se o 
těchto návrzích po projednání hlasuje.  

Čl. 5 

1. V odůvodněných případech může vědecká rada na návrh děkana hlasovat mimo zasedání 
(per rollam), a to buď písemně nebo elektronicky. 

2. Členům vědecké rady je na jimi sdělenou adresu zaslán návrh usnesení s případnými 
dalšími podklady. Současně je stanovena lhůta, ve které mohou zasílat své hlasy pro nebo 
proti návrhu usnesení a způsob zasílání. Lhůta pro zasílání hlasů nesmí být kratší než 5 
pracovních dnů od rozeslání návrhu. 

3. Zašle-li některý člen vědecké rady ve stanovené lhůtě více hlasů, platí poslední jeho hlas 
zaslaný ve lhůtě. 

4. Článek 4 odst. 3 platí obdobně. 

5. Požádá-li ve lhůtě stanovené pro zaslání hlasu nejméně jedna třetina členů vědecké rady 
děkana o projednání návrhu, je hlasování neplatné a návrh bude zařazen na program 
nejbližšího zasedání vědecké rady. 

6. Členové vědecké rady jsou o výsledku hlasování informováni bez zbytečného odkladu.  

Čl. 6 

1. Zrušuje se Jednací řád vědecké rady Právnické fakulty UP ze dne 12. května 1999. 

2. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem platnosti, tedy dnem schválení akademickým 
senátem Univerzity Palackého. 

--- 

Jednací řád vědecké rady byl schválen akademickým senátem Právnické fakulty dne  
29. dubna 2008 a akademickým senátem Univerzity Palackého dne 20. května 2008. 
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