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JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY  

UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 

ZE DNE 22. PROSINCE 2016 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Právní postavení Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen 

„vědecká rada“), její ustavení a působnost jsou určeny zákonem 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“), Statutem Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem a dalšími vnitřními 

předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „UJEP“).  

2. Tento jednací řád upravuje pravidla pro jednání vědecké rady.      

Čl. 2 

Pravidla pro jednání vědecké rady 

1. Vědeckou radu svolává rektor podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Rektor je povinen svolat 

zasedání vědecké rady, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů vědecké rady.  

2. Pozvánka na zasedání vědecké rady je odeslána nejméně třicet dní před termínem jednání. Pozvánka 

na zasedání se zasílá e-mailem. 

3. Podklady pro jednání jsou členům vědecké rady zasílány v listinné nebo elektronické podobě, a to 

nejpozději deset dní před termínem zasedání vědecké rady.  

4. Jednání vědecké rady řídí rektor, v jeho nepřítomnosti jím pověřený prorektor, případně jiný člen 

vědecké rady. 

5. Rektor může v případě potřeby přizvat na celé jednání vědecké rady nebo pouze na jeho část i čestné 

členy vědecké rady. Čestný člen vědecké rady nemá práva člena vědecké rady. 

6. Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, může rektor na celé jednání vědecké rady nebo pouze na 

jeho část pozvat i další osoby.  

7. Program zasedání vědecké rady určuje rektor. Každý člen vědecké rady má právo požádat o rozšíření 

programu zasedání. 

8. Vědecká rada rozhoduje usnesením. Vědecká rada je schopná usnášení, pokud je přítomna 

nadpoloviční většina všech členů vědecké rady.  

9. Usnesení v řízeních podle § 72 a § 74 zákona přijímá vědecká rada tajným hlasováním; usnesení je 

přijato, vysloví-li se pro návrh nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. 

10. S výjimkou usnesení podle odstavce 9 přijímá vědecká rada usnesení aklamací; usnesení je přijato, 

vysloví-li se pro návrh nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady.  
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11. V řádně odůvodněných případech se může vědecká rada usnést na základě hlasování prostřednictvím 

elektronické pošty (dále jen „per rollam“). Návrh na usnesení per rollam musí být odeslán na e-

mailové adresy všech členů vědecké rady. Usnesení per rollam je přijato, vysloví-li se pro návrh 

nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. O usnesení v řízeních podle § 72 a § 74 zákona nelze 

hlasovat per rollam. 

12. Administrativu spojenou s činností vědecké rady zabezpečuje prorektor pro vědu společně 

s oddělením pro vědu rektorátu UJEP. 

 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 24. května 2012 pod  

čj. 21 367/2012-30, ve znění pozdějších změn. 

2. Tento jednací řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 21. prosince 2016. 

3. Tento jednací řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy.  

4. Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. února 2017.  

 

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., v. r. 

rektor 

 

 

 


