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JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY NÁRODOHOSPODÁŘSKÉ FAKULTY 

VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMICKÉ V PRAZE 

 

Článek 1 

Vědecká rada jako orgán fakulty 

1. Vědecká rada Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze (dále 

jen „vědecká rada“) je samosprávným akademickým orgánem Národohospodářské fakulty 

Vysoké školy ekonomické v Praze (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“). 

2. Vědecká rada má nejméně 18 členů a tvoří ji děkan a ostatní členové vědecké rady; 

nejméně jedna třetina členů vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce 

Vysoké školy ekonomické v Praze. Členové vědecké rady jsou významní představitelé 

oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. 

3. Předsedou vědecké rady je děkan. Ostatní členy vědecké rady jmenuje a odvolává děkan, 

a to s předchozím souhlasem akademického senátu Národohospodářské fakulty Vysoké 

školy ekonomické v Praze (dále jen „akademický senát“). 

4. Funkční období ostatních členů vědecké rady končí prvním dnem funkčního období nově 

jmenovaného děkana. 

Článek 2 

Působnost vědecké rady 

1. Vědecká rada  

a) projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty 

vypracovaný  v  souladu  se  strategickým   záměrem   Vysoké  školy  ekonomické 

v Praze a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty, 

b) schvaluje návrhy studijních programů,  které  mají  být  uskutečňovány na  fakultě, 

a postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení vědecké radě Vysoké školy 

ekonomické v Praze, 

c) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo 

prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují 

na fakultě, 

d) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení 

ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě, 

e) vykonává působnost v  habilitačním  řízení  a  v  řízení  ke  jmenování profesorem 

v rozsahu stanoveném zákonem, 

f) vykonává působnost v dalších záležitostech, pokud tak stanoví zákon či jiný právní 

předpis či vnitřní předpis Vysoké školy ekonomické v Praze či fakulty. 

2. Vědecká rada se vyjadřuje zejména k záležitostem, které jí předloží děkan. 

3. V případě, že tento jednací řád uvádí působnost orgánu Vysoké školy ekonomické  

v Praze, avšak vnitřním předpisem Vysoké školy ekonomické v Praze došlo v souladu se 

zákonem k částečnému či úplnému svěření působnosti takového orgánu jinému orgánu, 

platí působnost orgánu se svěřenou působností. 
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Článek 3 

Zasedání vědecké rady 

1. Zasedání vědecké rady svolává děkan zpravidla písemnou pozvánkou, a to podle potřeb 

fakulty, nejméně však jednou za semestr. Program zasedání stanoví děkan; záležitost, 

která nebyla uvedena v pozvánce, lze na zasedání projednat na základě žádosti člena 

vědecké rady a se souhlasem vědecké rady. 

2. Zasedání vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený člen vědecké rady. 

3. Nestanoví-li zákon jinak, jsou zasedání vědecké rady veřejná; vědecká rada může 

rozhodnout, že zasedání bude zcela nebo zčásti neveřejné. Neveřejné části zasedání 

vědecké rady se neúčastní ten člen vědecké rady, v jehož záležitosti vědecká rada jedná. 

4. Ze zasedání vědecké rady se pořizuje zápis. Zapisovatele pověří osoba, která řídí zasedání 

vědecké rady. 

Článek 4 

Jednání vědecké rady 

1. Vědecká rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů, ledaže 

zákon stanoví jinak. 

2. Hlasování vědecké rady je veřejné, ledaže zákon stanoví jinak či vědecká rada rozhodne, 

že bude hlasovat tajně. Hlasování je tajné zejména v případě 

a) hlasování o návrhu na jmenování docentem, 

b) hlasování o návrhu na jmenování profesorem. 

3. Vědecká rada rozhoduje usnesením. Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala 

nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady, nestanoví-li zákon či tento jednací 

řád jinak. Nadpoloviční většina všech členů vědecké rady je potřebná zejména k přijetí 

usnesení 

a) návrhu na jmenování docentem, 

b) návrhu na jmenování profesorem. 

4. V odůvodněných případech, nejde-li o záležitost, o níž má být hlasováno tajně (zejména 

odstavec 2  písm.  a)  a  b),  či  nestanoví-li  zákon  jinak,  může  děkan rozhodnout 

o hlasování vědecké rady per rollam. Hlasování per rollam probíhá tak, že 

a) děkan zašle všem členům vědecké rady návrh usnesení spolu s potřebnými podklady 

a sdělí lhůtu pro doručení písemné odpovědi, která musí činit nejméně 3 pracovní dny; 

b) jednotliví členové vědecké rady doručí ve stanovené lhůtě děkanovi písemnou 

odpověď ve znění alespoň „pro návrh“, „proti návrhu“ nebo „zdržuji se“; nevyjádří-li 

se člen vědecké rady ve stanovené lhůtě, platí, že se zdržel; 

c) usnesení je přijato, pokud se pro návrh vyslovila nadpoloviční většina všech členů 

vědecké rady; 

d) výsledky hlasování per rollam oznámí děkan jednotlivým členům vědecké rady e-

mailem nebo ústně na nejbližším zasedání vědecké rady; 

e) návrh usnesení, potřebné podklady, odpověď, jakož i výsledky hlasování mohou mít 

elektronickou podobu a mohou být zasílány elektronickou poštou na e-mailovou 

adresu uvedenou v seznamu členů vědecké rady vedeném tajemníkem fakulty či 

na jejich školní e-mailové adresy, jde-li o členy vědecké rady, kteří jsou členy 

akademické obce Vysoké školy ekonomické v Praze; e-mailové zprávy nemusejí být 

opatřeny elektronickým podpisem. 
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Článek 5 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento jednací řád je vnitřním předpisem fakulty ve smyslu § 33 odst. 2 písm. d) zákona. 

2. Zrušuje se jednací řád vědecké rady, který byl schválen Akademickým senátem 

Národohospodářské   fakulty   Vysoké   školy   ekonomické   v Praze   dne    23. 10. 2013   

a Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze dne 9. 12. 2013, a to ve znění 

všech jeho pozdějších změn a doplňků. Nabytím účinnosti tohoto jednacího řádu 

pozbývají platnosti a účinnosti též veškeré dřívější jednací řády vědecké rady fakulty, 

které ke dni účinnosti tohoto jednacího řádu byly platné či účinné. 

3. Záležitosti,  které  ke  dni  účinnosti  tohoto  jednacího  řádu  nebyly  uzavřeny,     se 

dokončí podle tohoto jednacího řádu. Členové vědecké rady jmenovaní dle dosavadního 

jednacího řádu vědecké rady se považují za členy jmenované dle tohoto jednacího řádu, 

a to na funkční období stanovené při jejich jmenování dle dosavadního jednacího řádu 

vědecké rady. 

4. Tento jednací řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Vysoké školy 

ekonomické v Praze a účinnosti prvním dnem měsíce následujícího po měsíci, v němž byl 

schválen Akademickým senátem Vysoké školy ekonomické v Praze. 

 

Schváleno AS NF VŠE:  3. 5. 2017 

Schváleno AS VŠE:  15. 5. 2017 


