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Článek 1
Všeobecná ustanovení
1. Jednací řád Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií (dále jen „fakulta") Technické univerzity
v Liberci (dále jen „TUL") je vnitřním předpisem fakulty podle § 33 odst. (2) písm. d) 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").

Článek 2
Jednání vědecké rady fakulty
1. Zasedání vědecké rady svolává děkan podle potřeby, zpravidla však dvakrát do roka. Zasedání vědecké
rady musí děkan svolat také tehdy, požádá‐li o to alespoň jedna třetina členů vědecké rady s uvedením
předmětu jednání podaného písemně.
2. Jednání vědecké rady probíhá prezenčně. V odůvodněných případech může děkan svolat jednání vědecké
rady online formou videokonference nebo hybridně s kombinací prezenční a videokonferenční účasti.
Pokud má vědecká rada při jednání formou videokonference tajně hlasovat, použijí se pro tajné hlasování
technické prostředky, které zajistí tajnost hlasování. Podmínky tajného hlasování stanoví děkan. O formě
jednání a hlasování komise v habilitačním řízení nebo v řízení ke jmenování profesorem rozhoduje její
předseda po projednání s děkanem.
3. Zasedání vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený člen vědecké rady.
4. Děkan předkládá vědecké radě k projednání zásadní záležitosti, které se týkají rozvoje a činnosti fakulty,
informuje ji o důležitých záležitostech řešených od posledního zasedání, o připravovaných závažných
opatřeních.
5. Členové vědecké rady mohou z vlastního podnětu předkládat děkanovi návrhy, které by měly být
ve vědecké radě projednány.
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6. Vědecká rada je způsobilá usnášet se, je‐li přítomna nadpoloviční většina všech členů vědecké rady.
K platnému usnesení se vyžaduje nadpoloviční většina hlasů přítomných členů vědecké rady.
7. Ustanovení odstavce (6) se nevztahuje na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem, v tomto
případě je vědecká rada způsobilá usnášet se, jsou‐li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů vědecké
rady. Pro přijetí usnesení platí § 72 resp. § 74 zákona.
8. O návrzích, o nichž se vědecká rada neusnáší tajným hlasováním, lze hlasovat také prostřednictvím
elektronické pošty (dále jen hlasování per rollam). V případě takového hlasování zašle děkan všem
členům vědecké rady návrh usnesení v dané věci, včetně příslušných podkladů, a sdělí lhůtu pro odpověď.
Hlasování probíhá tak, že jednotliví členové vědecké rady zašlou ve stanovené lhůtě děkanovi odpověď
„souhlasím“, „nesouhlasím“, nebo „zdržuji se hlasování“. Odpovědi doručené po uplynutí stanovené
lhůty jsou vyřazeny. K platnému usnesení je třeba vyjádření „souhlasím“ nadpoloviční většiny všech členů
vědecké rady. Výsledek hlasování per rollam sdělí děkan členům vědecké rady prostřednictvím
elektronické pošty.
9. Administrativní záležitosti spojené s jednáním vědecké rady zabezpečuje tajemník fakulty.
10. Zápis ze zasedání vědecké rady je veřejně dostupný, jeho včasné vyhotovení zajišťuje tajemník fakulty.

Článek 3
Přechodná a závěrečná ustanovení
1. Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci
ze dne 25. 4. 2017.
2. Tento jednací řád vědecké rady fakulty byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým
senátem Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci dne 26. 05. 2021
3. Tento jednací řád vědecké rady fakulty byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým
senátem Technické univerzity v Liberci dne 22. 06. 2021.
4. Tento jednací řád vědecké rady fakulty nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým
senátem Technické univerzity v Liberci.
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