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Článek 1
Úvodní 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“).
2. Právní postavení, složení a působnost Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Technické
univerzity v Liberci (dále jen „vědecká rada“) jsou upraveny ~ 25, 29 a 30 zákona
a Statutem Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci (dále jen „statut“).

Článek 2
Jednání vědecké rady
1. Jednání vědecké rady se uskutečňuje formou zasedání za přímé účasti jejích členů, řízené
komunikace se všemi členy pĺsemnou formou nebo prostřednictvím komunikačních technologií.
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Takové jednání řídí děkan. Všem členům vědecké rady jsou program a případné podkladové
materiály jednání zaslány písemně nebo elektronicky. O výsledcích tohoto jednání bude vědecká
rada informována na dalším zasedání (dále jen „per rollam“).
2. Zasedán‘ vědecké rady svolává děkan nebo zastupující proděkan podle potřeby, zpravidla dvakrát
v akademickém roce.
3. Děkan rozhodne do jednoho měsíce o termínu a formě mimořádného jednání vědecké rady
na základě zdůvodněného požadavku alespoň jedné třetiny jejích členů podaného písemně
s uvedením předmětu jednání.
4. Členové vědecké rady jsou povinni účastnit se jejího zasedání. Předpokládaná neúčast musí
být oznámena včas, nejpozději týden před stanoveným datem zasedání.
5. Zasedání vědecké rady řídí děkan nebo zastupující proděkan.
6. Děkan má právo v nutných případech požádat členy vědecké rady o písemné stanovisko
k záležitostem, u nichž je nebezpečí z prodlení formou jednání per rollam.
-

7. Děkan předkládá vědecké radě k projednán‘ zásadní záležitosti, které se týkají rozvoje a činnosti
fakulty, informuje ji o důležitých záležitostech řešených od posledního zasedání, o připravovaných
závažných opatřeních.
8. Členové vědecké rady mohou z vlastního podnětu předkládat děkanovi návrhy, které by měly být
ve vědecké radě projednány
9. Při habilitačním řízení a při řízení ke jmenování profesorem se vědecká rada řídí ~ 72, 73 a 74
zákona.
10. Vědecká rada projednává na společném zasedání s Akademickým senátem fakulty návrhy
na obsazení funkce děkana.
11. Vědecká rada je způsobilá usnášet se, jsou-li na zasedání přítomny nejméně dvě třetiny jejích členů.
12. K platnému usnesení je nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů vědecké rady
13. Vědecká rada se usnáší tajným hlasováním:
a) v případech uvedených v zákoně,
b) v jiných případech, kdy se na torn vědecká rada usnese.
14. V ostatních případech je hlasování veřejné.
15. V odůvodněných případech může děkan mimo zasedání vědecké rady písemně nebo elektronicky
(např. prostřednictvím elektronické pošty) předložit ostatním členům vědecké rady návrh usnesení,
které má být přijato (dále jen „hlasování per rollam“). Návrh usnesení musí obsahovat lhůtu,
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během níž mají členové vědecké rady písemně nebo elektronicky vyjádřit svůj souhlas nebo
nesouhlas. Pokud se některý ze členů vědecké rady ve stanovené lhůtě k návrhu usnesení písemně
nebo elektronicky nevyjádří, má se za to, že s návrhem usnesení nesouhlasí. K přijetí usnesení
hlasováním per rollam je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady. Výsledek
hlasování per rollam oznámí děkan neprodleně všem členům vědecké rady písemně nebo
elektronicky. O hlasování per rollam se pořizuje zápis, který podepisuje děkan. Metodu „per rollam“
nelze použít v případech, kdy má být usnesení přijato tajným hlasováním.
16. Záležitosti spojené sjednáním vědecké rady zabezpečuje tajemník fakulty a děkanem pověřený člen
vědecké rady podle děkanem stanovených kompetencí.
17. Zápis ze zasedání vědecké rady je veřejně dostupný, jeho včasné vyhotovení zajišťuje tajemník
fakulty.
Článek 3
Závěrečná ustanovení

1. Zrušuje se Jednací řád

vědecké

rady fakulty schválený Akademickým

senátem

TUL

dne 17 5. 2016.
2. Tento Jednací řád Vědecké rady Fakulty zdravotnických studií Technické univerzity v Liberci byl
schválen podle ~ 27 odst. (1) písm. b) zákona akademickým senátem fakulty.
3. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti podle ~ 9 odst. (1) písm. b) bod 2 zákona dnem
jeho schválení Akademickým senátem TUL.

Mgr. Martin Krause, DIS., v. r.
předseda Akademického senátu FZS TUL

Mgr. Marie Froňková, v. r.
pověřena vedením FZS TUL

Ing. Olga Malíková, Ph.D., v. r.
předseda Akademického senátu TUL
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