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Návrh usnesení:  Akademický senát FM VŠE schvaluje změnu Jednacího řádu Vědecké rady Fakulty 
managementu VŠE dle předloženého návrhu. 
 

Důvodová zpráva:  
Cílem předloženého návrhu je zavést možnost distančního jednání a hlasování VR FM VŠE. Principy, na 
nichž je distanční účast postavena, vycházejí z principů, o něž se opírá změna Jednacího řádu Vědecké 
rady VŠE. Podobně vlastní textace jednotlivých ustanovení taktéž vychází z úprav Jednacího řádu VR 
VŠE a Jednacího řádu VR FIS VŠE, případně tuto textaci doslovně přebírá.  



Jednací řád Vědecké rady Fakulty managementu 
Vysoké školy ekonomické v Praze 

 
 

Článek 1 
Všeobecná ustanovení 

(1) Vědecká rada Fakulty managementu Vysoké školy ekonomické v Praze (dále jen „vědecká 
rada“) je samosprávným akademickým orgánem Fakulty managementu 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) Působnost vědecké rady je vymezena § 30 odst. 1 a 2 zákona. 
 
 

Článek 2 
Zasedání vědecké rady 

(1) Zasedání vědecké rady svolává předseda vědecké rady podle potřeb fakulty a s ohledem 
na působnost vědecké rady vymezené § 30 odst. 1 a 2 zákona. 

(2)  Zasedání vědecké rady svolává předseda vědecké rady nejméně 30 dnů před termínem 
zasedání, a to písemně či prostřednictvím elektronické pošty. Nejméně týden před 
jednáním je členům vědecké rady doručen program jednání a podklady pro jednání 
(písemně či v elektronické podobě). 

(3) O zařazení bodu na program jednání vědecké rady, který není uveden v pozvánce na 
zasedání vědecké rady, může rozhodnout vědecká rada svým usnesením.  

(4) Jednání vědecké rady řídí předseda vědecké rady, nebo jím pověřený člen vědecké rady. 

(5) Zasedání vědecké rady jsou veřejná s výjimkou neveřejné části diskuse před hlasováním 
o návrhu na jmenování profesorem nebo docentem. V odůvodněných případech může o 
neveřejnosti jednání či jeho části rozhodnout vědecká rada svým usnesením.  

(6) Neveřejné části zasedání se nezúčastňuje člen vědecké rady, v jehož záležitosti vědecká 
rada jedná. 

(7) Z jednání vědecké rady je pořizován zápis. Zápis pořizuje osoba pověřená předsedou 
vědecké rady. Zápis schvaluje předseda vědecké rady. 

 
Článek 3 

Ustanovení o hlasování 
(1) Vědecká rada je způsobilá se usnášet, účastní-li se zasedání nadpoloviční většina jejích 

členů. Není-li vědecká rada usnášení schopná, stanoví předseda vědecké rady nový 
mimořádný termín zasedání. 

(2) Předsedající může povolit účast na zasedání distančním způsobem. O tomto rozhodnutí 
informuje v úvodu zasedání vědecké rady. Pro účast na zasedání distančním způsobem 
musí být splněny následující podmínky: 

a. distanční účast musí být v reálném čase zasedání vědecké rady, 

b. je prokázána totožnost člena vědecké rady účastnícího se zasedání distančním 
způsobem, 



c. člen vědecké rady účastnící se zasedání distančním způsobem se může zapojit do 
diskuse, podávat návrhy a hlasovat a 

d. je zabezpečeno, že v případech, kdy to stanoví zákon nebo tento jednací řád, je 
zasedání vědecké rady veřejné. 

(3) Pokud je zasedání vědecké rady neveřejné, je člen vědecké rady, který se účastní 
distančním způsobem, povinen dodržet neveřejnost zasedání. 

(4) Vědecká rada se usnáší hlasováním. Hlasování je prováděno veřejně, vyjma případů 
uvedených v zákoně, nebo nerozhodne-li vědecká rada svým usnesením jinak. O návrhu 
na tajné hlasování se rozhoduje veřejně. Hlasování per rollam se provádí vždy veřejně. 

(5) Členové vědecké rady hlasují buď „pro návrh“, nebo „proti návrhu“. Jiný projev vůle 
znamená, že se člen vědecké rady zdržel hlasování. 

(6) V případě veřejného hlasování se hlasuje zdvižením ruky nebo s využitím technických 
prostředků. V případě tajného hlasování se hlasuje pomocí hlasovacích lístků nebo 
prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE. Pokud předsedající povolil účast 
na zasedání vědecké rady některému členu distančním způsobem, tajné hlasování 
probíhá výhradně prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE. 

(7) Výsledky hlasování pomocí hlasovacích lístků vyhodnotí nejméně dva členové vědecké 
rady, kteří byli schváleni vědeckou radou (dále jen „skrutátoři“), bezprostředně po 
odevzdání hlasovacích lístků. Výsledek hlasování je zaznamenán v protokolu 
podepsaném skrutátory a předsedajícím. 

(8) Hlasování prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE probíhá v čase, který 
stanoví předsedající. Bezprostředně po skončení hlasování informuje předsedající o jeho 
výsledku, který stvrzuje i podpisem protokolu o výsledku hlasování. 

(9) Každý člen vědecké rady může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku 
proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodne vědecká rada; 
vyhoví-li námitce, musí se hlasování opakovat. 

(10) Usnesení je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina zúčastněných členů 
vědecké rady. 

(11) V případě usnesení o návrhu na jmenování docentem či o návrhu na jmenování 
profesorem je k platnosti usnesení nutná nadpoloviční většina hlasů všech členů vědecké 
rady. 

 
Článek 4 

Hlasování per rollam 
(1) V naléhavých a odůvodněných případech může předseda vědecké rady požádat členy 

vědecké rady o hlasování formou per rollam. 

(2) Předseda vědecké rady zašle všem členům vědecké rady návrh usnesení v dané věci 
včetně příslušných podkladů a sdělí lhůtu , ve které mohou členové vědecké rady o návrhu 
hlasovat. 

(3) Hlasování per rollam probíhá prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE. 

(4) Usnesení je schváleno, pokud se pro návrh vyslovila nadpoloviční většina všech členů 
vědecké rady. 

(5) Předseda vědecké rady oznámí výsledek hlasování per rollam všem členům vědecké rady 
prostřednictvím elektronické pošty neprodleně po zjištění výsledků hlasování. Výsledek 
hlasování stvrzuje i podpisem protokolu o výsledku hlasování. 



 
Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
(1)  Zrušuje se dosavadní Jednací řád Vědecké rady Fakulty managementu. 

(2) Tento Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem 
VŠE. 

 


