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JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY
MENDELOVY UNIVERZITY V BRNĚ
ze dne 22. září 2017
Článek 1
Úvodní ustanovení
Vědecká rada Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „vědecká rada“) je v souladu s § 7, 11 a 12
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“) zejména koncepční a odborný
samosprávný akademický orgán. Projednává zejména dlouhodobé záměry Mendelovy univerzity
v Brně (dále jen „univerzita“) a řízení ke jmenování profesorem.

(1)

Článek 2
Postup pro výběr a jmenování členů vědecké rady
Složení vědecké rady upravuje § 11 odst. 2 zákona.

(2)

Jmenování a odvolání členů vědecké rady upravuje § 11 odst. 1 zákona. Děkani mohou
navrhnout kandidáty na členství ve vědecké radě jednak z členů akademické obce fakulty,
jednak z jiných významných představitelů oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací,
vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Návrhy musí
obsahovat rektorem stanovené údaje.

(3)

Návrh na složení vědecké rady může rektor projednat s děkany před předložením návrhu ke
schválení Akademickému senátu univerzity.

(4)

Po projednání a schválení navržených členů vědecké rady Akademickým senátem univerzity
vyzve rektor kandidáty, aby ověřili svá osobní data a vyjádřili se, zda souhlasí s členstvím ve
vědecké radě.
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Článek 3
Působnost vědecké rady
(1) Působnost vědecké rady je dána zejména § 11 a 12 zákona a statutem univerzity.
(2) Vědecká rada
a) projednává na návrh rektora návrh strategického záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné,
vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) před jeho
předložením Akademickému senátu univerzity, (Sjednoceno – viz čl. 2 odst. 2 a čl. 2 odst. 4.)
b) schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké rady příslušné fakulty;
v případě studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách, bez tohoto návrhu,
c) schvaluje na návrh rektora záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo
oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti
vzdělávání,
d) schvaluje na návrh rektora záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr zrušit studijní
program a záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování
profesorem,
e) vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu
stanoveném zákonem,
f) projednává návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností
univerzity předložený rektorem před předložením návrhu Akademickému senátu univerzity,
g) projednává záměry rektora jmenovat nebo odvolat členy Rady pro vnitřní hodnocení
univerzity,
h) projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících
činností univerzity předložený předsedou Rady pro vnitřní hodnocení univerzity před
předložením návrhu Akademickému senátu univerzity a návrhy dodatků k této zprávě,
i) projednává návrh výroční zprávy o činnosti univerzity před předložením návrhu
Akademickému senátu univerzity.
(3) Vědecká rada dále
a) schvaluje návrh rektora na udělení čestné vědecké hodnosti „doctor honoris causa“
a udělování dalších ocenění univerzity,
b) podává rektorovi návrh na jmenování jedné třetiny ostatních členů Rady pro vnitřní
hodnocení univerzity podle čl. 15 odst. 3 statutu univerzity,
c) posuzuje pedagogickou a vědeckou způsobilost případných kandidátů navržených na pozici
hostujících profesorů na úrovni univerzity,
d) projednává návrhy na jmenování emeritních profesorů podané zpravidla děkanem nebo
ředitelem vysokoškolského ústavu.
(4) Vědecká rada se vyjadřuje k dalším záležitostem, které jí předloží rektor.
(5) Působnost vědecké rady v oblasti schvalování záměru předložit žádost o akreditaci habilitačního
řízení nebo řízení ke jmenování profesorem podle § 12 odst. 1 písm. e) zákona je statutem
univerzity svěřena vědecké radě fakulty, jejíž děkan příslušný návrh předkládá.
(6) Působnost vědecké rady v oblasti schvalování záměru předložit žádost o akreditaci, rozšíření
akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů podle § 12 odst. 1
písm. c) zákona je statutem univerzity svěřena Radě pro vnitřní hodnocení univerzity.
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Článek 4
Předseda, jeho zástupce a tajemník vědecké rady
(1) Předsedou vědecké rady je rektor. Předseda
a) svolává jednání vědecké rady;
b) řídí jednání vědecké rady;
c) navrhuje program jednání vědecké rady, připravuje usnesení;
d) podepisuje dokumenty vědecké rady, zvláště výsledek řízení ke jmenování profesorem;
e) je oprávněn vyžadovat podklady nutné pro činnost vědecké rady;
f) může přizvat k jednání vědecké rady hosty;
g) řídí činnost tajemníka vědecké rady.
(2)

Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, kterým je určený
prorektor.

(3)

Tajemník není členem vědecké rady, účastní se jednání vědecké rady. Výkonem funkce
tajemníka pověří vybraného zaměstnance univerzity rektor. Tajemník vykonává administrativní
a technické činnosti nutné pro činnost vědecké rady.

(1)

Článek 5
Jednání vědecké rady
Vědecká rada se schází zpravidla čtyřikrát, nejméně však dvakrát ročně.

(2)

Účast člena vědecké rady na zasedání je nezastupitelná.

(3)

Vědecká rada je usnášeníschopná, je-li přítomna většina všech členů vědecké rady
s hlasovacím právem, pokud zákon nebo tento řád nestanoví jinak.

(4)

Program jednání navrhuje předseda vědecké rady a o návrhu jsou členové informováni
předem, nejpozději s pozvánkou na jednání vědecké rady. Program jednání je schvalován při
zahájení jednání, po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na změny jsou oprávněni
předkládat všichni členové vědecké rady.

(5)

Vědecká rada se usnáší tajným hlasováním v případech uvedených v § 12 odst. 1 písm. g)
zákona a v případech stanovených zvláštními předpisy.

(6)

Projednání a posouzení návrhu na jmenování profesorem probíhá způsobem stanoveným
v § 74 zákona. Projednání a posouzení návrhu na jmenování docentem probíhá způsobem
stanoveným v § 72 zákona. K přijetí takových návrhů je třeba souhlasu většiny všech členů
vědecké rady.

(7)

Projednání a posouzení návrhu na udělení čestné vědecké hodnosti „doktor honoris causa“
probíhá na návrh fakulty, jejíž vědecká rada návrh na svém zasedání schválila. Návrh je přijat,
hlasuje-li pro něj dvoutřetinová většina všech členů vědecké rady nebo všichni přítomní
členové vědecké rady.

(8)

V případě, že při jednání o posouzení návrhu na jmenování profesorem nejsou přítomny dvě
třetiny členů vědecké rady, rektor toto zasedání může odročit.

(9)

Při jednání o posouzení návrhu na jmenování profesorem člena vědecké rady je suspendováno
jeho členství ve vědecké radě na celé toto jednání, včetně hlasování o návrhu na jmenování
profesorem a neveřejné části diskuse před vlastním hlasováním.
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(10) Zasedání vědecké rady jsou veřejná s výjimkou neveřejné části diskuse před vlastním
hlasováním o návrhu na jmenování profesorem nebo docentem a v případech, kdy se
v souladu se zákonem vědecká rada neusnese jinak.
(11) Předsedající uděluje členům vědecké rady slovo v pořadí, ve kterém se přihlásili. V časové tísni
má právo stanovit řečnickou lhůtu, popřípadě diskusi ukončit, i když někteří přihlášení ještě
nedostali slovo. Ostatním účastníkům se uděluje slovo podle svého uvážení.
(12) O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje vědecká rada hlasováním. Ke schválení
předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady
s hlasovacím právem.
(13) Jsou-li některé podklady pro jednání vědecké rady označeny jejich původcem jako důvěrné,
jsou členové vědecké rady, tajemník i hosté vázáni povinností mlčenlivosti podle obecně
závazných právních předpisů.
(14) O návrzích, o nichž se vědecká rada neusnáší tajným hlasováním, lze hlasovat též
korespondenčně nebo prostřednictvím elektronické pošty, pokud nejde podle zákona
o veřejné zasedání. V případě takového hlasování zašle předseda vědecké rady 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
předsedovi vědecké rady podle zvoleného způsobu hlasování odpověď „souhlasím“,
„nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“. Odpovědi doručené po uplynutí stanovené lhůty
jsou vyřazeny. K platnému usnesení je třeba vyjádření „souhlasím“ nejméně dvou třetin všech
členů vědecké rady. Výsledek hlasování sdělí předseda členům vědecké rady stejným
způsobem, jakým proběhlo hlasování.
(15) Vědecká rada má právo si vyžádat ke svému rozhodnutí odborné posudky. Posuzovatelé
nesmějí být v žádném vztahu k posuzovanému subjektu a ani nesmí být zainteresováni na dané
věci. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na vypracování posudků hradí univerzita.
(16) Usnesení vědecké rady obdrží členové vědecké rady v písemné formě.
(17) Administrativní náklady spojené s činností vědecké rady hradí univerzita.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Mendelovy univerzity v Brně registrovaný Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. března 1999, pod čj. 18 395/99-30, ve znění pozdějších
změn.
(2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem
univerzity dne 12. července 2017.
(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.
(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem platnosti.
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc., v. r.
rektor
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