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Článek 1 

Základní ustanovení 

(1) Předsedou Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera (dále jen „VR“) je děkan. Členy VR 

jmenuje a odvolává děkan po předchozím souhlasu Akademického senátu Dopravní fakulty 

Jana Pernera. Složení VR a vymezení její působnosti stanoví § 29 a 30 zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách 

(dále jen zákon)), ve znění pozdějších předpisů a článek 13 Statutu Dopravní fakulty Jana 

Pernera. 

(2) Funkční období členů VR se shoduje s funkčním obdobím děkana. 

(3) Členství ve VR je nezastupitelné. 

Článek 2 

Jednání VR 

(1) Zasedání VR svolává děkan podle potřeby. Děkan je povinen svolat zasedání VR, požádá-li 

o to písemně alespoň jedna třetina všech členů VR. 

(2) Program jednání VR navrhuje děkan. Tento program obdrží písemně každý člen nejméně 

jeden týden před dnem jednání. Každý člen VR má právo před zahájením jednání požádat 

o rozšíření programu jednání. Program jednání musí být před zahájením jednání schválen VR. 

(3) Jednání VR řídí děkan, v jeho nepřítomnosti jím pověřený proděkan, případně jiný člen VR 

děkanem zmocněný. 

(4) Závažná rozhodnutí přijímá VR formou usnesení. O přijetí návrhu usnesení se hlasuje. VR je 

schopná usnášení, pokud je přítomna nadpoloviční většina všech členů VR. Je-li na programu 

habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, je nezbytná přítomnost alespoň dvou 

třetin všech členů VR. 

(5) Není-li VR schopna usnášení, předsedající jednání ukončí. Náhradní termín zasedání stanoví 

děkan. 

(6) Usnesení je schváleno, pokud pro ně hlasuje nadpoloviční většina přítomných členů. 

(7) V případě projednávání a schvalování: 

a) dlouhodobých záměrů Dopravní fakulty Jana Pernera (dále jen „DFJP“), 

b) výzkumných záměrů DFJP, 

c) návrhů studijních programů pro akreditaci, 

d) návrhů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem pro akreditaci, 

e) jednání ve věcech habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem, 

je ke schválení usnesení nutný souhlas nadpoloviční většiny všech členů VR 

(8) Hlasování může být tajné nebo veřejné. O personálních záležitostech se VR usnáší tajným 

hlasováním. Pro průběh hlasování zvolí VR předem dva členy, kteří přímo v zasedací 

místnosti vyhodnotí odevzdané hlasy a oznámí výsledek hlasování. Tajné hlasování může být 

přijato i pro jiné otázky, jestliže je navrhne některý z přítomných členů VR a hlasuje pro ně 
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nadpoloviční většina přítomných členů. V ojedinělých případech veřejného hlasování je 

možné použít formu per rollam.   

(9) Děkan může v případě potřeby přizvat na jednání VR i jiné osoby. Přizvané osoby mají hlas 

poradní. 

(10)  Administrativní agendu VR zabezpečuje proděkan pro vědecko-výzkumnou činnost. Jednání 

VR je přítomen určený pracovník děkanátu, který je zapisovatelem. Zápis z každého jednání 

VR rozesílá zapisovatel všem členům nejpozději do jednoho týdne ode dne zasedání. 

Připomínky  

k zápisu mohou členové VR uplatnit nejpozději do jednoho měsíce po obdržení zápisu. 

Připomínky k zápisu jsou projednávány vždy na nejbližším zasedání VR. 

Článek 3 

Zvláštní ustanovení 

(1) Každý člen VR může požádat děkana o ukončení svého členství ve VR písemně. V takovém 

případě je děkan povinen požádat o předchozí souhlas k odvolání člena VR na nejbližším 

zasedání Akademického senátu DFJP. 

(2) V závažných a odůvodněných případech má děkan právo s předchozím souhlasem 

Akademického senátu DFJP člena VR odvolat. 

(3) Děkan může s předchozím souhlasem Akademického senátu DFJP doplnit VR o další členy 

při dodržení § 29 odst. 2 zákona. 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Dopravní fakulty Jana Pernera ze dne 14. 4. 1999. 

(2) Tento návrh Jednacího řádu VR byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona 

Akademickým senátem DFJP dne 12. dubna. 2017. 

(3) Tento Jednací řád VR byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bod 2 zákona Akademickým 

senátem Univerzity Pardubice dne 6. června 2017. 

(4) Tento Jednací řád VR nabývá platnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem 

Univerzity Pardubice. 

(5) Tento Jednací řád VR nabývá  účinnosti dnem zveřejnění na webových stránkách fakulty. 

 

 

doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D., v. r. 

  děkan 


