Jednací řád Vědecké rady FF UP
17. února 1999
(Příloha č. 2 Statutu FF UP)

Schváleno AS FF UP

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY
FILOZOFICKÉ FAKULTY
UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

Část I
Jednací řád
(1) Vědecká rada Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen “VR
FF UP”) je samosprávný akademický orgán FF UP, jehož působnost je dána §§29 a 30
zákona a § 7 Statutu FF UP. Při zasedání a jednání se řídí tímto jednacím řádem.
(2) VR FF UP zasedá nejméně jednou za čtvrt roku v určených termínech. Děkan
může svolat vědeckou radu k řešení naléhavých problémů i kromě stanovených termínů.
(3) Zasedání VR FF UP jsou neveřejná, s výjimkou konání dle odst. 9 §72 a odst. 5 §
74 zákona.
(4) Jednání VR FF UP řídí děkan, v jeho nepřítomnosti jim pověřený proděkan.
(5) VR FF UP jedná zpravidla na základě písemných podkladů. Může jednat i na
základě ústní zprávy dle § 30 odst. 2 zákona.
(6) VR FF UP je schopna usnášení, jsou-li přítomny alespoň tři pětiny jejich členů.
Není-li schopna usnášení, určí předsedající se souhlasem přítomných nový termín zasedání.
Zapisovatel oznámí tento termín nepřítomným členům.
(7) Usnesení VR FF UP jsou platná, pokud se pro ně hlasováním vyslovila
nadpoloviční většina všech členů vědecké rady.
(8) Hlasování ve VR FF UP jsou obvykle veřejná. V případě habilitačního řízení dle §
72 odst. 9 zákona a řízení ke jmenování profesorem dle § 74 odst. 6 zákona a v případech,
na kterých se veřejným hlasováním dohodne nadpoloviční většina všech členů VR FF UP, je
hlasování tajné.
(9) Jednání VR FF UP je přítomen děkanem určený zaměstnanec děkanátu FF UP
jako zapisovatel.
(10) Je-li VR FFUP schopna usnášení, předsedající nechá odsouhlasit program a
zahájí jednání.
(11) Členové VR FF UP mohou hlasováním rozhodnout o odročení jednání z těchto
důvodů:
a) nutnost prostudovat nové předložené podklady,
b) návrh na předložení dalších podkladů,
c) návrh na vyslechnutí názoru znalců.
(12) Je-li na pořadu jednání řízení, které vyžaduje tajné hlasování, připraví
zapisovatel náležitosti pro toto hlasování.
(13) Po projednání všech bodů zasedání předloží předsedající návrh na usnesení.
O návrhu usnesení se hlasuje.
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(14) Předsedající vyhlásí usnesení, určí způsob jeho oznámení a vydá příslušné
pokyny zapisovateli.
(15) Předsedající stanoví termín příštího zasedání VR FF UP a ukončí zasedání.
(16) Zápis z každého jednání rozesílá zapisovatel podle stanoveného rozdělovníku
nejpozději do týdne od proběhlého zasedání.
(17) Zapisovatel podle pokynu předsedajícího písemně sděluje rozhodnutí VR FF UP
osobě nebo osobám, kterých se rozhodnutí týká.

Část II
Závěrečná ustanovení
(1) Ruší se Jednací řád Vědecké rady Filozofické fakulty UP, příloha č.5 Statutu FF
UP, č.j. 1/96, ze dne 4. prosince 1996 ve znění dalších změn a úprav.
(2) Návrh znění Jednacího řádu Vědecké rady Filozofické fakulty UP byl schválen v
AS FF UP dne 17. února 1999.
(3) Tento řád nabývá platnosti
v Olomouci.

dnem schválení Akademickým senátem UP

Doc. PhDr. Vladimír Řehan
děkan FF UP v Olomouci
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