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Jednací řád Vědecké rady ESF MU 
Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Jednací řád Vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (dále jen 
„Řád“) je vnitřním předpisem Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity (dále jen 
„ESF MU“) dle § 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“). Tento Řád upravuje jednání Vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty 
Masarykovy univerzity (dále jen „VR ESF MU“). 

(2) Členy VR ESF MU jsou významní představitelé oborů, v nichž ESF MU uskutečňuje 
vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové 
akademické obce Masarykovy univerzity. 

(3) Předsedou VR ESF MU je děkan. Děkan jmenuje a odvolává ostatní členy VR ESF MU, 
a to po předchozím souhlasu Akademického senátu ESF MU (dále jen „AS ESF MU“). 

Článek 2 
Činnost Vědecké rady ESF MU 

(1) V souladu se zákonem, Statutem Masarykovy univerzity a Statutem Ekonomicko-správní 
fakulty Masarykovy univerzity VR ESF MU: 

a) projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti ESF MU vypracovaný 
v souladu se strategickým záměrem MU a návrhy každoročního plánu realizace strategického 
záměru ESF MU, 

b) schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na ESF MU, 
a postupuje je v souladu s čl. 8 odst. 1 Statutu Masarykovy univerzity prostřednictvím rektora 
ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení MU, 

c) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo 
prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na ESF MU, 

d) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na ESF MU, 

e) vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu 
stanoveném zákonem. 

(2) VR ESF MU se vyjadřuje k dalším záležitostem, které jí předloží děkan. 

Článek 3 
Zasedání Vědecké rady MU 

(1) Zasedání VR MU svolává její předseda podle potřeby, nejméně jedenkrát za semestr. 

https://www.muni.cz/o-univerzite/uredni-deska/zakon-o-vysokych-skolach
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(2) Program jednání stanovuje předseda VR ESF MU a předem o něm informuje její členy. 
Předseda může kdykoli rozhodnout o změně programu jednání. 

(3) Zasedání řídí předseda, případně jím pověřený proděkan ESF MU (v takovém případě 
zastupuje předsedu v plném rozsahu pravomocí). 

(4) Členové VR ESF MU se aktivně účastní jejího jednání a podílejí se na její činnosti. 

(5) Zasedání VR ESF MU jsou veřejná s výjimkou neveřejné části diskuse před hlasováním 
o návrhu na jmenování docentem nebo profesorem. V odůvodněných případech může 
o neveřejnosti dalších částí jednání rozhodnout předseda. 

(6) VR ESF MU je způsobilá se usnášet, je-li při zasedání přítomna nadpoloviční většina 
všech jejích členů, pokud další předpisy nestanoví jinak. 

(7) O jednání VR ESF MU se pořizuje zápis. 

Článek 4 
Hlasování per rollam 

(1) Předseda VR ESF MU může vyhlásit hlasování per rollam, tj. mimo zasedání VR ESF 
MU, jde-li o neodkladnou záležitost nebo o návrh, k jehož projednání není možné nebo účelné 
svolat zasedání. V takovém případě probíhá hlasování elektronicky. 

(2) Tento způsob hlasování není možný v případě návrhů, o nichž se VR ESF MU usnáší 
tajným hlasováním. 

(3) O vyhlášení hlasování per rollam informuje elektronicky členy VR ESF MU její předseda. 
Členové obdrží znění návrhu k dané věci, příslušné podklady a informace o způsobu 
hlasování, a to včetně lhůty pro hlasování. 

Článek 5 
Usnášení Vědecké rady ESF MU 

(1) K platnému usnesení VR MU je třeba souhlasu nejméně dvoutřetinové většiny 
přítomných, pokud zákon nebo vnitřní předpis ESF MU nestanoví jinak. 

(2) VR ESF MU se v případech stanovených zákonem, případně vnitřním předpisem ESF MU 
usnáší tajným hlasováním. V ostatních případech o způsobu hlasování rozhoduje předseda. 

(3) Při projednávání návrhu, který se osobně týká člena VR ESF MU (např. návrh na 
jmenování docentem nebo profesorem), je jeho členství ve VR ESF MU pro dotčenou část 
jednání suspendováno; to znamená, že se neúčastní neveřejné části jednání a hlasování 
o dotčeném návrhu. 

Článek 6 
Kvalifikační řízení 

(1) Návrh na jmenování docentem nebo profesorem je přijat, hlasuje-li pro něj nadpoloviční 
většina všech členů VR ESF MU. 
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(2) Projednávání návrhu na jmenování docentem je přítomen předseda komise nebo jím 
pověřený člen komise a uchazeč. Předseda komise představí uchazeče a informuje 
o výsledcích jednání komise. Následuje přednáška uchazeče a obhajoba habilitační práce. 
V rozpravě je uchazeči dána možnost vyjádřit se k posudkům oponentů, obhajovat svoji 
habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké a pedagogické činnosti. Následuje 
veřejná a neveřejná část diskuse a po ní tajné hlasování o návrhu na jmenování uchazeče 
docentem. 

(3) Projednávání návrhu na jmenování profesorem je přítomen předseda komise nebo jím 
pověřený člen komise a uchazeč. Předseda komise představí uchazeče a informuje 
o výsledcích jednání komise. Následuje přednáška uchazeče, v níž členům VR ESF MU 
představí svoji koncepci vědecké práce a výuky v daném oboru. Následuje veřejná 
a neveřejná část diskuse a po ní tajné hlasování o návrhu na jmenování profesorem. 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity 
schválený Akademickým senátem Masarykovy univerzity dne 2. února 2012. 

(2) Výkladem jednotlivých ustanovení tohoto Řádu a kontrolou jejich dodržování je pověřen 
proděkan pro vědu, výzkum, kvalitu a kvalifikace. 

(3) Tento Řád byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem 
Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity dne 24. dubna 2017. 

(4) Tento Řád nabývá platnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona dnem schválení 
Akademickým senátem Masarykovy univerzity. 

(5) Tento Řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek MU. 

  

prof. Ing. Antonín Slaný, CSc., děkan 
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