Jednací řád Vědecké rady Právnické fakulty
Masarykovy univerzity
(ve znění účinném od 1. 3. 2021)
Podle § 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění
dalších zákonu (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen
„zákon o vysokých školách"), vydávám tento Jednací řád Vědecké rady Právnické
fakulty Masarykovy univerzity:

Článek 1
Svolání vědecké rady
(1) Zasedání Vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity (dále jen
„vědecká rada) svolává děkan Právnické fakulty Masarykovy Univerzity (dále jen
„fakulta“), a to za podmínek stanovených zákonem o vysokých školách a Statutem
fakulty.
(2) Děkan svolává zasedání vědecké rady nejméně jedenkrát za semestr. Zasedání
je povinen svolat, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů vědecké rady nebo
Akademický senát fakulty.
(3) Všichni členové vědecké rady mají povinnost účastnit se zasedání vědecké rady.
(4) Nejpozději měsíc před prvním zasedáním vědecké rady v semestru děkan oznámí
plán zasedání vědecké rady na příslušný semestr.
Článek 2
Pozvánka a podklady pro jednání
(1) Před zasedáním vědecké rady obdrží její členové s dostatečným časovým
předstihem elektronickou pozvánku s programem a podklady k jeho jednotlivým
bodům. V odůvodněných případech mohou být podklady rozdány až při zahájení
zasedání.
(2) Člen vědecké rady může navrhnout zařazení bodu programu. Jsou-li k jeho
projednání potřeba písemné podklady, poskytne je s dostatečným časovým
předstihem děkanovi.

Článek 3
Průběh zasedání vědecké rady
Zasedání vědecké rady řídí děkan fakulty a v jeho nepřítomnosti proděkan pro vědu
a výzkum nebo děkanem pověřený člen vědecké rady. Řízením zasedání vědecké
rady v jednotlivých bodech programu může děkan pověřit jiného člena vědecké rady.
Článek 4
Usnášení vědecké rady
(1) Vědecká rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
členů. Pro přijetí návrhu se musí vyslovit nadpoloviční většina přítomných členů
vědecké rady.
(2) O výsledku kvalifikačních řízení rozhoduje vědecká rada tajným hlasováním; k
platnosti usnesení je třeba přítomnosti nejméně dvou třetin všech členů vědecké rady
a pro přijetí návrhu se musí vyslovit většina všech členů vědecké rady. ’Kvalifikačním
řízením se rozumí habilitační řízení, nebo řízení ke jmenování profesorem.
(3) Vědecká rada se může usnést na tom, že bude hlasovat tajně, třebaže zákon v
daném případě tajnou volbu nevyžaduje.
(4) Děkan může rozhodnout, že k uskutečnění a kontrole tajného hlasování a k
vyhlášení jeho výsledků zvolí vědecká rada ze svého středu dva skrutátory.
(5) Děkan může rozhodnout, že k hlasování vědecké rady bude použita aplikace v
INET.muni.cz, nebo jiná vhodná aplikace umožňující tajné hlasování.
Článek 5
Zápis
Zápis ze zasedání vědecké rady zabezpečuje proděkan pro vědu a výzkum. Zápis
podepisuje děkan fakulty nebo člen vědecké rady, který v jeho nepřítomnosti
zasedání řídil.
Článek 6
Hlasování per rollam
O návrzích, o nichž se vědecká rada neusnáší tajným hlasováním, lze hlasovat též s
využitím aplikace v INET.muni.cz pro hlasování per rollam, nebo prostřednictvím
elektronické pošty. V případě takového hlasování zašle děkan, případně jím pověřená
osoba, všem členům vědecké rady návrh usnesení v dané věci, včetně příslušných
podkladů, stanoví formu hlasování a sdělí lhůtu pro odpověď. Hlasování probíhá tak,
že jednotliví členové vědecké rady zašlou, nebo v aplikaci INET.muni.cz zadají, ve
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stanovené lhůtě předsedovi vědecké rady podle zvoleného způsobu hlasování
odpověd'„souhIasím", nebo „nesouhlasím / zdržuji se hlasování". Odpovědi doručené
po uplynutí stanovené lhůty jsou vyřazeny. K platnému usnesení je třeba vyjádření
„souhlasím" nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady.
Článek 7
Forma zasedání vědecké rady
(1) Děkan může rozhodnout o formě zasedání vědecké rady. Vědecká rada zasedá:
a) prezenčně, za fyzické přítomnost členů vědecké rady v předem ohlášené jednací
místnosti, b) on-line formou předem ohlášeným způsobem, nebo kombinací obojího,
tedy a) i b).
(2) Děkan před konáním vědecké rady oznámí formu zasedání.
(3) U všech forem zasedání zůstávají zachovány zásady veřejnosti, ústnosti a
přímosti jednání. Ve všech formách také probíhá tajné hlasování tam, kde to stanoví
zákon nebo kde o tom rozhodne vědecká rada.
Článek 8
Postup v kvalifikačních řízeních

(1) Předseda habilitační či hodnotící komise přednese svoji zprávu o postupu komise
a jejích závěrech na veřejném zasedání vědecké rady. Přednáška uchazeče, případně
obhajoba jeho habilitační práce, probíhá zpravidla na dalším zasedání vědecké rady.
(2) Během projednávání bodů v kvalifikačním řízení člena vědecké rady jsou jeho
práva a povinnosti vyplývající z členství ve vědecké radě dočasně pozastaveny.
Článek 9
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Právnické fakulty ze dne 5. 6. 2017.
(2) Podle ust. § 27 odst. 1 písm. b) zákona schválil tento Jednací řád Vědecké rady
Právnické fakulty Masarykovy univerzity Akademický senát fakulty dne 14. 12. 2020.
(3) Podle ust. § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválil tento Jednací řád Vědecké rady
Právnické fakulty Masarykovy univerzity Akademický senát univerzity dne 1. 3. 2021.
(4) Tento jednací řád nabývá účinnosti k 1. 3. 2021.

V Brně dne 8. 3. 2021

doc. JUDr. Mgr. Martin Škop, Ph.D., v. r.,
děkan
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