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Článek I 
Úvodní ustanovení 

 

1. Tento řád upravuje činnost vědecké rady Fakulty mechatroniky, informatiky 
a mezioborových studií (dále „VR FM˝) v souladu s ustanoveními Zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
ve znění pozdějších předpisů (dále „zákon˝) a Statutem fakulty. 

2. Členy vědecké rady fakulty (dále jen „vědecké rady“) jmenuje a odvolává děkan. Návrh 
děkana na jmenování a odvolání člena vědecké rady schvaluje akademický senát fakulty.  

3. Děkan může po schválení akademickým senátem fakulty jmenovat čestným členem 
vědecké rady význačnou osobnost, která se významným způsobem zasloužila o fakultu. 
Čestný člen má právo účastnit se zasedání vědecké rady s hlasem poradním. 

4. Vědeckou radu svolává a řídí děkan nebo, není-li přítomen, zastupující proděkan. 
5. Děkan je povinen postupovat vědecké radě k projednání všechny zásadní otázky rozvoje 

a činnosti fakulty. Členové vědecké rady mohou z vlastního podnětu předkládat děkanovi 
návrhy, které by měly být ve vědecké radě projednány. 

6. Zasedání vědecké rady svolává děkan nebo, není-li přítomen, zastupující proděkan, podle 
potřeby, zpravidla dvakrát ročně, minimálně však jednou ročně. Zasedání vědecké rady 
musí děkan svolat nejméně sedm dní před konáním zasedání. Zasedání vědecké rady 
musí děkan svolat do sedmi dnů, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů vědecké rady 
s uvedením předmětu jednání. 

7. Vědecká rada je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů vědecké 
rady.  
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8. Při projednávání návrhů na jmenování docentů a profesorů postupuje vědecká rada 
v souladu s § 72 a § 74 zákona; při hlasování ve věcech podle § 72 odst. 10 a § 74 
odst. 6 zákona je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady. Při 
hlasování v ostatních projednávaných tématech rozhoduje nadpoloviční většina přítomných 
členů vědecké rady.  

9. Vědecká rada se usnáší tajným hlasováním: 
a) při habilitačním řízení a při řízení ke jmenování profesorem, hlasuje-li se o osobě 

uchazeče, 
b) v jiných případech, kdy se na tom vědecká rada usnese. 

V ostatních případech je hlasování veřejné.  
10. Kromě otázek, které jsou na programu zasedání vědecké rady, informují akademičtí 

funkcionáři vědeckou radu o důležitých záležitostech za období od posledního zasedání 
a připravovaných závažných opatření. 

11. V naléhavých a odůvodněných případech při projednání návrhů může děkan požádat 
členy vědecké rady o emailové korespondenční hlasování, které se provádí mimo 
zasedání (dále „per-rollam˝). Hlasování per-rollam probíhá tak, že děkan zašle všem 
členům vědecké rady návrh usnesení spolu se všemi náležitostmi nezbytnými k 
objektivnímu rozhodnutí. Návrh usnesení musí obsahovat lhůtu, během níž mají členové 
vědecké rady zaslat e-mailem jednoznačnou odpověď "souhlasím" nebo "nesouhlasím". 
Tato lhůta musí činit nejméně tři pracovní dny od rozeslání posledního dokumentu 
potřebného k hlasování. Pokud se některý ze členů vědecké rady ve stanovené lhůtě 
k návrhu usnesení e-mailem nevyjádří, platí, že s návrhem usnesení nesouhlasí. K přijetí 
usnesení hlasováním per-rollam je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů 
vědecké rady. Výsledek hlasování per-rollam oznámí děkan bez zbytečného odkladu e-
mailem všem členům vědecké rady. O hlasování per-rollam se pořizuje zápis, který 
podepisuje děkan. Hlasování per-rollam nelze použít v případech, kdy má být usnesení 
přijato tajným hlasováním. 

 
 

Článek II 
On-line zasedání 

1. VR FM může v době, kdy je osobní přítomnost členů akademické obce na vysoké škole 
na základě opatření přijatého podle jiného zákona omezena, provádět zasedání 
prostřednictvím komunikace na dálku (dále jen „on-line zasedání). On-line zasedáním ve 
smyslu tohoto článku se stává každé zasedání VR FM, jehož se nejméně jeden člen VR 
FM účastní prostřednictvím komunikace na dálku. 

2. Pokud tak rozhodne děkan, lze on-line zasedání uskutečnit i v jiných odůvodněných 
případech.  

3. On-line zasedání VR FM musí být zajištěno tak, aby v případech, které stanoví zákon, 
bylo toto jednání veřejně přístupné. 

4. Rozhodnutí o konání on-line zasedání a podmínky, za jakých proběhne, oznámí předem 
děkan. Tyto podmínky také určí způsob, jakým se může veřejnost připojit k jednání a jak 
mohou ostatní osoby přítomné na zasedání na jednání vystoupit. 
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5. Na on-line zasedání lze hlasovat veřejně. Tajné hlasování je možné, pokud to umožňují
technické prostředky použité při on-line zasedání.

6. Připojením se k on-line zasedání je vyjádřen souhlas s konáním zasedání on-line formou
včetně pořízení záznamu z jednání. Připojí-li se člen VR k zasedání po začátku zasedání
nebo naopak opouští-li zasedání dříve, je povinen toto v rámci použitého
videokonferenčního systému oznámit.

7. Doklady o on-line zasedání a hlasování na něm zajišťuje a eviduje děkan, nebo jím
pověřená osoba.

Článek III 
Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se Jednací řád vědecké rady Fakulty mechatroniky, informatiky a 
mezioborových studií schválený Akademickým senátem Technické univerzity v Liberci 
dne 10. 1. 2017.

2. Tento Jednací řád vědecké rady fakulty byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona
o vysokých školách Akademickým senátem fakulty dne 8. 2. 2021.

3. Tento řád nabývá platnosti a účinnosti podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých 
školách dnem jeho schválení Akademickým senátem Technické univerzity v Liberci, tj. dne
9. 3. 2021. 
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