
Jednací řád Vědecké rady  
Fakulty elektrotechniky a komunikačních 

technologií Vysokého učení technického v Brně 
Akademický senát Vysokého učení technického v Brně podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 
písm. c) zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, schválil tento Jednací řád Vědecké rady Fakulty 
elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně. 

 

ČLÁNEK 1 
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 

(1) Jednací řád Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení 
technického v Brně (dále jen „jednací řád“) je vydáván podle § 33 odst. 2 písm. c) zákona 
č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách, 
dále jen „zákon“). 

(2) Jednací řád upravuje přípravu a pravidla jednání Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a komunikačních 
technologií Vysokého učení technického v Brně (dále jen „vědecká rada“). 

  
ČLÁNEK 2 

ZASEDÁNÍ VĚDECKÉ RADY 

(1) Vědecká rada zasedá nejméně dvakrát za semestr, podle kalendářního plánu sestaveného nejméně na 
jeden semestr. Zasedání vědecké rady svolává děkan. 

(2) Děkan svolává zasedání vědecké rady v případě potřeby i mimo plánované termíny. 

(3) Děkan také svolává zasedání vědecké rady, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů vědecké 
rady. Zasedání svolá nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti. 

(4) Pozvánka na zasedání vědecké rady obsahuje místo, datum a čas zasedání, návrh programu a mohou k ní 
být přiloženy podkladové materiály k jednání. Pozvánka se zasílá obvykle 14 dnů před zasedáním 
vědecké rady elektronicky. 

(5) Jednání vědecké rady připravuje a zabezpečuje pověřený proděkan. 

  
ČLÁNEK 3 

JEDNÁNÍ VĚDECKÉ RADY 

(1) Jednání vědecké rady řídí děkan, v případě jeho nepřítomnosti pověřený proděkan. 
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(2) Doplňky a úpravy programu jednání vědecké rady může každý člen vědecké rady uplatnit písemně nebo 
ústně, nejpozději při zahájení jednání. 

(3) Vědecká rada je schopna usnášení, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny všech členů vědecké rady. 

(4) O každém rozhodnutí vědecké rady se hlasuje. Hlasování může být veřejné (zdvižením ruky) nebo tajné 
(hlasovacími lístky).  

(5) Pro tajné hlasování se volí nejméně dva sčitatelé hlasů. Sčitatelé hlasů vyplní protokol o tajném 
hlasování a podepsaný jej předají včetně hlasovacích lístků děkanovi. Děkan vyhlásí výsledek hlasování 
tak, že oznámí počet hlasů pro návrh (kladných), počet hlasů proti návrhu (záporných) a počet hlasů 
neplatných. Protokol o hlasování i hlasovací lístky se archivují. Výsledky hlasování se uvádějí v zápise 
z jednání vědecké rady.  

(6) K přijetí návrhu je třeba nadpoloviční většina kladných hlasů přítomných členů vědecké rady. Zvlášť se 
evidují poradní hlasy stálých hostů vědecké rady. 

(7) Pro schválení návrhů v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem je třeba nadpoloviční 
většina kladných hlasů všech členů vědecké rady. 

(8) Při projednání návrhů v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem hlasují pouze členové 
vědecké rady. Hlasování v těchto případech je vždy tajné. 

(9) Projednávání návrhů v habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem má tyto fáze:  
a) představení uchazeče děkanem a předsedou hodnotící komise,  
b) vystoupení uchazeče,  
c) diskuse všech přítomných,  
d) tajné hlasování členů vědecké rady,  
e) vyhlášení výsledku hlasování vědecké rady. 

(10) Jednání vědecké rady je veřejné, kromě jednání dle odst. (9), písm. d). Za neveřejné může být mimořádně 
prohlášeno jednání vědecké rady jen na základě předchozího rozhodnutí vědecké rady, k němuž je 
nezbytné kladné stanovisko nejméně poloviny všech členů vědecké rady. Hlasování v tomto případě 
probíhá stejně jako v odst. (5) a (8). 

(11) Ze zasedání vědecké rady se pořizuje zápis, v němž je uveden zejména pořad zasedání, průběh a závěry 
jednání a výsledky hlasování. K zápisu z jednání se přikládá prezenční listina. Zápis verifikuje pověřený 
proděkan a předkládá děkanovi k podpisu.  

(12) Zápis z jednání vědecké rady je zaslán všem členům a stálým hostům vědecké rady a zveřejněn 
v informačním systému FEKT. 

(13) V případě naléhavé potřeby si může děkan vyžádat korespondenčním způsobem stanovisko vědecké 
rady. Výsledek takového projednání je oznámen na příštím zasedání vědecké rady a je uveden v zápisu 
z tohoto zasedání. 

  
ČLÁNEK 4 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

(1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého 
učení technického v Brně ze dne 1. 1. 2002. 
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(2) Návrh tohoto jednacího řádu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem 
Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií Vysokého učení technického v Brně dne 
14. listopadu 2006. 

(3) Jednací řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem Vysokého učení 
technického v Brně dne 19. prosince 2006. 

(4) Jednací řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem Vysokého učení technického 
v Brně. 

(5) Jednací řád nabývá účinnosti dne 1. ledna 2007. 

 

 

 

RNDr. Vlasta Krupková, CSc., v. r.  prof. Ing. Radimír Vrba, CSc., v. r. 
  předsedkyně AS FEKT děkan FEKT 
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