
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o.změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), v platném znění, 
dne M - ledna 2021 pod.ěr-hMS.MT-836/2021-1 I. změnu Jednacího řádu Vědecké rady Vysoké školy 
ekonomické v P r a z e / < ^ 

I. změna 
Jednací řád Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze 

Článek 1 
Jednací řád Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze se mění takto: 

1. V čl. 3 se na konec odst. 1 vkládají slova „(dále jen „předsedající")". 

2. V čl. 5 odst. 1 se slova „je-// na zasedání přítomna" nahrazují slovy „účastní-li se zasedánř. 

3. V čl. 5 se za odst. 1 vkládají nové odstavce 2 a 3, které znějí: 
„(2) Předsedající může povolit účast na zasedání distančním způsobem. O tomto rozhodnutí 
informuje v úvodu zasedání Vědecké rady VŠE. Pro účast na zasedání distančním způsobem musí 
být splněny následující podmínky: 

a. distanční účast musí být v reálném čase zasedání Vědecké rady VŠE, 
b. je prokázána. totožnost člena Vědecké rady VŠE účastnícího se zasedání distančním 

způsobem, 
c. člen Vědecké rady VŠE účastnící se zasedání distančním způsobem se může zapojit do 

diskuse, podávat návrhy a hlasovat a . 
d. je zabezpečeno, že v případech, kdy to stanoví zákon nebo tento jednací řád, je zasedání 

Vědecké rady VŠE veřejné. 
(3) Pokud je zasedání Vědecké rady VŠE neveřejné, je člen Vědecké rady VŠE, který se účastní 
distančním způsobem, povinen dodržet neveřejnost zasedání." 

4. V čl. 5 se dosavadní odst. 2 označuje jako odstavec 4. 

5. V čl. 5 odst. 4 se slovo „Návrh" nahrazuje slovy „O návrhď a slova „nebudou projednávány 
v případě, že se jednání zúčastní méně než" nahrazují slovy Je Vědecká rada VŠE způsobilá se 
usnášet, účastní-li se zasedání alespoň". 

6. V čl. 6 se odst. 2 a 3 nahrazují novými odst. 2 až 8, které znějí: 
„(2) Usnesení Vědecké rady VŠE je přijato, pokud pro něj hlasovala nadpoloviční většina 
zúčastněných členů vyjma případů uvedených v čl. 7 odst. 1. 

(3) Členové Vědecké rady VŠE hlasují buď „pro návrh", nebo „proti návrhu". Jiný projev vůle 
znamená, že člen Vědecké rady VŠE se zdržel hlasování. 

(4) V případě veřejného hlasování se hlasuje zdvižením ruky nebo prostřednictvím aplikace v 
informačním systému VŠE. V případě tajného hlasování Vědecké rady VŠE se hlasuje pomocí 
hlasovacích lístků nebo prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE. Pokud předsedající 
povolil účast na zasedání Vědecké rady některému členu distančním způsobem, tajné hlasování 
probíhá výhradně prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE. 

(5) Výsledky hlasování pomocí hlasovacích lístků vyhodnotí nejméně dva členové Vědecké rady 
VŠE, kteří byli schváleni Vědeckou radou VŠE (dále jen „skrutátoři"), ihned po odevzdání 
hlasovacích lístků, a to v místnosti, kde Vědecká rada VŠE zasedá. Výsledek hlasování je 
zaznamenán v protokolu podepsaném skrutátory a předsedajícím. 

 
 

 

 

 

 

\~S3 7) 
^JMgr. Karolína Gondková 
ředitelka odboru vysokých škol 



(6) Hlasováni prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE probíhá v čase, který stanoví 
předsedající. Bezprostředně po skončení hlasování informuje předsedající o jeho výsledku, který 
stvrdí i podpisem protokolu o výsledku hlasování. 

(7) Každý člen Vědecké rady VŠE může vznést při hlasování nebo bezprostředně po něm námitku 
proti průběhu nebo výsledku hlasování. O takové námitce rozhodně Vědecká rada VŠE; vyhoví-li 
námitce, musí se hlasování opakovat. 

(8) V naléhavých a odůvodněných případech může rektor požádat členy Vědecké rady VŠE 
o hlasování, formou per rollam. Způsob hlasování per rollam je uveden v Příloze č. 1. Tímto 
způsobem nelze přijmout usnesení ve věcech uvedených v čl. 7 odst. 1, v čl. 8 odst. 3avčl.9 odst. 
4." 

7. Název článku 7 nově zní „Projednávání návrhů na jmenování docentem a profesorem". 

8. V čl. 7 se odstavec 1 ruší. 

9. V čl. 7 se dosavadní odst. 2, 3, 4 a 5 se označují jako odstavce 1, 2, 3 a 4. 

10. V čl. 7 odst. 1 písm. d. se vypouští slovo „projednáni". 

11. Čl. 7 odst. 2 nově zní: 
„Nesouhlasí-li rektor s návrhem vědecké rady fakulty na jmenování docentem, předloží jej se svým 
odůvodněním Vědecké radě VŠE. Na zasedání Vědecké rady VŠE v této věci může rektor přizvat 
uchazeče o jmenování docentem, případně předsedu příslušné habilitační komise (§ 72 odst. 11 
zákona). Části diskuse bezprostředně předcházející hlasování o návrhu na jmenování docentem se 
uchazeč neúčastní." 

12. V čl. 7 odst. 4 se slova „této vědecké radf nahrazují slovy „Vědecké rady VŠE". 

13. Příloha č. 1 nově zní: 
„Způsob a podmínky platnosti pro hlasování per rollam 

1) Hlasování per rollam probíhá prostřednictvím aplikace v informačním systému VŠE. 

2) Rektor zašle všem členům Vědecké rady VŠE návrh usnesení v dané věci včetně příslušných 
podkladů a sdělí lhůtu, ve které mohou členové Vědecké rady VŠE o návrhu hlasovat. 

3) Usnesení je schváleno, pokud se pro návrh vyslovila nadpoloviční většina hlasujících a zároveň 
se hlasování účastnila nadpoloviční většina všech členů Vědecké rady VŠE. 

4) Rektor je povinen oznámit výsledek hlasování per rollam na nejbližším zasedání Vědecké rady 
VŠE nebo jej oznámí elektronicky všem členům Vědecké rady VŠE. Výsledek hlasování stvrdí i 
podpisem protokolu o výsledku hlasování." 

Článek 2 
1. Tyto změny Jednacího řádu Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze byly schváleny podle § 
9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem Vysoké školy 
ekonomické v Praze dne 23. listopadu 2020. 

2. Tyto změny Jednacího řádu Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze nabývají platnosti podle 
§ 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

3. Tyto změny Jednacího řádu Vědecké rady Vysoké školy ekonomické v Praze nabývají účinnosti dnem 
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
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