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Jednací řád Vědecké rady
Lékařské fakulty Masarykovy univerzity
(ve znění účinném od 10.11.2020)

Část první
úvodní ustanovení
Článek 1

Základní ustanovení

(1) Jednací řád Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (dále též jen „Řád") je vnitřním
předpisem Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (dále též „fakulta" nebo „LF MU") dle § 33
odst. 1 a 2 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve zněnf pozdějšfch předpisů (dále jen .zákon").
(2) Tento Řád upravuje v souladu se zákonem a Statutem LF MU pravidla zasedání a způsob
jednání Vědecké rady Lékařské fakulty Masarykovy univerzity (dále též „vědecká rada" nebo „VR
LF MU").

Část druhá
Zasedání a způsob jednání VR LF MU
Článek 2

Svolání VR LF MU

(1) Zasedání VR LF MU svolává děkan fakulty podle potřeby, nejméně však jedenkrát za semestr.
(2) Členové VR LF MU jsou na zasedání zváni nejméně týden před zasedáním, a to elektronickou
poštou.
(3) Nejméně týden před zasedáním jsou způsobem umožňujícím dálkový přístup zveřejněny
podklady pro zasedání vědecké rady, včetně programu. VR LF MU materiály předložené v kratší
lhůtě neprojedná, pokud se proti projednáni vyslov! alespoň 5 členů VR LF MU.
(4) Členové VR LF MU mají povinnost účastnit se zasedání VR LF MU.
Článek 3
Zasedání VR LF MU
(1) Zasedání VR LF MU řídí děkan fakulty a v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen VR LF MU.
(2) Zasedání se řídí programem, který sestavuje děkan s přihlédnutím k podnětům od proděkanů a
členů VR LF MU. Děkan může v odůvodněných případech změnit program i v průběhu zasedání.
(3) S výjimkou případů ustanovených zákonem, ostatními předpisy Masarykovy univerzity a fakulty
a dále tímto Řádem je VR LF MU způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech
jejích členů.
(4) Jednání VR LF MU je veřejné s výjimkou rozpravy před hlasováním o návrhu na jmenování
docentem a rozpravy před hfasováním o návrhu na jmenování profesorem.
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(5) Zápis ze zasedání VR LF MU zabezpečuje pověřený zaměstnanec děkanátu a zveřejňuje jej na
internetových stránkách fakulty. Zápis podepisuje děkan fakulty, nebo člen VR LF MU, který v
jeho nepřítomnosti zasedání řídil. Zápis shrnuje průběh zasedání, stanoviska vyslovená ve
veřejné části rozpravy a uvádí usnesení včetně způsobu a výsledků hlasování o nich.
Článek4
Usnášení VR LF MU
(1) K platnému usnesení VR LF MU (přijetí návrhu) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny
přítomných členů, není-li zákonem, ostatními předpisy Masarykovy univerzity a fakulty a dále
tímto Řádem stanoveno jinak. O jednotlivých návrzích se hlasuje v pořadí, v jakém byly
předloženy, a to aklamací. Vědecká rada se může usnést na tom, že o určité otázce bude
hlasovat tajně.
Článek 5
Usnášení VR LF MU v habilitačním řízení a řízeni ke jmenování profesorem
(1) Jednání VR LF MU při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem se řídí§ 72 a 74
zákona a ostatními předpisy Masarykovy univerzity.
(2) Při hlasování o návrhu na jmenování docentem a návrhu na jmenování profesorem je třeba
přítomnosti nejméně dvou třetin všech členů vědecké rady. VR LF MU rozhoduje tajným
hlasováním. Pro přijetí návrhu se musí vyslovit nadpoloviční většina všech členů vědecké rady.
(3) K uskutečnění a kontrole hlasování a k vyhlášení jeho výsledků zvoli VR LF MU ze svého středu
dva skrutátory.
(4) Průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem se řídí ostatními předpisy
Masarykovy univerzity.
Článek 6

Zasedání on-line v reálném čase
(1) Zasedání VR LF MU se může uskutečnit distančně pomocí aplikací umožňujících pořádání
videokonference (dále jen „on-line" zasedání). Pro hlasování je využívána on-line aplikace, jež je
k tomuto účelu vyvinutá a provozovaná Masarykovou univerzitou.
(2) O konání on-line zasedání rozhoduje děkan.
(3) Veřejná část rozpravy on-line zasedání je živě přenášena prostřednictvím veřejné informační
sítě. Informace o možnosti sledovat přenos musí být zveřejněny spolu s programem.
(4) Článek 3 odst. (3), Článek4 a Článek 5 odst. (2) platí pro on-line zasedání obdobně s tím, že za
přítomného je považován člen, který je pomocí aplikace přihlášen k videokonferenci. Na člena,
který se z videokonference během jednání odhlásí nebo jinak přeruší spojení, se hledí, jako by
opustil jednací místnost.
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Článek 7
Hlasování per rollam
(1) VR LF MU se může usnášet prostřednictvím hlasování per rollam s použitím aplikací vyvinutých
MU.
(2) O použití hlasování per rollam rozhoduje děkan.
(3) Hlasování per rollam je možné použít zejména v otázkách procesní povahy, jakými jsou zejména
hlasování o složení komisi a nehabilitovaných školitelů v doktorském studiu. Hlasování per rollam
není možné použít pro hlasování o návrhu na jmenování docentem a návrhu na jmenování
profesorem.
(4) Členové VR LF MU obdrží prostřednictvím elektronické pošty návrh v dané věci včetně
příslušných podkladů a přímého odkazu na hlasovací aplikaci v Informačním systému
Masarykovy univerzity.
(5) Lhůta pro hlasování musí činit nejméně 3 a nejvíce 14 pracovních dnů. Hlasovat je možné
kdykoliv v určené lhůtě.
(6) Návrh je přijat, pokud s ním vysloví souhlas nejméně polovina všech členů VR LF MU.
(7) Hlasování per rollam se nezahájí, bylo-li zahájeno, anuluje se, pokud nejpozději do konce
hlasovací lhůty doručí nejméně deset členů VR LF MU předsedovi nesouhlas s elektronickým
hlasováním v předmětné věci.
(8) Hlasováni per rollam je vždy tajné.
(9) O hlasování per-rollam se pořizuje zap1s, jehož součástí je vždy protokol o hlasováni
v Informačním systému Masarykovy univerzity.

Část třetí
Přechodná a závěrečná ustanovení
Článek 8
Závěrečná ustanovení
(1)
(2)
(3)
(4)

Tento Řád byl schválen podle§ 27 odst. 1 písm. b) zákona AS LF MU dne 20. 10. 2020.
Tento Řád byl schválen AS MU dne 2. 11. 2020.
Tento řád ruší a nahrazuje stávající Jednací řád VR LF MU ze dne 1. 9. 2017.
Tento Řád nabývá účinnosti 10. listopadu 2020.

V Brně dne 4. 11. 2020
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rof. MUDr. Martin Repko, Ph.O.
děk n LF MU
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