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I.  ÚPLNÉ  ZNĚNÍ  JEDNACÍHO  ŘÁDU  VĚDECKÉ  RADY 
FAKULTY  BEZPEČNOSTNÍHO  MANAGEMENTU  PA ČR 

 
Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze se  

na návrh 

Akademického senátu Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky  

v Praze  

usnesl na tomto  

Jednacím řádu Vědecké rady Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České 

republiky v Praze,  

 

jako vnitřním předpisu  

Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze: 

 
 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Jednací řád Vědecké rady Fakulty bezpečnostního managementu Policejní akademie České 
republiky v Praze (dále jen "řád") je podle čl. 7 odst.1 písm. c) Statutu Fakulty bezpečnostního 
managementu Policejní akademie České republiky v Praze vnitřním předpisem Fakulty 
bezpečnostního managementu Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen "FBM"). 
Je vypracován v souladu s § 17 odst. 1 písm. d) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen "zákon").  
 

Čl. 2 
Složení vědecké rady 

 
1) Členy vědecké rady fakulty v souladu s § 29 odst.1 zákona jmenuje a odvolává děkan. 
2) Členy vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž FBM v Praze uskutečňuje 

vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Nejméně jedna 
třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce FBM v Praze. 

3) Předsedou vědecké rady je děkan. 
4) Členství ve vědecké radě je nezastupitelné. Každý člen vědecké rady má jeden hlas. 
5) Jednání se na pozvání předsedy vědecké rady, mohou zúčastnit i hosté bez hlasovacího 

práva. 
6) Členství ve vědecké radě se ukončuje 

a) odvoláním, 
b) vzdáním se funkce při zasedání nebo písemně předsedovi vědecké rady, 
c) úmrtím. 

 
Čl. 3 

Působnost vědecké rady 
 
1) Vědecká rada je koncepčním a iniciativním orgánem FBM v otázkách vědecké, 

vědeckovýzkumné a vzdělávací činnosti. 
2) Vědecká rada zejména: 

a) projednává před předložením ke schválení v senátu dlouhodobý záměr vzdělávací a 
vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti FBM v souladu s dlouhodobým 
záměrem univerzity a jeho každoroční aktualizaci. 

b) schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, 
c) schvaluje členy zkušebních komisí státních zkoušek, 
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d) se souhlasem senátu uděluje uznání a ocenění významným představitelům vědy a 

praxe, kteří se zasloužili o rozvoj a dobré jméno FBM, 
e) vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží děkan. 

 
 

Čl. 4 
Jednání vědecké rady 

 
1) Vědecká rada se usnáší na zasedání, které svolává děkan. Ve výjimečných případech se 

mohou členové vědecké rady k předloženým otázkám vyjadřovat korespondenčním 
způsobem. 

2) Zasedání vědecké rady je děkan rovněž povinen svolat do 30 dnů, požádá-li o to nejméně 
jedna třetina členů vědecké rady nebo senátu. 

3) Jednání vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený člen vědecké rady podle předem 
předloženého programu. Diskuse k projednávaným problémům je ukončena přijetím 
usnesení. 

4) Vědecká rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 
K platnému usnesení je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů vědecké 
rady. 

5) Není-li vědecká rada usnášeníschopná, určí děkan nový termín zasedání. 
6) Zasedání vědecké rady jsou veřejná, pokud vědecká rada v jednotlivých případech 

nerozhodne jinak. 
 
 

Čl. 5 
Hlasování vědecké rady 

 
1) Vědecká rada hlasuje veřejným nebo tajným způsobem. 
2) Má-li být hlasování tajné, zvolí vědecká rada ze svých členů dva skrutátory, kteří sečtou 

odevzdané hlasy a oznámí výsledek hlasování. O výsledku tajného hlasování se sepíše 
protokol, který podepíše předsedající vědecké rady a oba skrutátoři. 

3) Členové vědecké rady mohou hlasováním rozhodnout o odročení usnesení, zejména je-li 
nutné: 
a) prostudovat nově předložené podklady, 
b) předložit vědecké radě další podklady, 
c) vyslechnout názor expertů k projednávané otázce. 

4) Usnesení vědecké rady mají charakter doporučení děkanovi vyjma čl. 3 odst. 2 písm. b) 
až c) tohoto řádu. 

5) Zápis o jednání vědecké rady vypracuje kancelář děkana. Zápis podepisují předsedající a 
zapisovatel. Pořízený zápis je rozeslán členům vědecké rady a senátu, případně dalším 
adresátům do třiceti dnů od zasedání. 

 
 

Čl. 6 
Závěrečné ustanovení 

 
1) Tento Jednací řád Vědecké rady FBM byl schválen Akademickým senátem Policejní 

akademie ČR dne 19. ledna 2009 a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti. 
 
 
 
 


