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Akademický senát Fakulty humanitních studií se podle §  27 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), a podle článku 16 Statutu Fakulty humanitních studií usnesl na 
této změně a doplnění Řádu celoživotního vzdělávání Fakulty humanitních studií jako jejím 
vnitřním předpisu: 
 

 
Čl. 1 

Změna a doplnění Jednacího řádu vědecké rady Fakulty humanitních studií 
 
Jednací řad vědecké rady Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze se mění 
takto: 
 
1.  V čl. 1 odst. 2 poslední větě se slovo „univerzity“ nahrazuje slovy „Univerzity Karlovy 

v Praze (dále jen „univerzita“)“.  
2.  V čl. 1 odst. 3 písm. d) se slova „komise pro státní zkoušky“ nahrazují slovy „další 

odborníky oprávněné zkoušet při státních zkouškách“. 
3.  V čl. 1 odst. 3 písm. l) se před slova „právnickými osobami“ vkládají slova „fyzickými 

nebo“. 
4.  V čl. 2 odst. 2 se za slovo „fakulty“ vkládají slova „nebo univerzity“. 
5.  V čl. 4 se vypouští odstavce 2 a 6, stávající odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 2 

až 4  
6. V čl. 4 odst. 2 se slova „obsažené v odstavci 4“ nahrazují slovy „podle odstavce 3“. 
7. Za čl. 4 se vkládá nový článek 4a ve znění: 

„Článek 4a 
Jednání a hlasování per rollam 

 
  1. Neodkladné záležitosti a návrhy, k jejichž projednání není možné nebo účelné svolat 
zasedání vědecké rady nebo k nimž se vědecká rada na svém zasedání nevyjádřila proto, že 
přestala být usnášeníschopná, a které nejsou uvedeny v čl. 1 odst. 3 písm. b), d) nebo h), 
mohou být z rozhodnutí předsedy vědecké rady nebo pověřeného proděkana, který jej v řízení 
vědecké rady zastupuje (čl. 2 odst. 1), rozeslány členům vědecké rady k posouzení per rollam.  
  2. Vyhlášení hlasování, znění návrhu a hlasovací formulář se rozešlou členům vědecké rady 
prostřednictvím uzavřené elektronické konference. Ve vyhlášení se uvede lhůta pro posouzení 
a hlasování, která nesmí být kratší než jeden týden od rozeslání. Požádá-li o to člen vědecké 
rady, bude mu návrh zaslán i v písemné podobě. Tato žádost se nemusí omezovat na 
konkrétní návrh. 
  3. Hlasování je veřejné. Vyplněný hlasovací formulář musí obsahovat jméno a příjmení 
hlasujícího, jinak je neplatný. Přílohou zápisu o hlasování per rollam je jmenovitý seznam 
členů vědecké rady s uvedením toho, jak každý z nich hlasoval. 



  4. Návrh posuzovaný per rollam se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas 
nadpoloviční většina všech členů vědecké rady. I v tomto případě však může předseda nebo 
pověřený proděkan, který jej zastupuje, z vlastního podnětu nebo na žádost člena vědecké 
rady návrh pozastavit a rozhodnout o jeho novém projednání na nejbližším zasedání vědecké 
rady. 
  5. Tímto způsobem nelze jednat a hlasovat o záležitosti, o níž se má rozhodnout tajným 
hlasováním. Tímto způsobem rovněž nelze jednat a hlasovat vysloví-li s tím nejpozději ve 
lhůtě pro hlasování nesouhlas nejméně jedna pětina členů vědecké rady.  
  6. Zápis o usnesení schváleném per rollam se připojuje k zápisu z nejbližšího předchozího 
zasedání vědecké rady a je schvalován zároveň s ním.“ 
8. V čl. 5 se na konec první věty vkládají slova „ode dne zasedání zveřejněn jako 

předběžný zápis“ a dále se za první větu vkládá nová věta ve znění „Vědecká rada zápis 
schvaluje na svém nejbližším následujícím zasedání.“ 

 
 

Čl. 2 
Závěrečná ustanovení 

 
1.  Tento vnitřní předpis byl schválen akademickým senátem Fakulty humanitních studií 

Univerzity Karlovy dne 4. prosince 2008 a nabývá platnosti dnem schválení 
akademickým senátem Univerzity Karlovy.*) 

2.  Tento předpis nabývá účinnosti dnem nabytí platnosti. 
 
 
 
 

Mgr. Jaroslav Novotný, Ph.D., v.r. 
předseda akademického senátu 

doc. PhDr. Ladislav Benyovsky, CSc., v.r. 
děkan 

 
 

                                                 
*) § 9 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. Akademický senát univerzity schválil tento 
vnitřní předpis dne 23. 1. 2009. 


