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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Panevropská univerzita, a.s. (dále jen „univerzita") v souladu s ustanovením čl. 15 Statutu Panevropské 

univerzity, a.s., zřizuje Vědeckou radu Panevropské univerzity, a. s. (dále jen „vědecká rada“).  
2. Vědecká rada je odborně tvůrčím, poradním a samosprávným akademickým orgánem univerzity. 
3. Vědecká rada projednává a schvaluje záležitosti svěřené jí do působnosti statutem univerzity. 
4. Vědecká rada se při své činnosti řídí Statutem univerzity, zejména jeho článkem 15, a dalšími 

příslušnými vnitřními předpisy univerzity. 
5. Jednací řád vědecké rady vypracovává a vědecké radě k projednání a schválení předkládá a jeho 

registraci Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR zabezpečuje rektor. Jednací řád vědecké 
rady je vnitřním předpisem univerzity. 

 
Článek 2 

Členové vědecké rady 
 

1. Vědecká rada má nejméně 15 členů s hlasovacím právem, přičemž nejméně jedna třetina členů 
vědecké rady jsou jiné osoby než členové akademické obce školy. 

2. Předsedou vědecké rady je rektor. 
3. Další členy vědecké rady jmenuje a odvolává rektor na základě odborných, vědecko-výzkumných a 

pedagogických výsledků. Členy vědecké rady mohou být akademičtí pracovníci, výzkumní pracovníci, 
vedoucí pracovníci významných spolupracujících podniků a institucí a další významní odborníci v 
oborech své činnosti. 

4. Členem vědecké rady může být pouze osoba, která je bezúhonná. 
5. Funkční období členů vědecké rady je tříleté. 
6. Členství ve vědecké radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, vzdáním se členství nebo 

odvoláním. 
7. Vzdání se členství nebo odvolání člena vědecké rady musí mít písemnou formu a musí být doručeno 

druhé straně. 
 

Článek 3 
Jednání vědecké rady 

 
1. Vědeckou radu svolává předseda vědecké rady podle potřeby, nejméně však dvakrát za kalendářní rok. 

Předseda vědecké rady může svolat mimořádné zasedání vědecké rady z vlastní iniciativy, na návrh 
člena vědecké rady nebo předsedy představenstva. 

2. Předseda vědecké rady svolává vědeckou radu formou písemné a doručené pozvánky každému členovi 
vědecké rady nejméně 7 dní předem, v níž stanoví přesný čas a místo zasedání vědecké rady; ve 
výjimečných a odůvodněných případech může rektor svolat zasedání vědecké rady do 48 hodin.   

3. Pozvánka na zasedání vědecké rady obsahuje datum a místo konání, program jednání a případně také 
listiny, jejichž obsah má být na zasedání vědecké rady projednán. 

4. Jednání vědecké rady se uskutečňuje formou zasedání za přítomnosti členů vědecké rady. Přítomností 
člena vědecké rady se rozumí osobní přítomnost nebo elektronická přítomnost pomocí prostředků 
komunikace na dálku (dále jen „on-line“), a to ve výjimečných a odůvodněných případech. Vědecká 
rada jedná formou osobní nebo elektronické přítomnosti členů jako celek. O formě jednání vědecké 
rady rozhoduje předseda vědecké rady. 

5. Členové vědecké rady se účastní všech jednání. Případnou neúčast je nutno včas omluvit s uvedením 
důvodu.  

6. Jednání vědecké rady řídí předseda vědecké rady nebo jím pověřený zástupce. O řádném i 
mimořádném zasedání vědecké rady je pořizován zápis, který zajišťuje osoba pověřená předsedou 
vědecké rady. Zápis podepisuje předseda vědecké rady, případně jím pověřená osoba, a současně 
zapisovatel. K zápisu z jednání se přikládá prezenční listina. Zápis je následně uložen na rektorátu 
univerzity. 

7. Členové vědecké rady po zahájení projednávají jednotlivé body programu tak, jak byl schválen v 
úvodním hlasování na základě pozvánky a případných doplňujících návrhů. Každý z členů vědecké rady 
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je oprávněn klást dotazy, vznášet připomínky, námitky, návrhy či pozměňovací návrhy k hlasování. 
Každý člen vědecké rady je také oprávněn obracet se s dotazy na předsedu vědecké rady.  

8. Vědecká rada je schopná se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů s 
hlasovacím právem. Není-li vědecká rada schopna usnášení, určí předseda vědecké rady se souhlasem 
přítomných nový termín jednání vědecké rady. 

9. Rozhodnutí přijímá vědecká rada formou usnesení. O přijetí návrhu usnesení se hlasuje. Usnesení 
vědecké rady jsou přijímána nadpoloviční většinou všech přítomných členů. Hlasování může být 
veřejné nebo tajné. Usnesení v případech stanovených zákonem 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“) a v personálních záležitostech musí být vždy přijato tajným hlasováním. Tajné hlasování však 
může být použito i v případech, jestliže je navrhne některý z přítomných členů vědecké rady a schválí 
je nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady. V případě on-line jednání vědecké rady 
probíhá hlasování pomocí prostředků komunikace na dálku. 

10. Pro tajné hlasování předseda vědecké rady navrhne dva členy – skrutátory; nevysloví-li členové 
vědecké rady námitky proti návrhu předsedy, považují se členové – skrutátoři za zvolené. Výsledky 
tajného hlasování zjišťuje a vyhlásí předseda vědecké rady ve spolupráci se skrutátory. 

11. Předseda vědecké rady vyhlásí výsledek hlasování tak, že oznámí počet hlasů pro návrh, proti návrhu a 
počet neplatných hlasů. Výsledky hlasování se uvádějí v zápise z jednání vědecké rady. 

12. K platnosti rozhodnutí vědecké podle § 30 odst. 1 písm. e) zákona je třeba souhlasu nadpoloviční 
většiny všech členů vědecké rady, v ostatních případech nadpoloviční většiny přítomných členů 
vědecké rady.  

13. Zasedání vědecké rady je neveřejné, s výjimkou jednání ve věcech podle § 30 odst. 1 písm. e) zákona. 
Mimo členů vědecké rady se mohou jednání zúčastnit hosté pozvaní předsedou vědecké rady. Pozvaní 
hosté mají pouze hlas poradní. 

14. V případě nebezpečí z prodlení může vědecká rada přijmout usnesení mimo zasedání (per rollam). 
Hlasování per rollam vyhlašuje předseda vědecké rady a k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční většiny 
všech členů vědecké rady. Při rozhodování per rollam zašle předseda vědecké rady členům vědecké 
rady podklady a informace k záležitostem, jenž mají být projednány, poštou nebo elektronickou 
poštou. Člen vědecké rady zašle své rozhodnutí předsedovi vědecké rady ve stanovené lhůtě. 
Neodpoví-li člen vědecké rady ve stanovené lhůtě, je rozhodnutí formou per rollam účinné dnem 
doručení posledního hlasu, kterým je vysloven během stanovené lhůty souhlas nadpoloviční většiny 
hlasů všech členů. Na nejbližším zasedání vědecké rady je předseda vědecké rady povinen informovat 
vědeckou radu o všech rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi jednáními vědecké rady. 
Formu hlasování per rollam nelze využít v případech, kdy musí být usnesení přijato tajným hlasováním. 

 
Článek 4 

Působnost vědecké rady 
 

1. Vědecká rada:  
a. projednává a schvaluje zásadní otázky vzdělávací a tvůrčí činnosti a spolupráce s praxí, 
b. projednává na návrh rektora návrh strategického záměru a roční plán realizace strategického 

záměru, 
c. projednává a schvaluje studijní programy předložené rektorem, 
d. projednává a schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo 

prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem, 
e. projednává a schvaluje na návrh rektora záměr předložit žádost o institucionální akreditaci 

pro oblast nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast 
nebo oblasti vzdělávání, 

f. projednává a schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke 
jmenování profesorem předložený rektorem, 

g. projednává a schvaluje na návrh rektora záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr 
zrušit studijní program a záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke 
jmenování profesorem, 

h. vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu 
stanoveném zákonem, 

i. projednává a schvaluje vnitřní předpisy univerzity uvedené v § 17 odst. 1 zákona, 
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j. projednává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností a dodatky k této zprávě, 

k. projednává a schvaluje školitele disertačních prací, 
l. projednává a schvaluje složení oborové rady pro doktorský studijní program na návrh rektora, 
m. navrhuje rektorovi kandidáty na členy rady pro vnitřní hodnocení, 
n. navrhuje rektorovi kandidáty na jmenování hostujícím profesorem, 
o. navrhuje rektorovi kandidáty na jmenování emeritním profesorem, 
p. projednává otázky vzdělávací a tvůrčí činnosti a s nimi souvisejících činností, 
q. projednává udělování čestného titulu "doctor honoris causa Panevropské univerzity" a 

pamětní medaile, 
r. vyjadřuje se k otázkám, které předloží rektor k projednání. 

 
Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento jednací řád vědecké rady byl v souladu s čl. 15 odst. 4 písm. i) statutu univerzity projednán a 
schválen vědeckou radou dne 1. listopadu 2022. 

2. Tímto řádem se zrušuje Jednací řád akademické rady Vysoké školy podnikání a práva, a.s. registrovaný 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 8. listopadu 2017 pod č. j. MSMT-23773/2017-4. 

3. Tento jednací řád vědecké rady podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona nabývá platnosti a účinnosti 
dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
 
 
 
 

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. v. r. 
rektor, člen představenstva  

 


