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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Vysoká škola podnikání a práva, a.s. (dále jen „vysoká škola") zřizuje, v souladu s ustanovením čl. 13 

odst. 11 písm. c) Statutu Vysoké školy podnikání a práva, a.s., oborovou radu pro doktorský studijní 
program Podnikání a management (dále jen „oborová rada“).  

2. Oborová rada sleduje a hodnotí doktorské studium v příslušném studijním programu. 
3. Oborová rada projednává a schvaluje záležitosti svěřené jí do působnosti vnitřními předpisy vysoké 

školy. 
4. Oborová rada se při své činnosti řídí vnitřním předpisem Zásady doktorského studia na Vysoké škole 

podnikání a práva. 
5. Jednací řád oborové rady je vnitřním předpisem vysoké školy. 

 
Článek 2 

Členové oborové rady 
 

1. Oborová rada má nejméně sedm členů.  
2. Předsedou oborové rady je garant příslušného doktorského studijního programu.  
3. Členy oborové rady jsou vysokoškolští učitelé s vědecko-pedagogickou hodností profesor nebo docent. 

Členy rady mohou být i představitelé externích institucí a praxe obvykle s akademickým titulem Ph.D. 
(popř. Dr.) nebo s vědeckou hodnosti kandidát věd (CSc.) nebo doktor věd (DrSc.). 

4. Členy oborové rady schvaluje na návrh rektora Vědecká rada, a to na dobu pěti let.  
5. Členy oborové rady jmenuje rektor po předcházejícím schválení Vědeckou radou. Funkce člena 

oborové rady je nezastupitelná. 
6. Členství v oborové radě zaniká uplynutím funkčního období, úmrtím, odstoupením, odvoláním. 
7. Odstoupení nebo odvolání člena oborové rady musí mít písemnou formu a musí být doručeno druhé 

straně. 
 

 
Článek 3 

Jednání oborové rady 
 

1. Práci oborové rady programu řídí předseda. V případě potřeby zastupuje předsedu oborové rady její 
místopředseda zvolený z řad členů oborové rady na prvním zasedání oborové rady tajným hlasováním. 

2. Administrativní a organizační práce oborové rady zabezpečuje tajemník oborové rady volený na 
prvním zasedání oborové rady veřejným hlasováním. Tajemník zabezpečuje vyhotovení a distribuci 
pozvánek a podkladových materiálů na zasedání oborové rady a další úkoly, které mu přidělí oborová 
rada. Tajemník nemusí být členem oborové rady. Kandidáty na tajemníka předkládá rektor nebo člen 
oborové rady, čemu předchází v případě, že se nejedná o členy oborové rady, jejich písemný souhlas. 

3. Činnost oborové rady se řídí touto směrnicí. 
4. Jednání oborové rady se uskutečňuje formou zasedání za přítomnosti členů oborové rady. Přítomností 

člena oborové rady se rozumí osobní přítomnost nebo elektronická přítomnost pomocí prostředků 
komunikace na dálku (dále jen "on-line"), a to v odůvodněných případech. Oborová rada jedná formou 
osobní nebo elektronické přítomnosti členů jako celek. O formě jednání vědecké rady rozhoduje 
předseda oborové rady. 

5. Oborová rada se schází nejméně dvakrát za rok. Předseda oborové rady může svolat i mimořádné 
zasedání oborové rady na žádost rektora nebo na žádost nadpoloviční většiny členů oborové rady. 
Zasedání svolává, řídí a program navrhuje předseda oborové rady. V případě naléhavých povinností 
oborové rady, zejména schvalování oponentů a složení komisí pro obhajobu disertačních prací nebo 
změn v již schválených složeních komisí, může oborová rada hlasovat i "per rollam" - prostřednictvím 
e-mailu. Autenticita je zajištěna pomocí prostředků ICT. 

6. Členové oborové rady mohou vykonávat funkci školitele, být jmenováni do přijímacích komisí a 
zkušebních komisí pro státní doktorské zkoušky a komisí pro obhajoby disertačních prací. 

7. Rozhodnutí přijímá oborová rada formou usnesení. O přijetí návrhu usnesení se hlasuje. Usnesení 
oborové rady jsou přijímána nadpoloviční většinou všech přítomných členů. Oborová rada je 
usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích členů. K přijetí platného 
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usnesení je potřebná nadpoloviční většina hlasů přítomných členů oborové rady. Při rovnosti hlasů 
rozhoduje hlas předsedy. Hlasuje se zpravidla veřejně, jestliže oborová rada nedohodne jinak. V 
případě on-line jednání oborové rady probíhá hlasování pomocí prostředků komunikace na dálku.  

8. V případě nebezpečí z prodlení může oborová rada přijmout usnesení mimo zasedání (per rollam). 
Hlasování per rollam vyhlašuje předseda oborové rady a k přijetí usnesení je třeba nadpoloviční 
většiny všech členů vědecké rady. Při rozhodování per rollam zašle předseda oborové rady členům 
oborové rady materiál, jenž má být projednán, poštou nebo elektronickou poštou. Člen oborové rady 
zašle své rozhodnutí předsedovi oborové rady ve stanovené lhůtě. Neodpoví-li člen oborové 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 oborové rady je předseda oborové rady povinen informovat oborovou radu o všech 
rozhodnutích přijatých per rollam v mezidobí mezi jednáními oborové rady. 

9. Zasedání oborové rady je neveřejné. Mimo členů Vědecké rady se mohou jednání zúčastnit hosté 
pozvaní předsedou Oborové rady. Pozvaní hosté mají pouze hlas poradní. 

 
Článek 4 

Působnost oborové rady 
 

1. Oborová rada zejména: 
a. sleduje a nejméně jednou za akademický rok vyhodnocuje úroveň doktorského studia; 

předkládá písemné vyhodnocení úrovně doktorského studia uskutečňovaného v příslušném 
doktorském studijním programu a předkládá rektorovi návrhy a doporučení k obsahu, 
metodice, formám a organizaci doktorského studia; 

b. předkládá rektorovi návrhy na školitele doktorského studia, které schvaluje Vědecká rada; 
c. schvaluje témata a změny témat disertačních prací, individuální studijní a vědecký plán 

doktoranda; 
d. na základě žádosti doktoranda o povolení obhajoby disertační práce dává souhlas k obhajobě 

disertační práce; 
e. na základě návrhu školitele předkládá rektorovi složení minimálně dvou oponentů disertační 

práce z řad vědeckých osobností dané oblasti vědy dle pravidel, uvedených v čl. 11 odst. 5) 
směrnice Zásady doktorského studia na Vysoké škole podnikání a práva; 

f. předkládá rektorovi návrh na složení komise pro vykonání státní doktorské zkoušky a komise 
pro obhajobu disertační práce. 

 
Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento jednací řád oborové rady nabývá platnosti dnem 18.2.2022 a účinnosti dnem 1.9.2022. 
 
 
 
 
 

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D. 
rektor, člen představenstva, předseda 
oborové rady 

 


