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JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY  POLICEJNÍ 

AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE 

  
Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze se 

podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb.  

,o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  

ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto   

Jednacím řádu Vědecké rady Policejní akademie České republiky v Praze,  

  

jako jejím vnitřním předpisu:  

  
Čl. 1 Úvodní ustanovení  

  

1) Jednací řád Vědecké rady Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen 

"řád") je vnitřním předpisem Policejní akademie České republiky v Praze (dále jen 

"PA ČR") podle § 17 odst. 1 písm. e) 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"), který upravuje složení, jednání, pravomoci 

a vnitřní organizaci Vědecké rady Policejní akademie České republiky v Praze (dále 

jen „vědecká rada“)  

  

Čl. 2 Složení vědecké rady  

  

1) Členy vědecké rady v souladu s § 9 odst. 1 písm. f) zákona jmenuje a odvolává 

rektor.   

  

2) Členy vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž PA ČR uskutečňuje 

vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Nejméně 

jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce PA ČR.   

  

3) Předsedou vědecké rady je rektor. Rektor je členem vědecké rady.   

  

4) Členství ve vědecké radě je nezastupitelné. Každý člen vědecké rady má jeden   

hlas.   

  

5) Jednání se na pozvání rektora 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) 

smrtí.   



  

7) Organizační záležitosti vědecké rady zabezpečuje tajemník vědecké rady (dále jen 

„tajemník“) jmenovaný předsedou vědecké rady. Tajemník není členem vědecké 

rady.   

  

Čl. 3 Působnost vědecké rady  

  

1) Vědecká rada je koncepčním a iniciativním orgánem PA ČR v otázkách vědecké, 

vědeckovýzkumné a pedagogické činnosti. Vědecká rada se podílí na zajišťování 

a hodnocení kvality PA ČR.   

  

2) Vědecká rada zejména:   

  

a) projednává na návrh rektora návrh strategického záměru veřejné vysoké 

školy před jeho předložením akademickému senátu PA ČR,   

  

b) schvaluje studijní programy předložené rektorem na návrh vědecké rady 

příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na 

fakultách, bez tohoto návrhu,   

  

c) schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo 

prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů předložený 

rektorem na návrh vědecké rady příslušné fakulty; v případě studijních 

programů, které se neuskutečňují na fakultě, bez tohoto návrhu,  

  

d) 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,   

  

e) schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo 

řízení ke jmenování profesorem předložený rektorem na návrh vědecké 

rady příslušné fakulty; v případě řízení, která se neuskutečňují na fakultě, 

bez tohoto návrhu,   

  

f) 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,   

  

g) vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním 

řízení v rozsahu stanoveném zákonem,   

  

h) projednává návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s 

nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a 



s nimi souvisejících činností PA ČR předložený rektorem před předložením 

návrhu Akademickému senátu PA ČR,   

  

i) schvaluje odborníky s právem zkoušet při státních zkouškách pro studijní 

programy akreditované na PA ČR,  

  

j) projednává návrhy na členy oborové rady doktorských studijních programů 

akreditovaných na PA ČR,   

  

k) projednává návrhy na školitele studentů doktorských studijních programů 

akreditovaných na PA ČR,   

  

l) se souhlasem senátu uděluje uznání a ocenění významným představitelům 

vědy a praxe, kteří se zasloužili o rozvoj a dobré jméno PA ČR,   

  

m) vyjadřuje se ke grantovým, resortním a vědeckým úkolům,   

  

n) vyjadřuje se k otázkám, které jí předloží rektor.   

  

Čl. 4 Jednání vědecké rady  

  

1) Zasedání vědecké rady svolává rektor alespoň jednou v průběhu akademického 

roku. Ve výjimečných případech se mohou členové vědecké rady k předloženým 

otázkám vyjadřovat korespondenčním způsobem.   

  

2) Zasedání vědecké rady je rektor rovněž povinen svolat do 30 dnů, požádá-li o to 

nejméně jedna třetina členů vědecké rady nebo Akademický senát PA ČR.   

  

3) Jednání vědecké rady řídí rektor 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. Způsob hlasování může být veřejný nebo tajný.   

5) Není-li vědecká rada usnášeníschopná, určí rektor nový termín zasedání.   

  

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 předseda 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 rektorovi vyjma čl. 3 odst. 2 

písm. b) až f) a i) tohoto řádu.   

5) Mezi zasedáními vědecké rady může rektor předložit ostatním členům vědecké 

rady návrh, o kterém se členové vědecké rady usnášejí hlasováním 

prostřednictvím elektronické pošty (dále jen „per rollam"). Návrh ke schválení per 

rollam je rozeslán rektorem nebo osobou s jeho pověřením na elektronické adresy 

nahlášené členy vědecké rady a evidované na rektorátu. Členové vědecké rady 

návrh schvalují tak, že v elektronické odpovědi na zaslaný návrh jednoznačně 

vyjádří, zda s návrhem souhlasí, nesouhlasí, nebo zda se zdržují hlasování. Návrh 

ke schválení per rollam musí obsahovat lhůtu, během níž mají členové vědecké 

rady v elektronické odpovědi vyjádřit svůj souhlas, nesouhlas či zdržení se 

hlasování. Pokud se některý ze členů vědecké rady ve stanovené lhůtě k návrhu v 

elektronické odpovědi nevyjádří, platí, že se hlasování per rollam nezúčastnil. 

Vědecká rada je usnášeníschopná, jestliže se hlasování per rollam zúčastní 

nadpoloviční většina všech jejích členů. Není-li vědecká rada usnášeníschopná 

per rollam, určí rektor nový termín hlasování. Ke schválení návrhu per rollam je 

třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady, kteří se hlasování 

zúčastnili. Výsledek hlasování per rollam oznámí rektor všem členům vědecké rady 

prostřednictvím elektronické pošty do 10 dnů po ukončení hlasování per rollam. 

Hlasování per rollam je vyloučeno o návrzích, o nichž se má rozhodnout tajným 

hlasováním.“  

  

Čl. 6  

Závěrečná ustanovení  

1) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti registrací Ministerstvem vnitra.   

2) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Policejní akademie České republiky v 

Praze, registrovaný Ministerstvem vnitra dne 3. září 2009 pod č.j.: MV-

590494/VO-2009.   

  

 



  

Jednací řád Vědecké rady Policejní akademie České republiky v Praze 

Jednací řád Vědecké rady Policejní akademie České republiky v Praze byl 

registrován Ministerstvem vnitra dne 21. srpna 2017 pod č.j.: MV-100411-

4/OBP2017.  

Změna Jednacího řádu Vědecké rady Policejní akademie České republiky v Praze byla 

registrována Ministerstvem vnitra dne 7. ledna 2021 pod č.j.: MV-2023202/OBVV2020.  


