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Jednací řád Vědecké rady 
Masarykova ústavu vyšších studií 

Českého vysokého učení technického v Praze 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Jednací řád Vědecké rady Masarykova ústavu vyšších studií Českého vysokého učení technického 

v Praze (dále jen „vědecká rada“, „MÚVS“ a „ČVUT“) je vydáván v souladu s § 17 odst. 1 písm. d) 
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). 

2. Členem a předsedou vědecké rady je z titulu své funkce ředitel MÚVS, který je jmenován rektorem 
ČVUT. 

3. Členy vědecké rady jsou významní představitelé oborů, které tvoří podstatu vzdělávací a vědecké 
činnosti MÚVS. Nejméně jedna třetina členů nejsou členové akademické obce MÚVS. 

4. Členy vědecké rady jmenuje a odvolává ředitel MÚVS se souhlasem Akademického senátu ČVUT. 

5. Vědecká rada se řídí při svém jednání § 29 a § 30 zákona. 

 

Článek 2 
Zasedání vědecké rady 

 
1. Vědecká rada zasedá minimálně dvakrát v jednom kalendářním roce. Na základě písemné žádosti 

minimálně poloviny členů vědecké rady svolává ředitel MÚVS mimořádné zasedání vědecké rady. 

2. Vědecká rada je usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina členů vědecké rady. 

3. Jednání vědecké rady se řídí programem, který je členům vědecké rady zaslán minimálně sedm dní 
před datem zasedání. Úprava programu je možná na základě podnětu člena vědecké rady 
nejpozději den před konáním zasedání. 

4. Jednání vědecké rady řídí ředitel MÚVS a v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen vědecké rady. 

5. Z jednání vědecké rady je vyhotoven zápis, který je rozeslán všem členům vědecké rady nejpozději 
do sedmi dnů od data zasedání. 

 
Článek 3 

Hlasování vědecké rady 
 

1. Vědecká rada přijímá usnesení na základě veřejného hlasovaní. O každém hlasování je vyhotoven 
záznam v zápisu ze zasedání vědecké rady, který obsahuje informaci o počtu přítomných členů 
vědecké rady a dále o počtu: kladných, záporných a neplatných hlasů.  

2. K přijetí návrhu podle odst. 1 je třeba nadpoloviční většiny kladných hlasů přítomných členů vědecké 
rady. 

3. Na základě rozhodnutí ředitele MÚVS lze o návrzích hlasovat korespondenčně či formou 
elektronické pošty. Ředitel MÚVS či jím pověřený člen vědecké rady rozešle ostatním členům 
vědecké rady návrh usnesení v dané věci včetně příslušných podkladů a uvede lhůtu pro vyjádření 
odpovědi. Jednotliví členové vědecké rady v uvedeném termínu zašlou své stanovisko řediteli 
MÚVS či jím pověřenému členovi vědecké rady. O hlasování je pořízen zápis, který obsahuje 
informaci o počtu členů vědecké rady, kteří se k návrhu usnesení korespondenční či elektronickou 
formou vyjádřili a dále o počtu: kladných, záporných a neplatných hlasů. Za kladný hlas se považuje 
písemné stanovisko člena vědecké rady, které končí sdělením: „Souhlasím s návrhem usnesení“. 
Za záporný hlas se považuje písemné stanovisko člena vědecké rady, které končí sdělením: 
„Nesouhlasím s návrhem usnesení“. Jakékoliv stanovisko, které končí jinými než uvedenými 
způsoby, je považováno za neplatné. 
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4. K přijetí návrhu podle odst. 3 je třeba nadpoloviční většiny souhlasných stanovisek členů vědecké 
rady, kteří se ve stanoveném termínu k návrhu usnesení vyjádřili. 

5. Jednání vědecké rady jsou neveřejná. Pokud se na tom vědecká rada usnese, mohou být některé 
části nebo celé jednání veřejné. 

 
Článek 3 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento jednací řád byl schválen vědeckou radou MÚVS dne 8. prosince 2015. 

2. Tento jednací řád nabývá platnosti od 1. ledna 2016. 

 
 
 
 
 

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. 
ředitelka ČVUT MÚVS 


