
Jednací řád Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

IV.  

ÚPLNÉ ZNĚNÍ  

JEDNACÍHO ŘÁDU VĚDECKÉ RADY 

ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE 

(znění účinné od 11. ledna 2022) 
 

Článek 1 

Svolávání Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze  

 

1. Vědecká rada Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen “VR ČVUT”) zasedá 

podle potřeby, nejméně však dvakrát za semestr. Zasedání VR ČVUT svolává rektor. 

2. Rektor svolá zasedání VR ČVUT, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů  

VR ČVUT. 

3. Na zasedání VR ČVUT mohou být též jmenovitě zváni hosté, kteří nejsou členy VR 

ČVUT a nemají hlasovací právo, kteří však mohou být přítomni i neveřejné části. Jednání 

se může pravidelně účastnit jako host kvestor, emeritní rektoři ČVUT a mimořádní členové 

vědecké rady. 

4. Pro posuzování některých odborných oblastí, vyžadujících detailnější stanovisko, jmenuje 

rektor komisi VR ČVUT ad hoc, která závěry svého posouzení prostřednictvím rektora 

předkládá ke schválení VR ČVUT (zejména posouzení návrhů na čestné doktoráty 

Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen “ČVUT”), cenu rektora za prestižní 

publikace). 

 

Článek 2 

Jednání VR ČVUT 

1. Jednání VR ČVUT probíhá podle předem stanoveného programu. Doplňky a úpravy 

programu jednání mohou členové VR ČVUT uplatnit nejpozději při zahájení jednání. 

Materiály významnějšího charakteru, určené k projednávání nebo schvalování (zejména 

návrhy na jmenován profesorem, návrhy na čestný doktorát), jsou rozesílány členům 

VR ČVUT před zasedáním, a to nejpozději jeden týden. 

2. Jednání VR ČVUT řídí rektor, nebo jím pověřený prorektor.  

3. VR ČVUT je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů VR ČVUT. 

4. Tajné hlasování a rozprava s tímto hlasováním související, včetně dokončení rozpravy 

u zamítnutých návrhů, které podléhaly tajnému hlasování podle čl. 3 odst. 2, patří do 

neveřejné části jednání VR ČVUT. Oznámení výsledků usnesení patří do veřejné části 

zasedání.   
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5. Ze zasedání VR ČVUT se pořizuje zápis, v němž je uveden program zasedání, průběh 

a závěry jednání veřejné části a závěry neveřejné části, včetně výsledků hlasování. Zápis 

obdrží každý člen VR ČVUT; zápis je dále zasílán předsedovi Akademického 

senátu ČVUT (dále jen “AS ČVUT”), děkanům a ředitelům dalších součástí ČVUT. 

Agendu VR ČVUT vede odbor pro vědeckou a výzkumnou činnost Rektorátu ČVUT. 

 

Článek 3 

Rozhodování VR ČVUT 

1. VR ČVUT přijímá svá usnesení hlasováním. Hlasování je veřejné (aklamací) nebo tajné 

(hlasovacími lístky). Oprávnění hlasovat má každý přítomný člen VR ČVUT, jestliže se 

nehlasuje o jeho osobě. Při hlasování se uvádí počet členů VR ČVUT oprávněných 

hlasovat, dále počet hlasů kladných, záporných a neplatných. Rektor uveřejňuje výsledek 

hlasování bezprostředně po jeho zjištění.   

2. Tajné hlasování vyžadují:  

a) návrhy na jmenování docentem, u uchazečů, u nichž rektor nesouhlasil s návrhem na 

jmenování (§ 72 odst. 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen “zákon”),  

b) návrhy na prominutí jmenování docentem při zahájení řízení ke jmenováním 

profesorem ČVUT u uchazečů, kteří jsou profesory renomované vysoké školy 

v zahraničí (§ 74 odst. 1 zákona),  

c) návrhy VR ČVUT na zahájení řízení ke jmenování profesorem (§ 74 odst. 2 zákona),  

d) návrhy na jmenování profesorem,  

e) další návrhy o osobách a jejich oceněních,  

f) další návrhy, které rektor předkládá jako důvěrné.  

3. Při tajném hlasování se volí dva skrutátoři. Skrutátoři vyplní a podepíší protokol o tajném 

hlasování, který je archivován. Protokol obsahuje počet členů VR ČVUT, počet členů VR 

ČVUT oprávněných hlasovat na daném zasedání, počet hlasů kladných, záporných 

a neplatných.  

4. K přijetí návrhu podle odstavce 2 písm. a) a d) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny 

všech členů VR ČVUT. K přijetí všech dalších návrhů je třeba získání nadpoloviční 

většiny kladných hlasů přítomných členů VR ČVUT s oprávněním hlasovat.  

5. Otázky a rozhodnutí, která nevyžadují tajné hlasování, může rektor předložit i k hlasování 

elektronickými prostředky. Při takové formě hlasování rektor poskytne všem členům VR 

ČVUT otázky i podkladové materiály elektronickými prostředky. Zároveň stanoví lhůtu 

pro vyjádření. Výsledek hlasování je platný, pokud rektor před uplynutím lhůty obdrží 

odpovědi alespoň dvou třetin členů VR ČVUT. K přijetí návrhů je potom třeba získání 

nadpoloviční většiny kladných hlasů všech členů VR ČVUT s oprávněním hlasovat. 

Výsledek hlasování oznámí rektor všem členům VR ČVUT elektronickou poštou bez 

zbytečného odkladu; rovněž jej oznámí na nejbližším zasedání VR ČVUT.  

6. V době do konce roku 2023 může být se souhlasem rektora i hlasování podle odstavce 2 

v průběhu řádně svolaného jednání provedeno distančně1 elektronickými prostředky. 

Způsob hlasování musí být v takovém případě sdělen členům VR ČVUT alespoň týden 

předem a musí být uveden v zápise z jednání VR ČVUT. 

                                                 
1 S využitím prostředků komunikace na dálku. 
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Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona AS ČVUT dne 17. března 1999. 

2. Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy.  

 

 

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., v. r. 

rektor 

 

 

*** 

Změny Jednacího řádu Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze byly 

schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 

a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne  

23. června 1999 (změny č. 1), dne 30. března 2016 (změny č. 2), dne 16. prosince 2020 

(změny č. 3) a dne 24. listopadu 2021 (změny č. 4). 

 

Změny č. 3 nabývají účinnosti dnem 7. ledna 2021 (dnem registrace Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy). 

 

Změny č. 4 nabývají účinnosti dnem 11. ledna 2022 (dnem registrace Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy). 

 

 

 

 

 

 


