JEDNACÍ ŘÁD
RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE
Článek 1
Úvodní ustanovení
Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen „ČVUT“)
upravuje podle článku 5 odst. 7 Statutu Rady pro vnitřní hodnocení ČVUT1 (dále jen „RVH“) další
podrobnosti jednání RVH.

Článek 2
Rektor, místopředseda a tajemník RVH
(1) Za RVH jedná rektor.
(2) Účast člena RVH na jednání je nezastupitelná.2
(3) Zasedání RVH svolává rektor nebo místopředseda RVH (dále jen „předsedající“) a to nejméně 2 x
ročně.
(4) Předsedající
a)
b)
c)
d)
e)
f)

svolává zasedání RVH,
řídí zasedání RVH,
navrhuje program zasedání a připravuje návrh usnesení RVH,
je oprávněn vyžadovat podklady a posudky nutné pro činnost RVH,
podepisuje zápisy RVH,
řídí činnost tajemníka RVH.

Článek 3
Zasedání RVH
(1) Zasedání RVH jsou neveřejná. Zasedání se konají prezenční formou. Předsedající může navrhnout
také hromadnou komunikaci formou telekonference, a to při přípravě zasedání.
(2) Zasedání RVH může být zahájeno, je-li přítomno alespoň osm členů RVH.
(3) Předsedající předkládá při zahájení zasedání návrh programu ke schválení, a to po podání návrhů
na jeho změny, které mohou předkládat všichni členové RVH.
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(4) Předsedající uděluje členům RVH slovo v pořadí, ve kterém se přihlásili. V časové tísni má
předsedající právo stanovit řečnickou lhůtu, popřípadě diskusi ukončit, i když někteří přihlášení
ještě nedostali slovo. Ostatním účastníkům zasedání uděluje předsedající slovo podle svého
uvážení.
(5) Předkladatel bodu programu zasedání a zástupce fakulty či další součásti, jíž se projednávaný bod
programu týká, je vždy přizván k jeho projednání. Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, přizve
člen RVH k danému bodu programu členy odborného panelu3 či jiné osoby; o jejich účasti na
zasedání rozhoduje RVH hlasováním při zahájení zasedání.
(6) Členové RVH jsou vázáni mlčenlivostí o průběhu zasedání. Osoby, které se účastní zasedání RVH
jako hosté, dbají na důvěrný charakter diskuze.
(7) Usnesení RVH jsou přijata, jestliže s jejich přijetím vyjádří souhlas nadpoloviční většina všech členů
RVH.
(8) Ze zasedání RVH se vyhotovuje zápis. Na žádost člena RVH se do zápisu uvede jeho odlišný názor
na usnesení. Zápis následně schvalují všichni členové RVH přítomní na zasedání, který je zveřejněn
ve veřejně přístupné části internetových stránek ČVUT.4
(9) Požádají-li o to nejméně tři členové RVH, svolá předsedající zasedání RVH do dvou týdnů od podání
žádosti o její svolání.
(10) Předsedající RVH může rozhodnout o projednání podnětů a o přijetí usnesení RVH k jednotlivým
dokumentům hlasováním mimo zasedání RVH (dále jen hlasování „per rollam“) formou oběžníku
(v listinné i elektronické formě). Zápis o takovém hlasování je přílohou zápisu následujícího
zasedání RVH. S projednáním podnětu formou hlasování per rollam musí předem souhlasit
všichni členové RVH; jinak předsedající svolá řádné zasedání.
(11) Členové RVH potvrdí po obdržení pozvánky svoji účast na svolávaném zasedání tajemníkovi RVH.
Nepotvrdí-li nadpoloviční většina členů RVH svoji účast, svolá předsedající zasedání v náhradním
termínu, pokud nerozhodne o využití hlasování per rollam za podmínek podle předchozího
odstavce.
Článek 4
Ostatní ustanovení
RVH má právo si vyžádat ke svému rozhodnutí odborné posudky. Externí posuzovatelé nesmějí
být v žádném vztahu k posuzovanému subjektu a ani nesmí být zainteresováni na dané věci.
Posudky musí být předloženy písemně. O úhradě nákladů na vypracování posudků rozhodne
rektor ČVUT.

Článek 5
Přechodná a závěrečná ustanovení
Tento Jednací řád RVH byl projednán a schválen RVH dne 3. dubna 2018 a tímto dnem nabývá
účinnosti.

doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc.
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