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Jednací řád Vědecké rady  

Českého vysokého učení technického v Praze 

Fakulty dopravní  

Článek 1 Právní postavení a pravomoc Vědecké rady   

1. Vědecká rada Českého vysokého učení v Praze Fakulty dopravní (dále jen „VR FD") je 

samosprávným akademickým orgánem Českého vysokého učení technického v Praze Fakulty 

dopravní (dle jen „ČVUT FD").  

2. Právní postavení VR FD je upraveno v § 29 a § 30 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 

o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon") a v čl. 23 Statutu ČVUT FD.  

Článek 2 Působnost a členství ve VR FD  

1. Do působnosti VR FD patří projednávání a schvalování otázek a oblastí uvedených v čl. 23 

Statutu ČVUT FD.  

2. Členové VR FD jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a 

tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce ČVUT 

(§ 29 odst. 2 zákona).  

3. VR FD má 33 členů. Předsedou vědecké rady je děkan (§ 29 odst. 1 zákona).  

4. Děkan dále může po předchozím souhlasu AS FD jmenovat mimořádné členy VR FD. Mimořádní 

členové VR FD dostávají všechny písemné materiály jako členové VR FD a mají právo účastnit 

se všech jednání VR FD (včetně neveřejných částí jednání VR FD) s hlasem poradním.  

Článek 3 Jednání a rozhodování VR FD  

1. Činnost VR FD se řídí plánem, jehož součástí je harmonogram zasedání.  

2. Jednání VR FD řídí děkan nebo jím pověřený člen kolegia děkana. Děkan svolává řádné 

zasedání VR FD alespoň dvakrát za semestr.  

3. Děkan svolává mimořádné zasedání VR FD, pokud o to požádá alespoň jedna třetina členů VR 

FD, nebo z vlastní iniciativy. Na zasedání VR FD mohou být jmenovitě zváni hosté, kteří nejsou 

členy VR FD a kteří nemají hlasovací právo, kteří však mohou být přítomni i během neveřejné 

části zasedání VR FD. Jako hosté se zasedání VR FD mohou pravidelně účastnit tajemník ČVUT 

FD a mimořádní členové VR FD.  

4. V případě mimořádných situací, které neumožňují kontaktní způsob jednání (nebo je tento 

vyšším nařízením dočasně znemožněn), může být jednání prováděno distančním způsobem, tj.  

bez fyzické přítomnosti členů vědecké rady. O využití možnosti svolat jednání distančním  



  

způsobem rozhoduje děkan. U distančního jednání musí být při hlasováních uvedených v bodě 

6 tohoto článku respektována tajná forma hlasování.  

5. VR FD přijímá svá usnesení veřejným hlasováním.  

6. VR FD se usnáší tajným hlasováním:  

o Při hlasování o návrhu na jmenování uchazeče docentem.  

o Při hlasování o návrhu na jmenování uchazeče profesorem. 

o Mimořádně při schvalování návrhů týkajících se osob, pokud děkan 

tento návrh předloží jako důvěrný.  

7. VR FD je schopná usnášení, jsou-li na zasedání přítomny alespoň dvě třetiny všech jejích členů. 

K přijetí návrhu podle článku 3 odstavce 6 je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech řádných 

členů VR FD.  

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

hlasování, který je archivován. Protokol obsahuje počet všech členů VR FD, počet členů 

přítomných na daném zasedání a informaci o přesných výsledcích hlasování.  

9. Otázky a rozhodnutí, které nevyžadují tajné hlasování, může děkan předložit i k projednání a 

hlasování elektronickými prostředky. Při takové formě hlasování děkan poskytne všem členům 

VR FD otázky i podkladové materiály elektronickými prostředky. Zároveň stanoví lhůtu pro 

vyjádření. Výsledek hlasování je platný, pokud děkan před uplynutím lhůty obdrží odpovědi 

alespoň dvou třetin členů VR FD.  K přijetí návrhů je třeba získání nadpoloviční většiny kladných 

hlasů všech členů VR FD s oprávněním hlasovat. Výsledek hlasování oznámí děkan všem 

členům VR FD elektronickou poštou bez zbytečného odkladu a následně jej oznámí na 

nejbližším zasedání VR FD.  

10. V situacích dle bodu 4 tohoto článku musí být v případě distančního způsobu hlasování toto 

připraveno tak, aby každý oprávněný hlasující mohl hlasovat pouze jednou. Při formě tajného 

hlasování musí být hlasování připraveno tak, aby byla zachována anonymita každého 

oprávněného hlasujícího, tj. předseda vědecké rady bude znát pouze výsledek hlasování, ale 

nastavený systém hlasování neumožní vidět jména hlasujících osob.   

11. O veřejné části jednání VR FD a všech přijatých usneseních se pořizuje zápis.  

12. Zápis z jednání VR FD se zpřístupňuje pro akademickou obec ČVUT FD. V zápise je uveden 

program zasedání, průběh a závěry jednání veřejné části a závěry neveřejné části včetně 

výsledků hlasování.  

13. Agendu VR FD vede Referát vědy a výzkumu ČVUT FD.  

Článek 4 Závěrečná a přechodná ustanovení  

1. Zrušuje se Jednací řád VR FD ze dne 20. 3. 2018.  

2. Tento Jednací řád byl schválen Akademickým senátem ČVUT FD dne 8. 12. 2020.  

3. Tento Jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem 

Českého vysokého učení technického v Praze dne 16. 12. 2020.  

  

  

                         Ing. Jana Kaliková, Ph.D.  

                        předsedkyně AS ČVUT FD  

  

doc. Ing. Pavel Hrubeš, Ph.D.  

děkan ČVUT FD  

 


