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Jednací řád Vědecké rady 
Českého institutu výzkumu 
a pokročilých technologií 

Univerzity Palackého v Olomouci 
(CATRIN)

Článek 1
Působnost a členové vědecké rady

1. Působnost Vědecké rady Českého institutu výzkumu
a pokročilých technologií Univerzity Palackého v Olo-
mouci (dále jen „vědecká rada“), jmenování, odvolání
a postavení jejích členů je vymezeno Statutem Českého
institutu výzkumu a pokročilých technologií Univerzity 
Palackého v Olomouci.

2. Vědecká rada má nejméně 18 členů.
3. Funkční období členů vědecké rady je nejvýše čtyřleté.

Článek 2
Zasedání a jednání vědecké rady

1. Zasedání a jednání vědecké rady se řídí tímto jednacím 
řádem.

2. Vědecká rada zasedá v termínech stanovených ředite-
lem CATRIN (dále jen „ředitel“).

3. Zasedání vědecké rady řídí ředitel, v jeho nepřítom-
nosti jím pověřený zaměstnanec CATRIN (dále jen
„předsedající“).

4. V případě mimořádných opatření nebo skutečností,
kterými by byla znemožněna osobní přítomnost vět-
šího počtu členů vědecké rady, může ředitel svolat
zasedání vědecké rady formou videokonference nebo
kombinace videokonference a osobní přítomnosti.

5. Zasedání vědecké rady je přítomen zaměstnanec urče-
ný ředitelem jako zapisovatel.

6. Zápis je rozesílán všem členům vědecké rady nejpoz-
ději do 10 dnů od proběhnuvšího zasedání.

7. Se souhlasem předsedajícího je možno pro získání re-
levantních informací přizvat k části zasedání osoby,
které nejsou jejími členy.

8. Vědecká rada je schopna usnášení, jsou-li přítomny
alespoň tři pětiny jejích členů. Není-li vědecká rada
schopna usnášení, určí předsedající se souhlasem
nadpoloviční většiny přítomných členů nový termín
zasedání, který se oznámí nepřítomným členům.

9. K přijetí usnesení vědecké rady je třeba souhlasu nad-
poloviční většiny přítomných členů s výjimkou přípa-
dů, kdy zákon o vysokých školách (dále jen „zákon“)
nebo vnitřní předpis UP stanoví jinak.

10. Vědecká rada hlasuje veřejně. Hlasování je tajné v pří-
padech předepsaných zákonem nebo vnitřním předpi-
sem UP a dále v případech, kdy se tak vysloví veřejným

hlasováním nadpoloviční většina přítomných členů 
vědecké rady.

11. Hlasovací lístky pro tajné hlasování se upravují za-
kroužkováním zvolené varianty. Není-li zakroužkována 
žádná z variant, má se za to, že se hlasující hlasování
zdržel.  V případě zasedání vědecké rady formou video-
konference nebo kombinace videokonference a osobní
přítomnosti dle odstavce 4 bude tajné hlasování všech
členů vědecké rady provedeno elektronickým způso-
bem, který zajistí anonymitu hlasů.

12. Pro sčítání hlasů při tajném hlasování určí předseda-
jící před hlasováním se souhlasem většiny přítomných
členů vědecké rady z řad jejích členů dva skrutátory,
kteří vyhodnotí výsledek hlasování a sdělí výsledek
předsedajícímu. Ten vyhlásí výsledek sdělením počtu
kladných hlasů, počtu záporných hlasů a počtu těch,
kteří se hlasování zdrželi.

13. Zasedání vědecké rady jsou veřejná. Vědecká rada se
může usnést, pokud to umožňuje zákon nebo vnitřní
předpis UP, že celé její zasedání nebo jeho část bu-
dou prohlášeny za neveřejné, jestliže by přítomnost
veřejnosti ohrozila osobnostní práva jednotlivce nebo
důležitý zájem CATRIN či UP; v takovém případě před-
sedající určí, kdo se kromě členů vědecké rady smí ne-
veřejného zasedání nebo jeho části účastnit.

Článek 3
Projednávání programu zasedání vědecké rady

1. O programu zasedání vědecké rady rozhoduje ředitel.
2. Jednotlivé body programu zasedání vědecké rady,

ke kterým má být přijato usnesení, se projednávají
vždy na základě písemných podkladových materiá-
lů. V ostatních případech může vědecká rada jednat
i na základě ústní zprávy.

3. Úvodní slovo při projednávání konkrétního bodu pro-
gramu zasedání vědecké rady přednese předsedající
nebo navrhovatel tohoto bodu.

4. Vědecká rada může nadpoloviční většinou přítomných
členů rozhodnout o odročení projednávání konkrétní-
ho bodu programu zasedání z těchto důvodů:
a)  nutnost prostudovat nové předložené materiály,
b)  je-li předložen návrh na předložení dalších podkla-

dů,
c) je-li předložen návrh na vyslechnutí názoru znalců.



3 Vnitřní předpis CATRIN č. CAT-A-21/02

5. Po projednání příslušného bodu programu zasedání
předloží předsedající nebo navrhovatel tohoto bodu
návrh usnesení. O návrhu usnesení se hlasuje.

6. V případech, které nesnesou odkladu, a pokud to
umožňuje zákon a vnitřní předpisy UP, může ředitel
rozhodnout o hlasování o návrhu usnesení per rollam.
V tom případě je návrh usnesení spolu s podkladový-
mi materiály rozeslán proka zatelným způsobem všem
členům vědecké rady. Člen vědecké rady se k zaslaným 
návrhům vyjádří neprodleně; není-li jeho vyjádření
doručeno do 10 dnů, má se za to, že se zdržel hlasování. 
K přijetí usnesení hlasováním per rollam je třeba sou-
hlasu nadpoloviční většiny všech členů vědecké rady.
S výsledkem hlasování seznámí ředitel vědeckou radu

na nejbližším zasedání. Hlasování per rollam o témže 
návrhu je přípustné jen jednou.

7. Předsedající vyhlásí usnesení, určí způsob jeho ozná-
mení a vydá příslušné pokyny zapisovateli.

Článek 4
Závěrečná ustanovení

1. Jednací řád Vědecké rady Českého institutu výzku-
mu a pokročilých technologií Univerzity Palackého
v Olomouci byl schválen Akademickým senátem UP
dne 17. února 2021. Tento jednací řád nabývá platnosti 
dnem zveřejnění, účinnosti nabývá prvním dnem
následujícím po dni nabytí platnosti.

V Olomouci dne 13. dubna 2021

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D. v.r. 
rektor UP 

JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA v.r. 
předseda AS UP 


