
 
 

 
 
 
  
 

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY   

OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 
ZE DNE 30. ČERVNA 2008  



Vnitřní předpisy Ostravské univerzity v Ostravě 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle  § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne  30. června 2008 pod  
čj. 10 058/2008-30  Jednací řád Vědecké rady  Ostravské univerzity v Ostravě. 

 

 

 

.......................................... 

                        doc. Ing. V. Vinš, CSc. 

                            ředitel odboru vysokých škol 

 

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY  

OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 

ze dne 30. června 2008 

Článek 1 
Obecná ustanovení 

(1) Vědeckou radu Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen „VR OU“) svolává a řídí rektor, 
v jeho nepřítomnosti jím určený prorektor. 

(2) Jednání VR OU se řídí programem, který předkládá rektor ke schválení VR OU před 
zahájením jednání. Každý člen VR OU má právo navrhnout změnu tohoto programu, o níž musí 
VR OU hlasovat. 

(3) VR OU je svolávána podle potřeby, nejméně však jednou za semestr, a to písemnou 
formou nejpozději 3 týdny před jejím konáním. 

(4) Jednání VR OU je veřejné, pokud zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen 
„zákon“) nestanoví jinak. 

(5) Členství ve VR OU je čestné a nezastupitelné. 

(6) VR OU je způsobilá k usnášení, je-li přítomna nejméně polovina jejích členů, pokud zákon 
nestanoví jinak. 

(7) K přijetí usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, pokud 
zákon nestanoví jinak. 

(8) Způsob hlasování VR OU může být tajný nebo veřejný. Způsob hlasování, pokud není 
stanoven zákonem, navrhuje předseda po zahájení zasedání. VR OU rozhodne, který způsob 
hlasování bude při jednání používán, a rozhodnutí bude zaznamenáno v zápisu o jednání. 

(9) Hlasování může být organizováno písemně (dále jen „per rollam“). Hlasování per rollam je 
možné v případech kdy:  

a) nastaly skutečnosti, které neumožňují včasné projednání dané záležitosti na řádném 
zasedání VR OU, a rozhodnutí nesnese odkladu; 

b) materiál byl na zasedání VR OU projednán a VR OU rozhodla o jeho doplnění a následném 
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schválení formou per rollam; 

c) VR OU nebo rektor OU rozhodl materiál neprojednávat na řádném zasedání, ale formou 
per rollam.  

Předmětem každého hlasování per rollam může být pouze jedna otázka, ke které je předložen 
konkrétní návrh usnesení. 
Stanovisko k předloženému návrhu usnesení per rollam může být pouze „s návrhem souhlasím“, 
„s návrhem nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“. Pozměňovací návrhy k návrhu usnesení 
per rollam nebo souhlas s výhradou nejsou možné. 
V případě hlasování per rollam rozešle referentka referátu pro vědu a výzkum e-mailem 
(elektronickou poštou) všem členům VR OU podkladové materiály pro rozhodnutí a návrh 
usnesení per rollam.  
Lhůta pro odpověď nesmí být kratší než sedm dnů od odeslání materiálu. 
Členové VR OU posílají stanovisko k předloženému návrhu usnesení per rollam zpět referentce 
pro vědu a výzkum e-mailem.  
Hlasování per rollam je platné, pokud se ho účastnila nejméně polovina všech členů VR OU, 
pokud zákon nestanoví jinak, a jeho výsledky jsou uvedeny v řádném zápisu z nejbližšího 
následujícího zasedání VR OU. 

(10) Z jednání VR OU je pořizován zápis, který verifikuje rektor. Zápis obdrží každý člen VR 
OU. 

(11) Administrativu spojenou s jednáním VR OU zajišťuje referát pro vědu a výzkum 
Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen „OU“). 

Článek 2 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady OU registrovaný Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy dne 5. února 1999 pod čj. 13 451/99-30. 

(2) Tento řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b)  zákona schválen Akademickým senátem OU dne 
5. května 2008. 

(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem r registrace Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

 

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v. r. 

rektor 

 


