
Vnitřní předpis Českého vysokého učení technického v Praze – Fakulty biomedicínského inženýrství byl schválen 
Akademickým senátem Českého vysokého učení technického v Praze dne 25. 11. 2020. 
 
  Doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D. 
                                                              předseda Akademického senátu Českého vysokého učení technického v Praze 
 
Akademický senát Fakulty biomedicínského inženýrství se podle § 27 odst. 1 písm. b) a § 33 odst. 2 písm. e) f) 
zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen "zákon") usnesl na tomto 
Jednacím řádu Vědecké rady FBMI ČVUT: 

 

Jednací řád Vědecké rady 
Fakulty biomedicínského inženýrství 

Českého vysokého učení technického v Praze 
 
 

Článek 1 
Právní postavení a pravomoc Vědecké rady Českého vysokého učení technického v Praze 

Fakulty biomedicínského inženýrství 
 
1. Vědecká rada Českého vysokého učení technického v Praze, Fakulty biomedicínského 

inženýrství (dále jen "VR FBMI") je samosprávným akademickým orgánem Českého vysokého 
učení technického v Praze, Fakulty biomedicínského inženýrství (dále jen "FBMI“). 

2. Právní postavení VR FBMI je upraveno v § 29 a § 30 zákona 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") a ve Statutu FBMI. 

 

Článek 2  
Působnost a členství 

 
1. Do působnosti VR FBMI patří projednávání a schvalování otázek a oblastí uvedených v zákoně, 

vnitřních předpisech univerzity a FBMI. 
2. Členové VR FBMI jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje vzdělávací a 

tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů VR FBMI jsou jiné osoby než členové akademické 
obce ČVUT (§ 29 odst. 2 zákona). 

3. Předsedou VR FBMI je děkan (§ 29 odst. 1 zákona). 

 
 

Článek 3  
Svolávání VR FBMI 

 
1. VR FBMI zasedá podle potřeby, nejméně dvakrát za akademický rok. Zasedání VR FBMI svolává 

děkan. 
2. Děkan svolává zasedání VR FBMI i v případě, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů 

VR FBMI. 
3. Na zasedání VR FBMI mohou být též jmenovitě zváni hosté, kteří nejsou členy VR FBMI a nemají 

hlasovací právo, kteří však mohou být přítomni i neveřejné části. Jednání se může pravidelně 
účastnit jako host tajemník fakulty. 

4. Pro posuzování některých odborných oblastí, vyžadujících detailnější stanovisko, jmenuje 
děkan komisi VR FBMI ad hoc, která závěry svého posouzení předkládá děkanovi. 

5.  V případě mimořádných událostí, které neumožňují kontaktní formu jednání, může být jednání 
svoláno i distančním způsobem, tj. bez fyzické přítomnosti členů vědecké rady. O využití 
možnosti svolat jednání distančním způsobem rozhoduje děkan. U distanční formy jednání 
musí být zachována stejná forma hlasování, tak jak je popsána v čl. 5 tohoto řádu.  
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Článek 4  
Jednání VR FBMI 

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

jednání mohou členové VR FBMI uplatnit nejpozději při zahájení jednání. Materiály 
významnějšího charakteru, určené k projednávání nebo schvalování, jsou rozesílány 
elektronickou formou členům VR FBMI, a to nejpozději jeden týden před zasedáním. 

2. Jednání VR FBMI řídí děkan, nebo jím pověřený člen vědecké rady. 
3. Jednání VR FBMI je veřejné v případech stanovených zákonem (§ 72 odst. 9 a § 74 odst. 5 

zákona) 
4. VR FBMI je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů VR FBMI. 
5. Tajné hlasování a rozprava s tímto hlasováním související, včetně rozpravy u zamítnutých 

návrhů, které podléhaly tajnému hlasování podle čl. 5 odst. 2, patří do neveřejné části jednání 
VR FBMI. Oznámení výsledků usnesení patří do veřejné části zasedání. 

6. Ze zasedání VR FBMI 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 FBMI; zápis je dále zasílán předsedovi Akademického senátu FBMI (dále jen “AS FBMI”) 
a zveřejněn prostřednictvím webových stránek FBMI. Agendu VR FBMI vede sekretariát děkana 
FBMI. 

 
 

Článek 5  
Rozhodování VR FBMI 

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

(hlasovacími lístky). Oprávnění hlasovat má každý přítomný člen VR FBMI, jestliže se nehlasuje 
o jeho osobě. Při hlasování se uvádí počet členů VR FBMI oprávněných hlasovat, dále počet 
hlasů kladných, záporných a neplatných. Děkan uveřejňuje výsledek hlasování bezprostředně 
po jeho zjištění. 

2. Tajné hlasování vyžaduje schvalování: 
a. návrhů na jmenování docentem, 
b. návrhů na prominutí jmenování docentem při zahájení řízení ke jmenováním 

profesorem Českého vysokého učení technického v Praze (dále jen ”ČVUT”) u 
uchazečů, kteří jsou profesory renomované vysoké školy v zahraničí (§ 74 odst. 1 
zákona), 

c. návrhů na zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenováním profesorem, 
d. návrhů na jmenování profesorem, 
e. dalších návrhů o osobách a jejich oceněních, 
f. dalších návrhů, které děkan 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 FBMI, počet členů VR FBMI 
oprávněných hlasovat přítomných na daném zasedání, počet hlasů kladných, záporných a 
neplatných. 

4. K přijetí návrhů podle odstavce 2 písm. a) až d) a schválení návrhů studijních programů, které 
mají být uskutečňované na FBMI (podle § 30 odst. 1 písm. b) zákona), je třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny všech členů VR FBMI.  

5. K přijetí návrhů podle odstavce 2 písm. e) až f) a všech dalších návrhů je třeba získání 
nadpoloviční většiny kladných hlasů přítomných členů VR FBMI. 
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6.  Hlasování v případě mimořádných událostí, které neumožňují kontaktní formu jednání VR 
FBMI musí být připraveno tak, aby v případe distančního způsobu byla zachována anonymita 
každého hlasujícího, tj. předseda vědecké rady bude znát pouze výsledek hlasování, ale 
nastavený systém hlasování neumožní vidět jména hlasujících osob. 

  

 
 
 

Článek 6 
Hlasování VR FBMI elektronickou poštou 

 
1. Otázky a rozhodnutí, která nevyžadují tajné hlasování, může děkan předložit i k hlasování 

elektronickou poštou. 
2. Vyhlášení hlasování, znění otázky, hlasovací lístek a podkladové materiály poskytne děkan 

členům VR FBMI prostřednictvím elektronické pošty. Ve vyhlášení uvede stanovenou lhůtu pro 
hlasování, která činí nejméně 5 dní.  

3. Členové VR FBMI zašlou zpět elektronickou poštou vyplněné hlasovací lístky, obsahující jméno 
a příjmení hlasujícího a rozhodnutí, tj. souhlas, nesouhlas, nebo zdržení se, ve lhůtě podle 
odstavce 2, jinak je jejich hlas neplatný. 

4. Návrh se považuje za schválený, jestliže s ním vyslovila souhlas nadpoloviční většina všech 
členů VR FBMI. 

5. Výsledek hlasování oznámí děkan všem členům VR FBMI elektronickou poštou bez zbytečného 
odkladu; rovněž jej oznámí na nejbližším zasedání VR FBMI.  

6. Zápis o hlasování elektronickou poštou je součástí zápisu z nejbližšího dalšího zasedání VR 
FBMI. 

 
 

Článek 7 
Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento řád byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona AS FBMI 

ČVUT dne 22. 10. 2020. 
2. Tento řád nabývá účinnosti po schválení Akademickým senátem ČVUT dne 25. 11. 2020. 
3. Ruší se Jednací řád VR FBMI schválený Akademickým senátem ČVUT dne 31. 1. 2018. 

 
 
 
 
 
        prof. MUDr. Jozef Rosina, Ph.D., MBA  
        děkan ČVUT FBMI 

 
 
 


