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Čl. 1
(1) Předsedou Vědecké rady Fakulty strojní (dále jen „VR FS“) je děkan, který svolává VR
FS podle plánu nebo potřeby, nejméně však čtyřikrát ročně.
(2) VR FS řídí děkan, v případě jeho nepřítomnosti jím pověřený člen VR FS. Tajemník
fakulty (dále jen „tajemník“) zodpovídá za kompletaci a rozeslání podkladů pro jednání, zpracování
a rozeslání zápisu z jednání VR FS. Tajemník není členem VR FS, ale může být přítomen i
neveřejnému zasedání.
(3) Děkan sestavuje rámcový plán činnosti a časový harmonogram VR FS pro příští
kalendářní rok.
(4) VR FS plní úkoly stanovené § 30 zákona č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů
(zákon o vysokých školách), dále jen „zákon“.
(5) VR FS se vyjadřuje k záležitostem, které ji předloží děkan.
(6) Materiály, které budou projednávány na VR FS jsou zpravidla předkládány písemně a
doručeny jednotlivým členům VR FS nejpozději týden před termínem jednání, přednostně
v elektronické podobě.
(7) VR FS je schopna usnášení, jsou-li přítomny nejméně dvě třetiny jejích členů.
Hlasování se provádí zdvižením ruky, požádá-li alespoň jeden z členů VR FS o tajné hlasování o
projednávané problematice, je provedeno tajné hlasování. Návrh je přijat, hlasuje-li pro něj
nadpoloviční většina přítomných členů oprávněných hlasovat.
(8) O jmenování docentem a návrhu na jmenování profesorem hlasuje VR FS tajným
hlasováním. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů VR FS, platí, že VR FS řízení
zastavuje.
(9) Na neveřejné zasedání VR FS ve věci jmenování docentem nebo návrhu na jmenování
profesorem kromě členů a čestných členů VR FS mohou být přizváni také proděkani FS, členové
příslušné habilitační komise a oponenti habilitační práce, resp. členové hodnotící komise.
(10) Zápis z jednání VR FS a případně další písemnosti zasílá tajemník nejpozději do dvou
týdnů po konání VR FS všem jejím členům. Rozhodnutí VR FS, které se týká jednotlivých osob,
zasílá určený referent děkanátu dle pokynů příslušného proděkana.
(11) Čestný člen VR FS není členem ve smyslu zákona.

Přechodná a závěrečná ustanovení
Čl. 2
(1) Návrh tohoto Jednacího řádu VR FS byl projednán a schválen Akademickým senátem
Fakulty strojní VŠB-TUO dne 18. března 2008.
(2) Tento jednací řád VR FS byl schválen Akademickým senátem VŠB-TUO dne 22. dubna
2008 a tímto dnem nabývá účinnosti.

prof. Ing. Radim Farana, CSc., v. r.
děkan FS
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