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Jednací řád 
Vědecké rady Centra pro teoretická studia 

 

Rektor Univerzity Karlovy vydává na základě § 10 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů, a čl. 4 odst. 2 Organizačního řádu Centra pro teoretická studia tento vnitřní předpis: 

 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

 
Vědecká rada Centra pro teoretická studia (dále jen „Rada“ a „CTS“) je orgánem CTS ustaveným 
na základě § 34 odst. 5 zákona o vysokých školách a čl. 4 Organizačního řádu CTS. 
 

Čl. 2 
Působnost a složení 

 
1. Působnost Rady upravuje čl. 4 odst. 4 Organizačního řádu CTS. 
2. Členy Rady jmenuje a odvolává ředitel se souhlasem Akademického senátu Univerzity Karlovy 

(dále jen „UK“)..  
3. Návrh na  člena Rady může podat řediteli každý akademický nebo vědecký pracovník CTS. 
4. Ředitel může jmenovat čestným členem Rady význačného vědce, který se významným 

způsobem zasloužil o CTS, případně UK. Při jmenování čestného člena Rady se postupuje podle 
odstavce 2. Čestný člen Rady má poradní hlas.  

 
Čl. 3 

Jednání 
 

1. Zasedání Rady svolává ředitel nejméně dvakrát ročně, a to buď prezenčně, částečně nebo zcela 
distančně. Ředitel je povinen svolat zasedání Rady požádá-li o to alespoň jedna třetina jejích 
členů.  

2. Ředitel svolává zasedání Rady písemnou pozvánkou (v elektronické formě), která obsahuje 
program jednání Rady, místo, datum a čas jejího zasedání. Členové Rady zpravidla obdrží 
s pozvánkou též podkladové materiály k jednotlivým bodům jednání. 

3. Jednání Rady řídí ředitel nebo jím pověřený člen Rady.  
4. Hosté nebo další osoby mohou na jednání Rady vystoupit pouze na základě souhlasu Rady.  
5. Z jednání Rady se pořizuje písemný záznam. 
6. Písemný záznam je členům Rady a pracovníkům CTS k  nahlédnutí v elektronické podobě. 
 

Čl. 4 
Usnesení 

1. Rada rozhoduje usnesením. Rada je způsobilá se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina 
jejích členů. Toto usnesení může být buďto konsensuální, nebo může vzniknout na základě 
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hlasování. Usnesení na základě hlasování je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina 
přítomných členů. 

2. Usnesení Rady se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek CTS. 
 

Čl. 5 
Zabezpečení činnosti 

 
Činnost Rady po stránce materiální a administrativní zabezpečuje sekretariát CTS. 

 
Čl. 6 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tento řád nabývá platnosti dnem schválení Akademickým senátem UK.1  
2. Tento řád nabývá účinnosti prvního dne měsíce následujícího po nabytí platnosti. 
 
 
 
 
Doc. Petr Pokorný, Ph.D.    Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA 

ředitel        rektor 
 
 
 
 

Prof. Ing. František Zahálka, Ph.D. 
předseda AS UK 

 
 

                                                           
1 Akademický senát UK schválil tento řád dne 28.5.2021. 
 
 


