
JEDNACÍ ŘÁD  
 

OBOROVÝCH RAD FAKULTY STROJNÍHO 
INŽENÝRSTVÍ 

VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V BRNĚ 

 
Článek 1  

Základní ustanovení  
 

(1) Jednací řád oborových rad doktorských studijních programů Fakulty strojního inženýrství                     
VUT v Brně (dále jen „OR DSP“) je vydáván podle čl. 27 odst. 1 Studijního a zkušebního 
řádu VUT v Brně.  
 

(2) Jednací řád OR DSP je závazný pro všechny oborové rady, působící v rámci FSI VUT v Brně 

 

 

Článek 2 
Oborová rada DSP na FSI 

(1) Oborová rada, vymezená §47 odst. 6 zákona č. 111/98 Sb. je jmenována a odvolávána 
v souladu s vnitřní normou VUT podle čl. 4 odst. 4 Statutu VUT. 

(2) Funkční období členů OR DSP je čtyřleté.  

(3) V čele OR DSP je předseda, volený na ustavujícím zasedání OR DSP z řad členů OR DSP 
tajným hlasováním, přičemž návrhy na předsedu mohou podávat děkan, proděkan pro tvůrčí 
činnost a kterýkoliv člen OR DSP. O každém z předložených návrhů se hlasuje zvlášť. 

(4) OR DSP dále volí tajným hlasováním místopředsedu, který zastupuje předsedu v případě 
nezbytností. Návrh podává zvolený předseda OR DSP. 

(5) Hlavní okruhy činností OR DSP jsou vymezeny článkem 28, odst. a-n Studijního a zkušebního 
řádu VUT v Brně. 

 
 

Článek 3 
Zasedání oborové rady DSP 

 
1. OR DSP zasedá zpravidla dvakrát za akademický rok podle časového plánu 

příslušného akademického roku a po konzultaci s proděkanem pro VaV pro zajištění 
koordinace zasedání OR DSP s termíny zasedání VR FSI a dalšími termíny. 

2. Ustanovující zasedání nově zvolené OR DSP svolává a řídí stávající předseda, 
nebo proděkan pro VaV.  



3. Předseda OR DSP svolává zasedání Rady v případě potřeby i mimo plánované 
termíny. Jednání a hlasování OR DSP se může uskutečnit i per-rollam. 

4. Předseda OR DSP také svolává zasedání, požádá-li o to písemně alespoň jedna 
třetina  členů OR DSP. 

5. V pozvánce na zasedání OR DSP je uveden program jednání a jsou přiloženy 
potřebné podkladové materiály na jednání (možná i elektronická forma). 

 

 

Článek 4 
Jednání oborové rady 

1. Jednání OR DSP řídí její předseda, případně místopředseda, nebo jím pověřený zástupce. 
 

2. Doplňky a úpravy programu jednání OR DSP může každý člen Rady uplatnit písemně, 
 nebo ústně, nejpozději však při zahájení jednání. 
 

3. OR DSP je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina členů Rady. 
 

4. K přijetí usnesení je potřebný souhlas nadpoloviční většiny přítomných. 
 

5. Usnesení lze přijmout i na základě hlasování per rollam.  V tom případě je nezbytný 
souhlas nadpoloviční většiny všech členů OR DSP. 
 

6. Ze zasedání OR DSP se pořizuje zápis, v němž je uveden pořad, průběh a závěry 
zasedání. K zápisu se přikládá prezenční listina. 
 

7. Zápis ze zasedání OR DSP je zaslán všem členům rady a proděkanovi pro VaV. 
 

 

Článek 5 
Závěrečné ustanovení 

 Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2011. 

 

       prof. RNDr. Miroslav Doupovec, CSc.  
        děkan FSI VUT v Brně 


