
Jednací řád Vědecké rady  
Mezinárodního politologického ústavu Masarykovy univerzity 

 
Článek 1 

Předmět úpravy  
 

(1) Tento vnitřní předpis Mezinárodního politologického ústavu (dále 
jen „Ústav“) Masarykovy univerzity (dále jen „MU“) stanoví 
pravidla jednání Vědecké rady Ústavu.  

(2) Ve věcech neupravených v tomto vnitřním předpise postupuje se 
obdobně podle Jednacího řádu Vědecké rady MU, nestanoví-li 
zákon jinak.  

 
Článek 2 

Působnost Vědecké rady Mezinárodního politologického ústavu 
 

(1) Vědecká rada Ústavu v rozsahu působnosti Ústavu v souladu 
s právními předpisy a podle Statutu MU vykonává působnost 
vyplývající z ustanovení § 30 zákona č. 111/1998 Sb., o 
vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), ve znění pozdějších zákonů, s přihlédnutím 
k ustanovení § 34 odst. 5 zákona o vysokých školách.  

(2) V souladu s odst. 1 Vědecká rada Ústavu zejména: 
 
a) projednává dlouhodobý záměr Ústavu, a 
b) vyjadřuje se k dalším otázkám, které jí předloží ředitel Ústavu.  

 
Článek 3 

Složení Vědecké rady Mezinárodního politologického ústavu 
 

(1) Předsedou Vědecké rady Ústavu je ředitel Ústavu. Předseda 
Vědecké rady Ústavu je pro případ své nepřítomnosti oprávněn 
pověřit některého ze členů Vědecké rady Ústavu, aby jej 
zastupoval ve výkonu oprávnění řídit jednání Vědecké rady 
Ústavu.  

(2) Ostatní členy Vědecké rady Ústavu jmenuje a odvolává ředitel 
Ústavu se souhlasem Akademického senátu MU. Členové Vědecké 
rady Ústavu jsou povinni účastnit se jednání Vědecké rady 
Ústavu a aktivně se podílet na její práci.  

 
Článek 4 

Pravidla jednání Vědecké rady  
Mezinárodního politologického ústavu 

 
(1) Vědecká rada Ústavu jedná a usnáší se na svých schůzích nebo, 

nejde-li o projednání návrhu, o němž má být rozhodnuto tajným 



hlasováním, korespondenčně. Korespondenční jednání a 
hlasování lze uskutečnit též prostřednictvím elektronické pošty.  

(2) Vědecká rada Ústavu je způsobilá se usnášet, je-li přítomna 
nadpoloviční většina všech jejích členů. V případě 
korespondenčního hlasování se za počet přítomných členů 
považuje počet členů hlasujících ve stanovené lhůtě o návrhu.  

(3) K přijetí usnesení Vědecké rady Ústavu je zapotřebí souhlasu 
dvou třetin přítomných členů Vědecké rady Ústavu. 

(4) Formu hlasování určuje předseda Vědecké rady před zahájením 
hlasování. Návrhy pro korespondenční jednání a hlasování musí 
být rozeslány členům Vědecké rady Ústavu alespoň 7 pracovních 
dnů před koncem lhůty stanovené pro hlasování.  

(5) Průběh jednání a výsledky hlasování Vědecké rady Ústavu včetně 
přijatých usnesení jsou zaznamenány v zápise, který vede 
zaměstnanec MU zařazený v Ústavu, který je ředitelem Ústavu 
pověřen vedením administrativy Vědecké rady Ústavu, a 
podepisuje jej ředitel Ústavu. Zápis z jednání Vědecké rady 
Ústavu a samostatná vyhotovení usnesení jsou archiváliemi         
[§ 2 odst. e) zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové 
službě, ve znění pozdějších zákonů]. 

 
Článek 5 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Tento vnitřní předpis byl podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. b) 
zákona o vysokých školách a podle Statutu MU schválen 
Akademickým senátem MU dne  ……………….2008.  

(2) Tento vnitřní předpis nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení 
Akademickým senátem MU.  

 
 
 


