
 
Statut Rady centra 

  
  

I. 
1.      Rada centra vzniká uzavřením smlouvy o poskytnutí podpory mezi poskytovatelem a 

řešiteli ve složení uvedeném ve smlouvě s poskytovatelem. Rada zaniká ukončením 
platnosti této smlouvy. 

2.      Cílem Rady je usměrňovat výzkumnou činnost centra. To se děje jak neformálně, tak i 
přijímáním usnesení, která mají doporučující charakter pro řešitele. O svých usneseních 
informuje Rada poskytovatele. 

II. 
Rada centra zejména: 
a)      hodnotí činnost centra za uplynulé období, 
b)      navrhuje postup při řešení projektu pro období následující,  
c)      spolupracuje s poskytovatelem při kontrole plnění cílů projektu,  
d)      projednává stížnosti třetích osob na postup členů rady centra (dále jen “člen”) v 

souvislosti s jejich činností v radě centra a zpracovává k nim pro poskytovatele 
stanovisko. 

  
III. 

1.      Rada centra má nejméně 11 členů. 
2.      V Radě centra tvoří nadpoloviční většinu zástupci z pracovišť (právnických osob či 

organizačních složek ČR nebo územních samosprávných celků), které se nepodílejí na 
činnosti centra. Členy Rady centra jsou vždy osoby věcně odpovědné za činnost centra 
(tzv. řešitelé) a zástupci subjektů uchazečů. 

  
IV. 

1.      Členství v Radě vzniká členům uvedeným v příloze vznikem Rady, případně může 
vzniknout kooptací či jmenováním za níže uvedených podmínek. Členství v Radě centra 
je nezastupitelné. 

2.      Člen se osobně účastní jednání Rady centra a aktivně se podílí na její činnosti. Nemůže-li 
se člen ze závažných důvodů jednání Rady centra osobně zúčastnit, může svůj osobní 
odborný názor k projednávaným otázkám předem písemně sdělit řídícímu jednání, který s 
ním seznámí ostatní členy. 

3.      Člen vystupuje při jednáních Rady centra nezávisle, jménem svým a vyjadřuje svůj 
osobní odborný názor. 

4.      Členství v Radě zaniká se zánikem Rady, písemným prohlášením odstupujícího člena 
Rady, nebo úmrtím.  

5.      Pokud některému členu Rady zanikne členství, kooptuje Rada nového člena a to tak, aby 
byl vždy splněn bod 2.4.5 Zadávací dokumentace veřejné soutěže. Návrh na nového člena 
Rady může podat kterýkoliv stávající člen Rady a přijetí se řídí Jednacím řádem. 

6.      Pokud počet členů Rady klesne pod usnášeníschopnou mez, může na návrh řešitele nové 
členy Rady jmenovat poskytovatel. 

  
V. 

1.      Na svém prvním zasedání si Rada ze svého středu tajným hlasováním zvolí předsedu. 
2.      Předseda zastupuje Radu navenek a jedná jejím jménem.  
3.      Předseda svolává zasedání a řídí jednání Rady. 
4.      Předseda z členů Rady jmenuje svého zástupce.  Zástupce přebírá funkce předsedy pokud 

tento nemůže vykonávat svou činnost, případně mu zanikne členství v Radě. 
  



  
VI. 

Tento  Statut  nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí účelové podpory 
poskytovatelem v rámci programu Centra základního výzkumu MŠMT. 
 

  
  

Jednací řád Rady centra 
  
1.      Rada centra zasedá nejméně jednou za rok.  
2.      Na úvod jednání schvaluje Rada centra navržený program. Kterýkoli člen Rady centra má 

právo navrhnout změnu nebo doplnění programu jednání. 
3.      Rada jedná buď formou zasedání nebo korespondenčně. 
4.      Formou zasedání se jedná, je-li nutné tajné hlasování. V ostatních případech lze jednat i 

korespondenčně. Pro korespondenční jednání se použije e-mail případně fax. 
5.      Členové Rady nemohou jednat v zastoupení, člen však může k jednotlivým otázkám 

sdělit radě své písemné stanovisko. Písemné stanovisko lze předložit pouze v případě 
vážného důvodu neúčasti.   

6.      Jednacím jazykem Rady je čeština. Pouze tehdy, jedná-li Rada formou zasedání a jsou 
přítomni i členové, kteří nemluvící česky, lze jednat i v angličtině. V tomto případě se 
však vypracuje anglická verze usnesení, případně zápisu,  které se rozešlou všem členům 
Rady. 

7.      Při zasedání je Rada usnášeníschopná, je-li přítomna alespoň polovina plného počtu 
členů. Plným počtem se rozumí  počet stanovený statutem Rady. 

8.      Zasedání Rady řídí její předseda. První zasedání, na kterém se volí předseda,však řídí 
řešitel-koordinátor nebo jeho pověřený zástupce. 

9.      O přijetí hlasování při zasedání rozhoduje prostá většina přítomných členů. Při rovnosti 
hlasů rozhoduje hlas předsedy. Při rovnosti hlasů při tajném hlasování rozhoduje los. 

10.  Při korespondenčním jednání je Rada usnášeníschopná, vyjádří-li se do daného termínu k 
návrhu rozeslanému předsedou alespoň dvě třetiny  stávajících členů Rady. Termín k 
vyjádření určuje předseda, kterému se vyjádření zasílá. 

11.  O přijetí návrhu při korespondenčním jednání rozhoduje prostá většina členů, kteří se do 
daného termínu k návrhu vyjádřili. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. 

12.  O návrzích lze hlasovat buď v celku nebo o každém bodu zvlášť. O každém bodu zvlášť 
se hlasuje, požádá-li o to některý člen Rady. 

13.  Kromě volby předsedy lze tajného hlasování použít, rozhodne-li o takovéto formě rada. V 
takovém případě předseda svolá zasedání Rady.  

14.  O průběhu jednání se pořizuje písemný zápis. Zápis schvaluje osoba, která jednání řídila. 
Schválený zápis zašle řešitel-koordinátor všem členům nejpozději do 14 kalendářních dnů 
od termínu konání jednání. 

15.  Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem nabytí účinnosti smlouvy o poskytnutí účelové 
podpory poskytovatelem v rámci programu Centra základního výzkumu MŠMT. 

 


