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U s t a n o v e n í  ř e d i t e l e  č. 2/2014 (verze č. 1) 
 
Název:  Statut Vědecké rady Ústavu hematologie a krevní transfuze 
 
Obsah:  I. Úloha Vědecké rady 
  II. Složení Vědecké rady 
  III. Jednací řád Vědecké rady 
  IV. Přílohy 
  V. Závěrečná ustanovení 
 

I. Úloha vědecké rady 
 

1. Vědecká rada (dále jen „VR“) je poradním orgánem ředitele Ústavu hematologie a krevní transfuze 
(dále jen „ÚHKT“). 

 
2. VR:  

a) posuzuje koncepci vědecké a odborné činnosti ústavu a podílí se na vypracování této koncep-
ce, podílí se na koordinaci přednášek a seminářů pořádaných jednotlivými úseky ÚHKT,  

b) navrhuje koordinaci vědeckovýzkumné činnosti v zájmu racionalizace práce (zamezení dupli-
cit ve výzkumné činnosti, převádění poznatků výzkumu do praxe, zavádění nejnovějších lé-
čebných metodik), 

c) posuzuje návrhy grantových projektů, projednává průběžné a závěrečné zprávy jejich řešení, 
vyjadřuje se k dosaženým výsledkům grantových projektů,  

d) posuzuje a eviduje další vědeckovýzkumné projekty, klinické a laboratorní studie,  
e) každoročně organizuje Soutěž doktorandů ÚHKT a Soutěž o nejlepší práce mladých badatelů 

(do 35 let včetně) o nejlepší vědeckou práci v právě uplynulém roce, 
f) posuzuje doktorandské disertační práce a 
g) posuzuje projekty Grantové rady ÚHKT. 

 
II. Složení VR 

 
1. VR je složena ze zaměstnanců ÚHKT, mimoústavních členů z ČR a ze zahraničních členů. Mini-

mální zastoupení je 10 členů ze skupiny ústavních a mimoústavních z ČR.  
2. Členy VR jmenuje a odvolává ředitel ÚHKT na základě návrhů vedoucích jednotlivých úseků, od-

dělení a skupin. Složení VR reprezentuje hlavní směry výzkumu v ÚHKT.  
3. Ředitel ÚHKT jmenuje předsedu a místopředsedu VR. Předsedou VR je zpravidla jmenován ná-

městek pro vědu a výzkum. Místopředseda VR je zároveň vědeckým sekretářem VR a má na sta-
rosti spolu s referátem administrativy výzkumu organizační a provozní záležitosti.  

4. Ředitel ÚHKT má právo být přítomen na všech zasedáních VR a má poradní hlas.  
5. Funkční období VR je tříleté.  
6. Členství ve VR je nezastupitelné. VR může být v průběhu funkčního období doplněna podle návrhu 

předsedy VR. Člen VR může být odvolán ředitelem ÚHKT po předchozím projednání s VR.  
7. Ředitel ÚHKT může jmenovat čestného člena VR bez hlasovacího práva.  
8. Nová VR ÚHKT je jmenována do jednoho měsíce po ukončení funkčního období předchozí VR.  
9. Se složením VR jsou seznámeni zaměstnanci ÚHKT před zahájením činnosti nově ustavené VR.   
  

III. Jednací řád VR 
  
1. Zasedání VR ÚHKT se koná nejméně jednou za 3 měsíce a je přístupné všem zaměstnancům 

ÚHKT. Dle potřeby může být veřejné zasedání VR následováno zasedáním neveřejným. O konání 
neveřejného zasedání rozhoduje předseda VR na základě podnětu z pléna členů VR.  
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2. VR svolává ředitel ÚHKT nebo předseda VR. 
3. Předseda VR řídí průběh jejího zasedání. V případě jeho nepřítomnosti řídí jednání vědecký sekretář 

VR. K projednávaným otázkám se mohou vyjádřit všichni pracovníci ústavu, kteří jsou přítomní na 
veřejném zasedání VR.  

4. Program VR sestavuje předseda VR spolu s vědeckým sekretářem. Členové vědecké rady a pracov-
níci ÚHKT mohou navrhnout předsedovi VR zařazení určitého bodu na pořad jednání.  

5. Program VR je zveřejněn nejméně s týdenním předstihem, pokud není některý z navrhovaných bodů 
zařazen na program jednání, musí být tento postup zdůvodněn předsedou v zápise z jednání VR. 
Během jednání VR může být mimo stanovený program projednáván další bod pouze v mimořád-
ných a odůvodněných případech a o jeho zařazení do programu rozhoduje VR hlasováním.  

6. VR má právo vyžádat si k projednávanému problému stanovisko jiných odborníků ÚHKT.  
7. Řádní členové VR mají rovné hlasovací právo. VR je schopna usnášení, je-li přítomno nejméně 50% 

jejich členů ústavních a mimoústavních z ČR. VR přijímá rozhodnutí prostou většinou hlasů při ve-
řejném hlasování, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy. V odůvodněných případech může být 
hlasování provedeno tajně na základě návrhu předsedy VR.  

8. Z veřejného zasedání VR se pořizuje zápis, který je všem zaměstnancům ÚHKT přístupný na intra-
netu.  

 
IV. Přílohy 

 
Příloha č. 1 Složení VR ÚHKT 
 

V. Závěrečná ustanovení 
 

1. Toto ustanovení ředitele bude zveřejněno na intranetu ÚHKT. Originální výtisk bude uložen 
v sekretariátu ředitele ÚHKT. 

2. Toto ustanovení ředitele nabývá platnosti dnem podpisu ředitelem ÚHKT a účinnosti zveřejněním a 
nemění ani neruší žádný vnitřní předpis ÚHKT.  

 
Zpracovali:  Prof. Ing. J. E. Dyr, DrSc. 
  Doc. MUDr. J. Čermák, CSc. 
 
V Praze dne: 29. 9. 2014 

 Prof. MUDr. Petr Cetkovský, Ph.D., MBA  
ředitel ÚHKT Praha 


