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Tento „Jednací řád Sněmu CIIRC“ byl schválen Sněmem Českého institutu 

informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT jako směrnice CIIRC dne 1.11.2013, byl 

vydán ředitelem CIIRC dne 4.11.2013 a nabývá platnosti dne 5.11.2013. 

 

 

Prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr. h. c. 

ředitel CIIRC 

 

 

 

Jednací řád Sněmu CIIRC 

 Českého vysokého učení technického v Praze - Českého institutu 

informatiky, robotiky a kybernetiky 
 

Článek 1      

Jednací řád 

 

1. Sněm CIIRC se řídí článkem 6 Statutu CIIRC. 

2. Čas a místo zasedání Sněmu CIIRC, jakož i program jednání stanovuje předsednictvo 

Sněmu CIIRC. 

3. Pozvánka spolu s návrhem programu jednání Sněmu CIIRC se zasílá členům Sněmu CIIRC, 

rektorovi ČVUT a řediteli CIIRC alespoň tři pracovní dny před stanoveným datem 

zasedání. 

4. Sněm CIIRC je schopný se usnášet, je-li přítomna alespoň polovina všech jeho členů. 

5. Jednání sněmu CIIRC řídí předseda Sněmu CIIRC; v případě jeho nepřítomnosti jednání 

řídí jeden z členů předsednictva CIIRC. 

6. Sněm CIIRC přijímá svá usnesení veřejným hlasováním.  

7. Usnesení Sněmu CIIRC je přijato, vysloví-li se pro ně nadpoloviční většina přítomných 

členů Sněmu CIIRC. 

8. O alternativních návrzích se hlasuje v opačném pořadí, než v jakém byly podávané. 
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9. Pokud si přeje nečlen Sněmu CIIRC vystoupit na zasedání Sněmu CIIRC, musí požádat 

předsedajícího o souhlas. Rektor ČVUT a ředitel CIIRC mají právo vystoupit, kdykoli o to 

požádají. 

10. Ze zasedání Sněmu CIIRC se pořizuje zápis, v němž je uveden program zasedání a závěry 

jednání, včetně výsledků hlasování. Zápis obdrží každý člen Sněmu CIIRC; zápis je dále 

zasílán řediteli CIIRC a rektorovi ČVUT. Zápis je schvalován na nejbližším zasedání Sněmu 

CIIRC. 

11. Je-li třeba usnesení Sněmu CIIRC mezi zasedáními Sněmu CIIRC, předsednictvo Sněmu 

CIIRC může vyhlásit hlasování elektronickou poštou. V takovém případě zašle všem 

členům Sněmu CIIRC návrh usnesení, včetně příslušných podkladů a stanoví okamžik 

ukončení hlasování. Hlasování se ukončuje nejméně jeden týden od vyhlášení. 

12. Hlasování elektronickou poštou je platné pouze tehdy, jestliže hlasovala alespoň 

polovina všech členů Sněmu CIIRC. 

13. Usnesení, o kterém se hlasuje elektronickou poštou, je přijato, vysloví-li se pro ně 

nadpoloviční většina hlasujících členů Sněmu CIIRC. Takové usnesení se považuje za 

usnesení přijaté Sněmem CIIRC a stane se součástí zápisu nejbližšího zasedání Sněmu 

CIIRC, včetně jmenovitých výsledků hlasování. 


