
JEDNACÍ ŘÁD  
PRŮMYSLOVÉ RADY FAKULTY STROJNÍHO INŽENÝRSTVÍ  

UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM  
 
 
 

Čl. 1 Základní ustanovení  

1. Jednací řád průmyslové rady Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen „průmyslová rada“ a „fakulta“) upravuje postavení 

a činnost průmyslové rady.  

2. Průmyslová rada působí jako poradní, iniciativní a konzultační orgán děkana fakulty 

v oblasti spolupráce s průmyslem.  

3. Počet členů průmyslové rady stanovuje děkan fakulty. 

 

Čl. 2 Působnost  

Průmyslová rada 

a) projednává dlouhodobý záměr vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti 
fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem univerzity,  

b) projednává strategický záměr rozvoje fakulty na další období, 

c) vyjadřuje se k tvorbě nových studijních programů na fakultě,  

d) vyjadřuje se k tvůrčí činnosti fakulty,  

e) vyjadřuje se k otázkám rozvoje fakulty a jejího zaměření, 

f) vyjadřuje se ke spolupráci s průmyslem a dalšími institucemi,  

g) dává podněty pro bakalářské, diplomové a rigorózní práce,  

h) vyjadřuje se k dalším otázkám, které jí předloží děkan.  

 

Čl. 3 Složení průmyslové rady  

1. Členové průmyslové rady jsou interní a externí. Členy průmyslové rady jmenuje 

a odvolává děkan v rámci svého funkčního období.  

2. Interními členy průmyslové rady je děkan fakulty, proděkan pro tvůrčí činnost, proděkan 

pro vnější vztahy a ředitel Vědeckotechnického parku Ústí nad Labem.  

3. Externími členy průmyslové rady jsou významní představitelé průmyslových podniků, 

obchodních organizací a státní samosprávy. 



4. V čele průmyslové rady stojí děkan fakulty, místopředsedou je proděkan pro tvůrčí 

činnost. 

5. K účasti na projednávání otázek v průmyslové radě může děkan v případě potřeby přizvat 

další osoby, které mají poradní hlas.  

6. Funkční období průmyslové rady je shodné s funkčním obdobím děkana.  

7. Člena průmyslové rady nemůže na jednání průmyslové rady zastoupit náhradník.  

8. Děkan může doplnit průmyslovou radu o další členy v rámci svého funkčního období. 

9. Organizační a administrativní záležitosti průmyslové rady zajišťuje oddělení sekretariátu 

děkana. 

 

Čl. 4 Práva a povinnosti 

1. Předseda průmyslové rady zejména 

a) svolává zasedání průmyslové rady,  

b) řídí zasedání průmyslové rady, případně pověří řízením jiného člena průmyslové 
rady,  

c) přijímá rozhodnutí k výsledkům jednání průmyslové rady. 

d) připravuje v součinnosti s ostatními funkcionáři fakulty podkladové materiály pro 
zasedání průmyslové rady, 

e) řídí zpracování usnesení průmyslové rady z jejího jednání v souladu s rozhodnutím 
děkana k doporučením průmyslové rady a v souladu s rozhodnutím průmyslové rady 
v otázkách, které jí přísluší jako orgánu poradnímu. 

2. Člen průmyslové rady má právo  

a) zúčastnit se hlasování průmyslové rady,  

b) podávat návrhy na zařazení otázek na pořad jednání průmyslové rady, požádat 
o svolání průmyslové rady,  

c) nahlížet do všech příslušných podkladů, vyžaduje-li to příprava na jednání 
průmyslové rady,  

d) písemným oznámením doručeným děkanovi se vzdát členství v průmyslové radě před 
uplynutím jejího funkčního období.  

3. Člen průmyslové rady je povinen  

a) zúčastňovat se zasedání průmyslové rady, připravovat se na ně, vyjadřovat vlastní 
stanoviska k projednávaným otázkám,  

b) podílet se na plnění úkolů vyplývajících z usnesení průmyslové rady,  

c) svou prací a svým jednáním upevňovat autoritu průmyslové rady.   

 



4. Oddělení sekretariátu děkana: 

a) soustřeďuje podkladové materiály pro jednání průmyslové rady,  

b) zajišťuje administrativní přípravu, rozesílání pozvánek a podkladových materiálů 
všem členům průmyslové rady,  

c) pořizuje zápis z jednání průmyslové rady a zpracování jejich usnesení, rozesílá 
je  všem členům průmyslové rady,  

d) podle pokynů děkana plní další úkoly spojené s činností průmyslové rady.   

 

Čl. 5 Organizace zasedání  

1. Průmyslová rada fakulty zasedá nejméně dvakrát ročně. Obsah jednání průmyslové 

rady vychází z plánu činností fakulty na příslušný akademický rok.  

2. Termíny a program zasedání průmyslové rady upřesňuje podle potřeby předseda.  

3. V případě potřeby svolává předseda zasedání průmyslové rady i mimo plánované 

termíny.  

4. Předseda svolá zasedání průmyslové rady, požádá-li o to nejméně jedna třetina členů 

průmyslové rady. Zasedání svolá nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.  

5. V pozvánce na zasedání průmyslové rady je uveden program a jsou přiloženy 

podkladové materiály k jednání.  

6. Jednání průmyslové rady připravuje a zabezpečuje děkan v součinnosti 

se sekretariátem oddělení děkana.  

 

Čl. 6 Jednání průmyslové rady  

1. Jednání průmyslové rady řídí její předseda, v jeho nepřítomnosti místopředseda.  

2. Doplňky a úpravy programu jednání průmyslové rady může kterýkoliv člen 

průmyslové rady uplatnit písemně nebo ústně nejpozději při zahájení jednání.  

3. Průmyslová rada je usnášeníschopná a jednání může být zahájeno, je-li přítomna 

nadpoloviční většina členů průmyslové rady. Průmyslová rada rozhoduje usnesením.  

4. O každém usnesení průmyslové rady se hlasuje, hlasování je veřejné (zvednutím ruky).   



5. Z jednání průmyslové rady se pořizuje zápis, v němž je uveden pořad jednání, průběh 

a závěry jednání a výsledky hlasování. K zápisu se přikládá prezenční listina. Zápis 

verifikuje předseda nebo místopředseda průmyslové rady.  

6. Zápis z jednání průmyslové rady je zaslán všem členům a stálým hostům průmyslové 

rady, akademickému senátu fakulty a zveřejněn v informačním systému fakulty.   

7. V případě naléhavé potřeby si může děkan vyžádat stanovisko průmyslové rady 

korespondenčním způsobem. O výsledku takového projednání je podána informace 

na následujícím zasedání průmyslové rady.  

 

Čl. 7 Závěrečná ustanovení  

1. Zpracované návrhy mají formu doporučení děkanovi, který dále rozhoduje v rámci své 

řídící pravomoci.  

2. Jednací řád průmyslové rady Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem byl projednán a schválen v akademickém senátu Fakulty 

strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

dne 10. 3. 2020. 

3. Jednací řád průmyslové rady Fakulty strojního inženýrství Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem nabývá účinnosti dne 15. 3. 2020.  

 

 

 

 prof. Ing. Štefan Michna, Ph.D 

 děkan FSI 


