
JEDNACÍ ŘÁD 

Pracovní skupiny „Výzkum, vývoj a vysoké školy“ pro přípravu Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

Článek 1 

Jednání Pracovní skupiny „Výzkum, vývoj a vysoké školy“ pro přípravu Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání 

1. Jednání Pracovní skupiny „Výzkum, vývoj a vysoké školy“ (dále též PS VaV a VŠ) pro 
přípravu Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání svolává její předseda 
(náměstek ministra pro vysoké školství a výzkum) a konají se zpravidla jedenkrát za 
dva měsíce; v případě potřeby lze členy PS VaV a VŠ svolat kdykoliv. 

 

2. Oznámení o svolání řádného jednání PS VaV a VŠ obsahující den, čas, místo 
a program jednání musí být členům PS VaV a VŠ doručeny vhodným způsobem 
nejméně 7 dnů před konáním jednání.  

 

3. Pokud se člen PS VaV a VŠ nemůže z vážných důvodů jednání skupiny zúčastnit, může 
pověřit k účasti svého zástupce. V takovém případě má zástupce stejná práva jako 
člen. Písemné oznámení o osobní neúčasti a o pověření příslušného zástupce je třeba 
doručit tajemníkovi PS VaV a VŠ nejpozději do zahájení příslušného zasedání. 

 
4. PS VaV a VŠ je schopna jednat a přijímat návrhy a doporučení, je-li přítomna 

nadpoloviční většina členů.   
 

5. Návrhy a doporučení PS VaV a VŠ jsou přijímána konsensuálně. Pokud není možné 
dosáhnout konsensu, je k přijetí návrhu či doporučení PS VaV a VŠ třeba souhlasu 
nadpoloviční většiny přítomných členů. V případě, že výsledek hlasování PS VaV a VŠ 
nebude jednoznačný, dojde k rovnosti hlasů, rozhodne o výsledku předseda PS VaV 
a VŠ.  
 

6. Z jednání PS VaV a VŠ se pořizuje zápis, který je do 10 pracovních dnů po zasedání 
zaslán všem členům. Zápis vyhotovuje tajemník PS VaV a VŠ a schvaluje ho předseda 
– náměstek ministra pro vysoké školství a výzkum. 

 
7. Úkoly PS VaV a VŠ mohou být řešeny rovněž písemnou (elektronickou) formou, 

zejména připomínky k návrhům částí operačního programu a pracovním verzím 
operačního programu.  

 
 



Článek 2 

Závěrečná ustanovení 

 
1. Tento Jednací řád je možno změnit se souhlasem předsedy PS VaV a VŠ.   
 
2. Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho schválení předsedou PS VaV a VŠ. 
 
 
 
 
V Praze dne 28. února 2013 

 
 
 
 

Náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy 


