
 
 

 
STATUT A JEDNACÍ ŘÁD GRÉMIA MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 

PRO HODNOCENÍ VÝZKUMNÝCH ORGANIZACÍ V SEGMENTU VYSOKÝCH ŠKOL 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 
 

Čl. 1 
 

Grémium Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále „MŠMT“) pro hodnocení výzkumných 

organizací v segmentu vysokých škol (dále „grémium“) je poradním orgánem náměstka ministra 

pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu.  

 

Grémium se zřizuje za účelem sjednocení přístupu jednotlivých mezinárodních evaluačních panelů 

(dále „MEP“) k hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol v souladu  

s Metodikou hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol, která je Přílohou 5 

Metodiky hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů účelové podpory výzkumu, 

vývoje a inovací schválené usnesením vlády ČR ze dne 8. února 2017 č. 107. 

 
ČÁST DRUHÁ 

 
STATUT GRÉMIA 

 
Čl. 2 

 
Předmět činnosti grémia 

(1) Grémium ověřuje evaluační zprávy MEP z hlediska bodového a slovního hodnocení, které byly 

předloženy v souladu s aktualizovaným harmonogramem hodnocení výzkumných organizací  

v segmentu vysokých škol.  

(2) Grémium zajišťuje objektivní a nezaujaté ověření evaluačních zpráv MEP.  

(3) Výstupem grémia je konsolidovaná zpráva MEP. 

(4) Grémium se dále vyjadřuje k otázkám, které vyvstaly v průběhu činnosti jednotlivých MEP. 

 
Čl. 3 

 
Složení grémia 

(1) Grémium je tvořeno předsedou a nejméně 6 členy. Počet členů může být v průběhu činnosti 

odborného poradního orgánu podle potřeby měněn.  

(2) Předsedou je náměstek ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu.  

(3) Členy jmenuje a odvolává náměstek ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy  

a výzkumu. 



 
(4) Členové jsou jmenováni z řad zástupců MŠMT, Komise pro hodnocení výzkumných organizací 

a ukončených programů (dále jen „KHV“), odborného a poradního orgánu Rady pro výzkum vývoj 

a inovace1, a České konference rektorů2.  

(5) Členství v grémiu zaniká odstoupením na vlastní žádost, odvoláním nebo úmrtím. Člena může 

náměstek ministra pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu odvolat bez udání důvodu. 

 
Čl. 4 

 
Práva a povinnosti členů grémia 

(1) Člen má povinnost provádět činnost v grémiu osobně, nezávisle a svým jménem vyjadřovat 

svůj odborný názor.  

(2) Členství v grémiu je nezastupitelné.  

(3) Člen nesmí být podjat ve vztahu k hodnoceným výzkumným organizacím a nesmí mít osobní 

zájem na výsledku hodnocení. Člen grémia se nepodílí na hodnocení výzkumné organizace, vůči 

které by mohl být podjatý3. 

(4) Člen je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, se kterými se seznámí  

v souvislosti se svým členstvím v grémiu, a neumožnit třetím osobám seznámit se s takto 

získanými údaji a informacemi.  

 
ČÁST TŘETÍ 

 
JEDNACÍ ŘÁD GRÉMIA 

 
Čl. 5 

Příprava jednání grémia 

(1) Grémium jedná podle potřeby, a to ve vazbě na harmonogram hodnocení v souladu  

s Metodikou hodnocení výzkumných organizací v segmentu vysokých škol. 

(2) Jednání svolává předseda. 

(3) Činnost grémia řídí předseda.  

 
Čl. 6 

 

Pravidla jednání grémia 

(1) Jednání je neveřejné a mohou se ho účastnit jen předseda a členové, případně předsedou 

určení další účastníci. 

(2) Jednání řídí předseda, v jeho nepřítomnosti jím pověřený člen.  

                                                           
1 § 35 odst. 7 písm. b) zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 
z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů. 
2 § 92 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů. 
3 Za podjatého je vždy považován člen grémia je v pracovním poměru k vysoké škole, která je hodnocena. 



 
(3) Grémium je usnášeníschopné, pokud je jednání přítomna nadpoloviční většina jeho členů.  

(4) Grémium se vyjadřuje konsensuálně, rozhoduje prostřednictvím hlasování; k přijetí usnesení 

je potřeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, při rovnosti hlasů rozhoduje hlas 

předsedy.  

(5) V případě, kdy je grémium požádáno o stanovisko mezi svými jednáními, může předseda 

rozhodnout o hlasování písemnou formou prostřednictvím elektronické pošty (hlasování „per 

rollam“). V takovém případě bude rozeslán předsedou nebo jím pověřeným členem návrh 

stanoviska elektronicky jednotlivým členům s uvedením termínu, ve kterém členové zašlou své 

vyjádření elektronickou poštou. Lhůta pro vyjádření musí být nejméně 5 pracovních dní. Návrh 

stanoviska grémia je schválen, pokud s ním vyjádří souhlas nadpoloviční většina všech členů.  

(6) O výsledku jednání grémia nebo výsledku hlasování per rollam je pořízen zápis, který je 

předložen k podpisu předsedovi, nebo jím pověřenému členu grémia. Zápis je zaslán všem 

členům. 

 

ČÁST ČTVRTÁ 
 

ÚČINNOST 
 

Čl. 7 
 

Tento statut a jednací řád nabývá účinnosti dnem podpisu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Praha, leden 2021 

PhDr. Pavel Doleček, Ph.D. 
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