
 

Vědecká rada Památníku národního písemnictví 
 

 

Památník národního písemnictví (PNP) provádí vědeckou činnost. K plnění úkolů vědecké 

činnosti zřizuje ředitel PNP Vědeckou radu a vydává tento její 

 

 

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD 

 

 

 

STATUT:  

 

1. Vědecká rada je poradním orgánem ředitele PNP v oblasti vědy a výzkumu. 

 

2. Hlavními úkoly Vědecké rady jsou:  

 

 podílet se na koncepci vědecké a výzkumné činnosti PNP, 

 projednávat strategické záměry vědecké a výzkumné činnosti PNP, 

 podporovat výzkumné projekty PNP, 

 spolupracovat na stanovení hodnotících kritérií vědecké a výzkumné činnosti,  

 vyjadřovat se k využití finančních prostředků poskytnutých na vědu a výzkum, 

 vyjadřovat se k vědecké publikační činnosti PNP a její koncepci, 

 vyjadřovat se k vědeckému zpřístupnění sbírek, 

 podílet se na reprezentaci PNP v oblasti vědecké a výzkumné činnosti a 

napomáhat při obhajování zájmů PNP v oblasti vědy a výzkumu, 

 podporovat tuzemskou i zahraniční spolupráci PNP v oblasti vědy.  

 

3. Vědecká rada je složena z 9 členů, 5 členů jsou externisté a 4 zaměstnanci PNP. 

Členové Vědecké rady jsou vybíráni především z odborníků, kteří působí ve vědních 

oborech týkajících se činnosti PNP.  

 

4. Návrhy na členství ve Vědecké radě podávají vědecký tajemník, popř. vedoucí 

příslušných sbírkových oddělení PNP. 

 

5. Členy Vědecké rady jmenuje ředitel PNP, který současně stanoví dobu jejich 

funkčního období, a to zpravidla na tři roky.  

 

6. Členství ve Vědecké radě je čestné a nezastupitelné.  

 

7. Při odstoupení některého ze členů Vědecké rady může ředitel na zbytek funkčního 

období jmenovat nového člena.  

 

8. Člen Vědecké rady může být jmenován pouze na dvě po sobě následující funkční 

období.  

 

 

 



 

JEDNACÍ ŘÁD: 
 

1. Jednání Vědecké rady řídí vědecký tajemník PNP. 

 

2. Vědecká rada se schází k řádnému jednání minimálně jednou ročně. Mimořádné 

jednání Vědecké rady se koná v případě, že o ně požádá více než třetina členů 

Vědecké rady nebo jestliže je svolá ředitel PNP. 

 

3. K řešení specializovaných otázek může Vědecká rada přizvat odborné poradce.  

 

4. Vědecká rada může vydávat stanoviska a vyjádření, jež mají doporučující charakter 

pro ředitele PNP a jsou uvedena v zápisu z jednání. 

 

5. Ředitel PNP má právo zúčastnit se jednání Vědecké rady a kdykoli svolat její 

mimořádné zasedání.     

 

6. Tajemníkem Vědecké rady je vědecký tajemník PNP, který zajišťuje potřebné 

podmínky pro její činnost. 

 

7. Pozvánku s podklady pro jednání zasílá tajemník členům Vědecké rady e-mailem 

minimálně 14 dní před termínem zasedání. V pozvánce je mimo jiné uvedeno místo, 

čas a program zasedání.  

 

8. Pověřený pracovník PNP pořizuje zápis z jednání, který tajemník Vědecké rady zašle 

do 14 dnů po skončení zasedání všem členům VR.  

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ: 

 

1. Tento statut a jednací řád je závazný pro členy Vědecké rady a dotčené zaměstnance 

PNP. Vědecký tajemník PNP zajistí seznámení uvedených osob s jeho obsahem. 

 

2. Tento statut a jednací řád Vědecké rady PNP nabývají účinnosti dnem 1. 10. 2018. K 

uvedenému dni se ruší statut a jednací řád Vědecké rady PNP vydaný ředitelem PNP 

dne 23. 7. 2012.  

 

 

 

 

 

V Praze dne 25. 9. 2018      Mgr. Zdeněk Freisleben 

                             ředitel PNP  

 


