
 

STATUT A JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY INSTITUTU PRO 

KRIMINOLOGII A SOCIÁLNÍ PREVENCI 
 

 

1. Vědecká rada Institutu pro kriminologii a sociální prevenci (dále IKSP) je 
ustavena v souladu s ustanovením části třetí, § 21 Statutu IKSP, který stanoví, 
že jako svůj poradní sbor může ředitel IKSP zřídit Vědeckou radu, složenou z 
externích odborníků z oblasti teorie i praxe.1 

2. Statut a jednací řád Vědecké rady vydává ředitel IKSP. 

3. Úkolem Vědecké rady je projednávat zásadní otázky činnosti a vědeckého 
rozvoje Institutu, vyjadřovat se k odborným poznatkům a doporučením pro 
společenskou praxi a vznášet podněty pro činnost IKSP.   

4. Vědecká rada se vyjadřuje zejména k návrhům zaměření výzkumné činnosti 
IKSP, koncepčních materiálů a střednědobých plánů výzkumné činnosti, jejich 
konkretizaci na dané kalendářní roky a k periodickému hodnocení činnosti 
IKSP.  

5. Vědecká rada se vyjadřuje k zaměření edičního plánu IKSP na daný 
kalendářní rok na základě návrhu ředitele IKSP. Ve vztahu k edičnímu plánu 
plní vědecká rada úlohu vědecké redakce. 

6. Členy Vědecké rady jmenuje na základě jejich souhlasu s členstvím ředitel 
IKSP. Členové rady jsou jmenováni z řad externích domácích i zahraničních 
odborníků z oblasti kriminologie, práva, sociologie, psychologie a dalších 
vědních oborů souvisejících se zaměřením činnosti IKSP.  

7. Funkční období člena Vědecké rady je tříleté. Člen může být jmenován 
opakovaně. 

8. Vybraným členům, jejichž řádné členství skončilo, může být přiznáno časově 
neomezené čestné členství. Čestní členové mají právo účastnit se jednání 
Vědecké rady.  

9. Člen Vědecké rady může být před uplynutím funkčního období odvolán 
rozhodnutím ředitele IKSP nebo uvolněn na základě vlastní žádosti. 

10. Předsedu Vědecké rady jmenuje s jeho souhlasem ředitel IKSP. Funkční 
období předsedy Vědecké rady je rovněž tříleté.   

11. Jednání Vědecké rady svolává ředitel IKSP.  Vědecká rada se schází podle 
potřeby, zpravidla dvakrát do roka. Může být svolána též na návrh předsedy 
Vědecké rady.  

12. Jednání Vědecké rady řídí její předseda. V případě rozdílných názorů 
rozhoduje Vědecká rada o svých doporučeních hlasováním prostou většinou 
hlasů přítomných řádných členů. Čestní členové se hlasování neúčastní. 

13. Jednání Vědecké rady se mohou kromě ředitele IKSP zúčastnit jako hosté 
podle potřeby další vedoucí a výzkumní pracovníci  IKSP nebo další přizvaní 
odborníci.  

14. Přípravu materiálů pro jednání a zápis z jednání Vědecké rady zajišťuje IKSP. 

                                                
1
Instrukce Ministerstva spravedlnosti ze dne 20. června 2014, č. j. IKSP 202/2014, viz Sbírka Instrukcí 

a sdělení Ministerstva spravedlnosti České republiky ročník 2014, částka 7, bod 19.   
  


