Příloha č. 4: Jednací řád vědecké rady FŽP

JEDNACÍ ŘÁD
vědecké rady
Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze

Článek 1
Pravidla jednání Vědecké rady Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze
(1) Členství ve vědecké radě
Členství ve Vědecké radě Fakulty životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „VR“),
práva a povinnosti členů VR, se řídí § 29 a § 30 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách).
(2) Svolávání VR
VR svolává děkan podle potřeby, nejméně však 3x ročně. Děkan je povinen svolat VR, požádá-li o to
písemně alespoň polovina jejích členů.
(3) Zasedání VR
a) Členové VR musí být písemně pozváni nejméně 1 týden předem.
b) Pokud není možno dodržet termín písemného oznámení, musí být zajištěno pozvání členů VR osobně.
c) Součástí pozvánky musí být program jednání, případně potřebné podklady k jednání.
d) Z každého jednání VR se pořizuje zápis s uvedením jednotlivých bodů programu a přijatých závěrů k
nim. Zápis je verifikován osobou řídící jednání VR.
e) Zápis musí být zaslán členům VR nejdéle do termínu následujícího zasedání VR.
f) Jednání VR může být rozděleno na veřejné a tajné, které předchází tajnému hlasování.
g) Jednání VR řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.
h) Členové VR mají nárok na 15 min. přestávku po každých 90 min. jednání.
i) Zasedání VR je ukončeno osobou řídící jednání VR.
(4) Hlasování
a) Usnesení VR jsou přijata tehdy, jsou-li v okamžiku hlasování přítomny dvě třetiny členů VR, VR se
usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů VR.
b) Týká-li se hlasování jednoho z členů VR, který v daném případě nehlasuje, nezapočítává se jeho
členství do výpočtu podílu přítomných členů VR potřebných k platnému usnesení.
c) U rozhodnutí, při kterých je vyžadováno tajné hlasování, se hlasuje tajně.
d) Požadavek na tajné hlasování může přednést kterýkoliv člen VR, souhlasí-li s tímto požadavkem
nadpoloviční většina přítomných členů VR, hlasuje se tajně.
e) Členové VR hlasují tajně zejména o výsledku habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.
f) Pro sčítání hlasů navrhne osoba řídící jednání VR dva skrutátory z členů VR a nechá o nich VR
hlasovat.
g) Zveřejnění výsledků tajného hlasování provádí jeden ze skrutátorů na výzvu osoby řídící jednání VR.
(5) Ustavení komisí
a) VR může ustavovat komise, které do dohodnuté doby předloží návrhy řešení VR.
b) Členové komise mohou být i nečlenové VR, význační odborníci. Předseda komise je obvykle členem
VR.
c) Náplň činnosti komise musí být stanovena v zápise jednání VR, pokud to nevyplývá přímo z účelu, pro
který byla komise ustavena (např. habilitační komise, komise pro jmenovací řízení apod.).

(6) Účast hostti na jednání VR
Jednání VR se mohou zričastňovat čestníčlenové VR,

a)
b)
c)

moŽnostmi
Ver,ejné části jednání se mohou zričastnit hosté, jejichž poČet je limitován technickYmi
um ožňuj ícími dťrstoj nlii prrib ěh zasedání VR,
Čestníčienovéa hosté VR se mohou ťrčastnitve ejné části jednání YR pouze s hlasem Poradním.
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