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Článek I.
Obecná ustanovení

1. Centrum ekologických aplikací v krajině (dále jen „Centrum“) je organizačně plně
začleněno v rámci struktury České zemědělské univerzity v Praze a je zřízeno
v souladu s článkem 13 „Statutu Fakulty životního prostředí“ na základě rozhodnutí o
přijetí projektu „Regionální centrum VaV“ – operační program Věda a výzkum pro
inovace Prioritní osa 2 - Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy. Jako takové
splňuje veškeré podmínky a náležitosti platící pro veřejné vysokoškolské instituce dle
zákona č. 111/1998 Sb.
2. Český název centra: Centrum ekologických aplikací v krajině (CEAK)
Anglický název centra: Landscape Ecological Applications Centre (LEAC)
3. Centrum má sídlo v Kostelci nad Černými lesy s dalším pracovištěm v Třeboni
(Dukelská 145) a využívá objektů žadatele, ČZU v Praze a objektů žadatelem pro
činnost Centra pronajímaných. Přesná adresa sídla je na adrese:
Kostelec nad Černými lesy, 28163, Náměstí Smiřických č.p. 18.
4. Centrum používá logo, jehož podoba je znázorněna v příloze č. 1 tohoto Statutu.

Článek II.
Předmět činnosti centra

1. Centrum využívá a rozvíjí infrastrukturu pro základní a aplikovaný výzkum v souladu
s Národní politikou výzkumu, vývoje a inovací České republiky na léta 2009 – 2015 a
s dokumentem „Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké a výzkumné
činnosti na Fakultě životního prostředí České zemědělské univerzity v Praze na období
2009 -2010“.
2. Činnost Centra je vytvořena v souladu se zásadami obsaženými v dokumentu „Rámec
společenství pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací“ (2006/C 323/01), dále jen
jako „Rámec“ a v souladu s dokumentem „Doporučení pro nakládání s intelektuálním
vlastnictvím v průběhu aktivit transferu znalostí a Zásady praktik pro univerzity a jiné
veřejné výzkumné organizace“.

3. Centrum uskutečňuje výzkum v oblasti přírodních věd, v oborech, které spadají z
mezinárodního hlediska mezi prioritní směry výzkumu. Z národního hlediska
uskutečňuje výzkum v rámci Priorit aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací na léta
2009-2011, které jsou součástí schválené Národní politiky výzkumu, vývoje a inovací
ČR na léta 2009-2015.
4. Centrum se přímo podílí na rozvoji pedagogického, expertního a inovačního zázemí
Fakulty životního prostředí, přispívá ke zvyšování uplatnění a konkurenceschopnosti
výsledků Fakulty životního prostředí v národním i evropském kontextu. Ve vzdělávací
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oblasti se orientuje na podporu magisterských a doktorských studijních oborů, na přípravu
všeobecných vzdělávacích kurzů a programů celoživotního vzdělávání v rámci činností
FŽP.

5. Centrum soustřeďuje svojí činnosti na spolupráci mezi výzkumnými týmy a uživateli
výsledků výzkumu s cílem zavádění výsledků výzkumu do praxe s využitím nových,
přírodě blízkých technologií a inovativních produktů na trhu.
6. Centrum se zaměřuje na přenos informací do odborné i aplikační sféry formou
pořádání konferencí, školení, poradenské a konzultační činnosti, zpracováváním
odborných posudků, studií a projektů v oblastech definovaných činností Centra.
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Článek III.
Organizační struktura centra

Centrum je členěno na:
1. Sekce (výzkumné programy), které: pravomocně podléhající řediteli Centra a jsou řízené
vedoucími výzkumných programů Vedoucí výzkumného programu je jmenován ředitelem
Centra a potvrzen děkanem FŽP.

Výzkumnými programy jsou:
Sekce I: Diagnostika krajiny
Sekce II. Krajinné aplikace

2. Odborné útvary pravomocně podléhající řediteli Centra.
Odbornými útvary jsou:
Technicko hospodářský útvar
Útvar projektové přípravy a transferu výsledků vědy a výzkumu
Útvar vzdělávání a lidských zdrojů
V čele každého odborného útvaru je tajemník, který je jmenován ředitelem Centra.

Článek IV.
Rada Centra

Rada Centra je kontrolním orgánem Centra, tvoří ji předseda Rady Centra a šest členů z
vědecké a aplikační sféry. Rada Centra: dohlíží na zachování účelu, pro který bylo Centrum
založeno, včetně rozhodování o změnách činnosti Centra, schvaluje hospodaření Centra a
jeho případné změny v průběhu roku, dohlíží na činnost ředitele Centra. Sleduje a hodnotí
dosahování monitorovacích ukazatelů.

1. Složení Rady Centra navrhuje Vědecká rada FŽP a potvrzuje Akademický senát
FŽP.
2. Rada Centra deleguje ze svého středu zástupce do Vědecké rady Fakulty životního
prostředí.
3. Členem rady Centra je delegovaný člen vědecké rady Fakulty životního prostředí.
4. Děkan FŽP bere na vědomí stanoviska Rady.
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Článek V.
Ředitel Centra

1. Ředitel Centra je výkonným orgánem Centra.
2. Nese zodpovědnost za plnění monitorovacích indikátorů Centra a za udržitelnost
projektu.
3. Ředitel Centra je zodpovědný za rozvoj lidských zdrojů Centra.
4. Ředitel Centra je členem vedení děkana Fakulty životního prostředí.
5. Zastupuje Centrum při jednání s výzkumnými partnery Centra a odběrateli výstupů
Centra.
6. Je zodpovědný za dodržování politiky kvality výstupů.
7. Jmenuje vedoucí výzkumných programů – sekcí.

Článek VI.
Ekonomický tajemník
1. Vytváří ekonomickou strategii rozvoje centra a zajišťuje administraci výzkumných
projektů Centra.
2. Řídí hospodaření a vnitřní správu Centra a vystupuje jejím jménem v rozsahu
stanoveném opatřením ředitele Centra.
3. Zajišťuje administraci pořizování a správy majetku Centra.

Článek VII.
Tajemník projektové přípravy
1.
2.
3.
4.

Zajišťuje PR strategii a publicitu Centra.
Zajišťuje realizaci politiky kvality.
Zajišťuje organizaci nakládání s duševním vlastnictvím Centra.
Zajišťuje realizaci projektových aktivit Centra.
Článek VIII.
Tajemník RLZ

1. Zajišťuje politiku rozvoje lidských zdrojů.
2. Zajišťuje realizaci magisterského studia v rámci Centra.
3. Zajišťuje realizaci doktorských studijních programů v rámci Centra.

Článek IX.
Závěrečné ustanovení:
Tento „Statut“ nabude účinnosti

po schválení akademickým senátem Fakulty životního
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prostředí a v případě podpisu smlouvy mezi Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy
ČR a Českou zemědělskou univerzitou v Praze o přidělení podpory na projekt Regionálního
centra VaV s názvem Centrum ekologických aplikací v krajině v rámci Operačního programu
Výzkum a vývoj pro inovace - prioritní osa 2.

V Praze, ……….
……………………………
Prof. Ing. Petr Sklenička, CSc.
děkan
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