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JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY
FAKULTY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE
Jednací řád Vědecké rady Fakulty životního prostředí ČZU v Praze (dále jen FŽP ČZU) je vydáván
v souladu se zněním „Jednacího řádu Vědecké rady České zemědělské univerzity v Praze”
registrovaného pod č. j. MSMT-7774/2017, v souladu se Statutem Fakulty životního prostředí
České zemědělské univerzity v Praze ze dne 6. 2. 2017 a v souladu s příslušnými ustanoveními
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o
vysokých školách).

Článek 1
Zřízení Vědecké rady FŽP ČZU

(1) Jednací řád Vědecké rady FŽP ČZU (dále jen „Jednací řád”) je vnitřním předpisem FŽP ČZU
podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon”), a stanovuje
podmínky jednání Vědecké rady FŽP ČZU (dále jen „VR FŽP”).
(2) VR FŽP je v souladu s §11 odst. 1 zákona zřízena Statutem FŽP ČZU jakožto samosprávný
akademický orgán FŽP ČZU ve smyslu § 7 odst. 1 písm. c) zákona.

Článek 2
Složení Vědecké rady FŽP a funkční období jejích členů

(1) Předsedou VR FŽP je děkan FŽP ČZU (dále jen „předseda”).
(2) Členy VR FŽP jmenuje a odvolává předseda po předchozím souhlasu Akademického senátu

FŽP ČZU (dále jen „AS FŽP“).
(3) Členství ve VR FŽP je čestné a nezastupitelné.
(4) Členy VR FŽP jsou významní odborníci a představitelé oborů, v nichž vysoká škola
uskutečňuje vzdělávací, vědeckou, výzkumnou, vývojovou, inovační, uměleckou nebo další
tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost”). Nejméně jedna třetina členů musí být jiné osoby
než členové akademické obce ČZU.
(5) Funkční období člena VR FŽP jmenovaného podle odstavce 2 zaniká dnem:
a) odvolání z funkce člena VR FŽP předsedou;
b) ukončení pracovního poměru na FŽP ČZU v případě členů VR FŽP, kteří jsou
akademickými pracovníky FŽP ČZU;
c) doručení písemné rezignace člena VR FŽP k rukám předsedy;
d) úmrtí člena VR FŽP.

Článek 3
Působnost Vědecké rady FŽP ČZU

(1) Působnost VR FŽP je dána § 29 a § 30 zákona, článkem 3 Statutu FŽP ČZU a tímto
jednacím řádem.
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(2) VR FŽP především:
a) projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FŽP ČZU a návrhy
každoročního plánu jeho realizace;
b) schvaluje návrhy studijních programů FŽP ČZU a postupuje je prostřednictvím rektora
ke schválení Vědecké radě ČZU;
c) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo
prodloužení doby platnosti akreditovaných studijních programů, které se uskutečňují na
FŽP ČZU;
d) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem, a to u řízení uskutečňovaných na FŽP ČZU;
e) vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení;
f) projednává návrh na obsazení pracovního místa mimořádného profesora FŽP ČZU, budeli takové místo zřízeno.
(3) VR FŽP se dále vyjadřuje zejména k záležitostem, které jí předloží předseda.

Článek 4
Pravidla jednání Vědecké rady FŽP ČZU

(1) VR FŽP svolává a řídí předseda. V nepřítomnosti předsedy svolává a řídí VR FŽP jím pověřený
proděkan.
(2) VR FŽP jedná nejméně dvakrát ročně. Předseda je povinen svolat VR FŽP, požádá-li o to
písemně alespoň polovina jejích členů.
(3) Členové VR FŽP jsou povinni se zúčastnit svolaného jednání a hlasovat v záležitostech, které
to vyžadují.
(4) Jednání VR FŽP je po dobu hlasování a případné rozpravy o návrhu na jmenování
docentem nebo návrhu na jmenování profesorem neveřejné.

(5) Zasedání VR FŽP:
a) Členové VR FŽP musí být písemně nebo elektronicky pozváni nejméně 2 týdny předem;
b) Pokud není možno dodržet termín písemného nebo elektronického oznámení, musí být
zajištěno pozvání členů VR FŽP osobně;
c) Program jednání VR FŽP určuje předseda a jednání probíhá zpravidla na základě podkladů,
které jsou členům VR FŽP zaslány elektronicky min. 5 dní předem;
d) Z každého jednání VR FŽP se pořizuje zápis s uvedením jednotlivých bodů programu a
přijatých usnesení k nim. Zápis je verifikován osobou řídící jednání VR FŽP;
e) Zápis musí být na vyžádání členů VR FŽP zaslán nejdéle do termínu následujícího zasedání
VR FŽP;
f) Jednání VR FŽP může být rozděleno na veřejné a tajné, které předchází tajnému hlasování;
g) Členové VR mají nárok na 15 min. přestávku po každých 90 min. jednání;
h) Zasedání VR je ukončeno osobou řídící jednání VR FŽP.

(6) Hlasování:
a) Usnesení VR FŽP jsou přijata tehdy, je-li v okamžiku hlasování přítomna nadpoloviční
většina všech členů VR FŽP. VR FŽP se usnáší prostou většinou hlasů přítomných členů VR
FŽP.
b) Ke schválení:
a) návrhů habilitačního řízení,
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b) návrhů na jmenování profesorem,
c) usnesení k návrhům na obsazení pracovního místa mimořádného profesora ČZU,
je nutné získat nadpoloviční počet hlasů všech členů VR ČZU. Hlasování je tajné.
c) Týká-li se hlasování jednoho z členů VR FŽP, který v daném případě nehlasuje,
nezapočítává se jeho členství do výpočtu podílu přítomných členů VR FŽP potřebných k
platnému usnesení.
d) U rozhodnutí, při kterých je vyžadováno tajné hlasování, se hlasuje tajně.
e) Požadavek na tajné hlasování může přednést kterýkoliv člen VR FŽP, souhlasí-li s tímto
požadavkem nadpoloviční většina přítomných členů VR FŽP, hlasuje se tajně.
f) Členové VR FŽP hlasují tajně zejména o výsledku habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem.
g) Pro sčítání hlasů navrhne osoba řídící jednání VR FŽP dva skrutátory z členů VR FŽP a
nechá o nich VR FŽP hlasovat.

(7) Ustavení komisí:
a) VR FŽP může ustavovat komise, které do dohodnuté doby předloží návrhy řešení VR FŽP;
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.).

(8) Účast hostů na jednání VR FŽP:
a) K jednání VR FŽP může předseda přizvat osoby, které nejsou členy VR FŽP, pokud to obsah
jednání vyžaduje;
b) Hosté VR FŽP se mohou zúčastnit veřejné části jednání, jejich počet je limitován
technickými možnostmi umožňujícími důstojný průběh zasedání VR FŽP;
c) Přizvané osoby a hosté nemají právo hlasovat.

(9) Má-li VR FŽP rozhodnout o věci spadající do její působnosti a jedná-li se o věc, u které by
vzhledem k jejímu obsahu, významu a časové dostupnosti bylo svolání jednání VR FŽP
neúčelné, může VR FŽP přijmout usnesení i mimo jednání (usnesení hlasováním per rollam),
a to elektronicky. Průběh této formy hlasování probíhá takto:
a) předseda VR FŽP nejprve zajistí rozeslání návrhu usnesení všem členům VR FŽP a
současně stanoví adresu e-mailu, na kterou mají členové VR FŽP hlasovat, a lhůtu, ve
které mají provést hlasování;
b) usnesení je přijato, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční většina všech členů VR FŽP;

c) po skončení lhůty pro hlasování předseda VR FŽP dá na vědomí členům VR FŽP výsledek
hlasování. Předseda VR FŽP též eviduje veškeré doklady související s tímto hlasováním.
Na nejbližším jednání VR FŽP poskytne předseda členům informaci o průběhu a výsledku
hlasování per rollam, které se stane součástí zápisu z tohoto jednání VR FŽP.
(11) Způsobem podle odstavce 10 nelze přijmout usnesení o věci, o které má VR FŽP podle tohoto
jednacího řádu hlasovat tajně.
(12) Agendu VR FŽP zabezpečuje oddělení pro vědu a výzkum FŽP ČZU, které zejména:

a)
b)
c)
d)

archivuje výstupy z jednání VR FŽP;
organizačně zajišťuje jednání VR FŽP;
dle zadání předsedy připravuje podklady na jednání VR FŽP;
asistuje předsedovi a členům VR FŽP při výkonu jejich činností dle tohoto jednacího řádu.
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Článek 5
Závěrečná ustanovení

(1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Fakulty životního prostředí České zemědělské
univerzity v Praze ze dne 15. ledna 2008.
(2) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho schválení Akademickým senátem České
zemědělské univerzity v Praze.
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