JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY
FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH
A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE
ZE DNE 16. 12. 2015

Jednací řád Vědecké rady Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů, ve zkratce
FAPPZ, ČZU v Praze je dle zákona č. 111/98 Sb. a navazujících právních předpisů součástí
vnitřních předpisů FAPPZ ČZU v Praze a v jednotlivých ustanoveních se na ně odvolává.
Datem schválení AS ČZU v Praze nabývá Jednací řád Vědecké rady FAPPZ účinnost.
Akademický senát FAPPZ ČZU v Praze na návrh děkana Fakulty agrobiologie,
potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze schválil Jednací řád
Vědecké rady dne 18. listopadu 2015

……………………………………
prof. Ing. Pavel Tlustoš, CSc.
děkan
FAPPZ ČZU v Praze

……………………………………
Ing. Matyáš Orsák, Ph.D.
předseda Akademického senátu
FAPPZ ČZU v Praze

Akademický senát České zemědělské univerzity v Praze schválil Jednací řád Vědecké rady
FAPPZ dne 16. prosince 2015

……………………………………
Ing. Zdeněk Votruba, Ph.D.
předseda Akademického senátu
ČZU v Praze

Vnitřní předpisy Fakulty agrobiologie, potravinových a přírodních zdrojů České zemědělské univerzity v Praze

Jednací řád Vědecké rady
FAKULTY AGROBIOLOGIE, POTRAVINOVÝCH
A PŘÍRODNÍCH ZDROJŮ

České zemědělské univerzity v Praze
ze dne 16. 12. 2015
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Vědecká rada FAPPZ ČZU v Praze (dále jen Vědecká rada) se zřizuje a vykonává svoji
činnost v souladu s § 29 a 30 zákona č. 111 ze dne 22. dubna 1998 Sb., o vysokých školách a
o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Článek 2
Složení vědecké rady
(1) Členství ve Vědecké radě je čestné a nezastupitelné.
(2) Členy Vědecké rady jmenuje a odvolává děkan. Jmenování a odvolání členů Vědecké rady
schvaluje akademický senát FAPPZ ČZU v Praze.
(3) Členové Vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje
vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí
činnost.
(4) Nejméně jedna třetina členů nejsou členové akademické obce ČZU v Praze.

Článek 3
Činnost vědecké rady
(1) Vědecká rada projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a
inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým
záměrem ČZU v Praze.
(2) Vědecká rada schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě.
(3) Vědecká rada vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování
profesorem v rozsahu stanoveném zákonem.
(4) Vědecká rada schvaluje složení komisí pro státní závěrečné zkoušky a členy komisí pro
státní doktorské zkoušky na fakultě.
(5) Vědecká rada schvaluje školitele doktorského studia na FAPPZ ČZU v Praze.
(6) Vědecká rada se vyjadřuje k dalším otázkám, které jí předloží děkan FAPPZ ČZU v Praze.
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Článek 4
Zasedání Vědecké rady FAPPZ ČZU v Praze
(1) Zasedání Vědecké rady svolává podle potřeby děkan nejméně jedenkrát za semestr.
(2) Členové Vědecké rady musí být na zasedání pozváni nejméně 1 týden předem. Pokud není
možné tento termín dodržet, musí být členové vědecké rady pozváni osobně. Součástí
pozvánky je program a další podklady pro zasedání. Nemůže-li se člen vědecké rady zasedání
ze závažných důvodů zúčastnit, je jeho povinností se předem omluvit.
(3) Zasedání Vědecké rady řídí její předseda, tj. děkan, nebo jím pověřený proděkan.
(4) Zasedání Vědecké rady jsou v zásadě veřejná. Určité části zasedání mohou být neveřejné,
vyžadují-li to obecně závazné předpisy nebo povaha projednávané věci.
(5) Vědecká rada je schopna usnášení při přítomnosti minimálně 2/3 členů. Tajné hlasování se
uskutečňuje o záležitostech, které stanoví zákon, Usnesení Vědecké rady je schváleno,
hlasuje-li pro něj nadpoloviční většina přítomných členů, nestanoví-li obecně platný předpis
jinak. Pro sčítání hlasů určí předsedající zasedání dva skrutátory. Výsledky hlasování
zveřejňuje předsedající zasedání.
(6) Jedná-li se o věc, u které by vzhledem k jejímu obsahu, významu a časové dostupnosti
bylo svolání jednání vědecké rady neúčelné, může se přijmout usnesení pomocí prostředků
umožňujících komunikaci na dálku (tzv. per rollam). Předseda rozešle členům Vědecké rady
přesný text návrhu usnesení, se kterým má být vysloven souhlas, současně stanoví lhůtu pro
provedení hlasování. Neprovede-li člen Vědecké rady hlasování ve stanovené lhůtě, má se za
to, že s předloženým návrhem vyslovil nesouhlas. Usnesení je přijato, pokud se pro něj
vyslovila nadpoloviční většina všech členů Vědecké rady. Komunikací na dálku nelze
přijmout usnesení o věci, o které má rada hlasovat tajně.
(7) Z každého zasedání Vědecké rady se pořizuje zápis, který verifikuje předsedající zasedání.
Zápis musí být zveřejněn nejpozději do 10 dnů od ukončení zasedání na úřední desce FAPPZ
ČZU v Praze.

Článek 5
Komise Vědecké rady FAPPZ ČZU v Praze
(1) Vědecká rada může na návrh děkana ustavovat komise k vypracování návrhů řešení
problematiky určené Vědeckou radou. V zápisu ze zasedání je stanovena náplň činnosti
komise, její složení a termín vypracování návrhu. Předsedou komise je zpravidla člen vědecké
rady, jejími členy mohou být i význační odborníci, kteří nejsou členy Vědecké rady.

Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1) Tento Jednací řád vstupuje v platnost dnem schválení Akademickým senátem České
zemědělské univerzity v Praze. Tímto dnem se zrušuje dosavadní Jednací řád Vědecké
rady FAPPZ ČZU v Praze.
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