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Článek 1 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

(1) Vědecká rada Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (dále „vědecká rada“) je  

v souladu s §25 a § 30 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon") samosprávný akademický 

orgán Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „fakulta“). 

(2) Jednací řád vědecké rady je vnitřním předpisem fakulty v souladu s § 33 odst. 2 písm. D) 

zákona, který upravuje průběh jejího jednání. 

 

Článek 2 

Působnost 

(1) Působnost vědecké rady je vymezena zákonem, Statutem Mendelovy univerzity v Brně  

a Statutem fakulty. 

(2) Vědecká rada fakulty zejména: 

a) projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty a návrhy 

každoročního plánu jeho realizace; 

b) schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě  

a postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení Vědecké radě Mendelovy univerzity 

v Brně (dále jen „vědecká rada univerzity“); 

c) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo 

prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů uskutečňovaných na fakultě; 

d) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem v oborech uskutečňovaných na fakultě; 

e) vykonává podle zákona působnost v habilitačním řízení a řízení ke jmenování 

profesorem v oborech, které jsou na fakultě akreditovány; 

f) vyjadřuje se k záležitostem, které ji předloží děkan fakulty. 

 

Článek 3 

Členové vědecké rady 

(1) Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta 

uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než 

členové akademické obce veřejné vysoké školy, jejíž je fakulta součástí (§ 29 odst. 2 zákona).  

(2) Členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan (§ 29 odst. 1 zákona) po udělení 

předchozího souhlasu Akademickým senátem Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity  

v Brně (dále jen „akademický senát“), (§ 27 odst. 1 písm. f) zákona).  

(3) Po projednání a udělení souhlasu akademickým senátem vyzve děkan kandidáty, aby 

ověřili svá osobní data a vyjádřili se, zda souhlasí s členstvím ve vědecké radě.  
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(4) Každý člen vědecké rady může písemně požádat děkana o ukončení svého členství ve 

vědecké radě. V takovém případě má děkan právo bez dalšího řízení členství ukončit. 

Ukončení členství oznámí děkan nejpozději do 14 dnů předsedovi akademického senátu.  

(5) Funkční období člena vědecké rady se shoduje s funkčním obdobím děkana, není-li 

vnitřním předpisem upraveno jinak.  

 

Článek 4 

Předseda, jeho zástupce a tajemník vědecké rady 

(1) Předsedou vědecké rady fakulty je děkan (dále jen „předseda“). Předseda: 

a) svolává jednání vědecké rady; 

b) řídí jednání vědecké rady; 

c) navrhuje program jednání vědecké rady, připravuje usnesení;  

d) podepisuje dokumenty vědecké rady, zvláště výsledek habilitačního řízení a výsledek 

řízení ke jmenování profesorem; 

e) postupuje dokumenty k dalšímu řízení rektorovi v případech, které předepisuje zákon;  

f) je oprávněn vyžadovat podklady nutné pro činnost vědecké rady; 

g) může přizvat k jednání vědecké rady hosty; 

h) řídí činnost tajemníka vědecké rady.  

(2) Předsedu zastupuje v době jeho nepřítomnosti jím pověřený zástupce, kterým je určený 

proděkan.  

(3) Tajemník vědecké rady se účastní jejího zasedání, ale není jejím členem. Výkonem funkce 

tajemníka vědecké rady je děkanem pověřený zaměstnanec fakulty. Tajemník vykonává 

administrativní a technické činnosti nezbytné pro činnost vědecké rady.  

 

Článek 5 

Jednání vědecké rady 

(1) Vědecká rada zasedá nejméně dvakrát ročně.  

(2) Zasedání vědecké rady jsou veřejná. Předseda může prohlásit část jednání za neveřejnou. 

Zasedání vědecké rady se zúčastňuje tajemník fakulty, předseda akademického senátu  

a zástupce studentů, jako členové bez hlasovacího práva.  

(3) Účast člena vědecké rady na zasedání je nezastupitelná.  

(4) Pro komunikaci vědecké rady je přednostně používána elektronická pošta.  

(5) O návrhu programu jednání jsou členové informováni nejpozději 14 dnů předem, společně 

s pozvánkou na jednání vědecké rady. Program jednání je schvalován při zahájení zasedání 

po projednání návrhů na jeho změnu. Návrhy na změnu jsou oprávněni předkládat všichni 
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členové vědecké rady.  

(6) Podklady potřebné k projednání jednotlivých bodů programu jsou zaslány nejpozději 7 dnů 

předem. Jsou-li některé materiály označeny jejich původcem jako důvěrné, jsou členové 

vědecké rady, tajemník i hosté jednání vázáni povinností mlčenlivosti dle obecně závazných 

právních předpisů.  

(7) Vědecká rada je usnášeníschopná, je-li přítomna dvoutřetinová většina všech členů 

vědecké rady.  

(8) Předsedající uděluje slovo členům vědecké rady v pořadí, ve kterém se přihlásili. V časové 

tísni má právo stanovit řečnickou lhůtu, popřípadě diskuzi ukončit, i když někteří přihlášení 

ještě nedostali slovo. Ostatním účastníkům zasedání uděluje slovo podle svého uvážení.  

(9) Vědecká rada má právo si vyžádat ke svému rozhodnutí odborné posudky. Posuzovatelé 

nesmějí být v žádném vztahu k posuzovanému subjektu a ani nesmí být zainteresováni na 

dané věci. Posudky musí být předloženy písemně. Náklady na vypracování posudků hradí 

fakulta.  

(10) Usnesení vědecké rady obdrží členové vědecké rady v písemné formě.  

 

Článek 6 

Hlasování vědecké rady 

(1) O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje vědecká rada hlasováním. Ke 

schválení předloženého návrhu je třeba souhlasu většiny všech členů vědecké rady.  

O návrzích na jmenování docentem či profesorem se hlasuje vždy tajně.  

(2) Hlasování v procedurálních záležitostech může proběhnout formou tichého souhlasu, 

pokud na zasedání přítomný člen vědecké rady nenamítne opak. 

3) Návrh na tajné hlasování ke kterémukoliv bodu jednání může dále přednést kterýkoliv člen 

vědecké rady. Souhlasí-li s tímto návrhem většina přítomných členů vědecké rady, hlasuje se 

tajně.  

(4) Při jednání o návrhu na jmenování docentem či profesorem člena vědecké rady je 

suspendováno jeho členství na celé toto jednání, včetně hlasování o návrhu na jmenování  

a neveřejné části diskuse před vlastním hlasováním.  

(5) Pro sčítání hlasů při tajném hlasování určí předsedající minimálně dva skrutátory z členů 

vědecké rady.  

6) Předseda může v naléhavých případech požádat členy o hlasování per rollam 

prostřednictvím elektronické pošty o návrzích, o nichž se vědecká rada neusnáší tajným 

hlasováním. V případě takového hlasování zašle předseda všem členům vědecké rady návrh 

usnesení v dané věci včetně příslušných podkladů a sdělí lhůtu pro odpověď. Hlasování 
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probíhá tak, že jednotliví členové vědecké rady zašlou ve stanovené lhůtě předsedovi odpověď 

„souhlasím“, „nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“. Odpovědi doručené po uplynutí 

stanovené lhůty se považují za nedoručené. Ke schválení návrhu usnesení je třeba vyjádření 

„souhlasím“ od většiny všech členů vědecké rady a současně doručení odpovědi podle věty 

třetí alespoň od dvou třetin členů vědecké rady. Výsledek hlasování sdělí předseda členům 

vědecké rady stejným způsobem, jakým proběhlo hlasování, a to nejpozději do 10 dnů po 

uplynutí stanovené lhůty pro hlasování.  

(7) V době, kdy je osobní přítomnost členů akademické obce na vysoké škole na základě 

opatření přijatého podle jiného zákona omezena, je možné provádět jednání a hlasování mimo 

zasedání prostředky komunikace na dálku. Bližší podmínky hlasování stanoví předseda 

vědecké rady. 

 

Článek 7 

Čestný člen vědecké rady 

(1) Vědecká rada může udělit statut čestného člena vědecké rady (dále jen „statut“) 

pracovníkovi, který se mimořádným způsobem zasloužil o rozvoj fakulty a její pověst.  

(2) Návrh na udělení statutu může podat kterýkoli člen vědecké rady.  

(3) Čestným členem se stane navržený kandidát po schválení většinou všech členů vědecké 

rady. Čestné členství je nezastupitelné a časově neomezené.  

(4) Čestný člen vědecké rady má právo účastnit se jednání vědecké rady a vyjadřovat se  

k projednávaným otázkám, nemá však právo hlasovat. 

 

Článek 8 

ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ 

(1) Tento jednací řád byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) Akademickým senátem 

Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně dne 2. listopadu 2020.  

(2) Tento jednací řád nabývá platnosti podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválením 

Akademickým senátem Mendelovy univerzity v Brně, které proběhlo dne 23. listopadu 2020.  

(3) Tento jednací řád ruší Jednací řád Vědecké rady Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity 

v Brně ze dne 19. června. 2017.  

(4) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění na webové stránce fakulty, 

nejpozději však patnáctým dnem následujícím po dni schválení Akademickým senátem 

Mendelovy univerzity v Brně.  
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……………………………………      

doc. Dr. Ing. Alena Salašová        

děkanka ZF MENDELU 

  

        

…………………………….. 

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D 

předseda AS ZF MENDELU 

 

 

…………………………………… 

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. 

předseda AS MENDELU 

 


