STATUT A JEDNACÍ ÁD SPRÁVNÍ RADY
MENDELOVY ZEM

D LSKÉ A LESNICKÉ UNIVERZITY V BRN

lánek I.
Úvodní ustanovení
Správní rada Mendelovy zem d lské a lesnické univerzity v Brn (dále jen „správní
rada“) je v souladu s § 14 a § 15 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n a
dopln ní dalších zákon (zákon o vysokých školách) (dále jen „zákon“) definovaná
p edevším jako dozor í orgán s n kterými exekutivními pravomocemi. P edm tem jejího
p sobení a pravomocí jsou p edevším hospoda ení Mendelovy zem d lské a lesnické
univerzity v Brn (dále jen univerzita) a innosti související (§15 odst. 1 a 2 zákona).
lánek II.
Postup pro výb r a jmenování len
správní rady
1. Složení správní rady
Složení správní rady rámcov upravuje § 14 odst. 1 zákona. Ve správní rad jsou
zastoupeni p edstavitelé ve ejného života, územní samosprávy a státní správy.
Z ad p edstavitel ve ejného života lze za azovat do správní rady zejména senátory a
poslance, p edstavitele významných podnik , finan ních, v deckých, kulturních, školských a
spole enských institucí, inné v rámci p evážn územní a oborové p sobnosti univerzity.
Z ad p edstavitel územní samosprávy zastupitele vyšších územních celk , p edstavitele
m sta Brna a okres . Z ad p edstavitel státní správy pak zam stnance ministerstev,
p edevším MŠMT R, MZe R, MF R.
2. Po et len správní rady
Správní rada univerzity má 12 len .
3. Návrh kandidát na lenství ve správní rad
O návrh osobností vhodných pro lenství ve správní rad požádá ministr školství,
mládeže a t lovýchovy R (dále jen ministr) rektora.
Rektor navrhne kandidáty nejmén v po tu len správní rady ( l. II/2) tak, aby
v návrhu byli p im en zastoupeni p edstavitelé ve ejného života, územní samosprávy a
státní správy.
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Návrhy musí obsahovat jméno, p íjmení a tituly navrhovaného, jeho v k, zastávanou
funkci, zam stnavatele, stru né zd vodn ní návrhu a vyjád ení navrhovatele, že navrhovaný
se lenstvím souhlasí.
Ministr provede výb r z kandidát uvedených v návrhu rektora, p i emž m že návrh
doplnit, zejména o leny z ad zam stnanc státní správy.
4. Projednání návrhu s rektorem a jmenování správní rady
Seznam všech navržených len správní rady sestavený dle po adí zašle ministr
rektorovi univerzity sou asn s termínem projednání návrhu. Tento seznam musí obsahovat
minimáln tolik návrh , kolik je p edem daný po et len správní rady. Seznam bude
rektorovi doru en písemn nejmén 10 kalendá ních dn p ed termínem projednání.
Po projednání všech návrh na leny správní rady s rektorem ministr rozhodne o složení
správní rady a vyzve kandidáty, aby ov ili svá osobní data a vyjád ili, že s lenstvím ve
správní rad univerzity souhlasí a že u nich nevznikne konflikt zájm .
Jmenovací dekret obsahuje mimo jiné i dobu, na niž je len jmenován. Aby bylo možno
provést první jmenování, je t eba leny správní rady pozvat dopisem na první zasedání a na
tomto zasedání ur it losem po áte ní dobu p sobnosti. Ministr jmenuje leny správní rady a
vydá jim jmenovací dekrety. První zasedání správní rady svolává rektor z pov ení ministra.
Ministr vydá jmenovací dekrety v takové lh t , aby správní rada mohla ustanovit své orgány a
zahájit svou innost.
5. Odvolávání, dopln ní (obm na) len správní rady
Návrhy na odvolání, dopln ní (obm nu) len správní rady podává ministrovi rektor.
Mimoto m že ministr sám odvolání, dopln ní (obm nu) len správní rady iniciovat.

lánek III.
P edseda, místop edsedové a tajemník Správní rady
1. P edseda
a) svolává jednání správní rady,
b) ídí jednání správní rady,
c) navrhuje program jednání správní rady, p ipravuje usnesení,
d) podepisuje dokumenty správní rady, zvlášt p edchozí písemný souhlas správní rady
podle § 15, odst. 1 zákona,
e) je oprávn n vyžadovat podklady a posudky nutné pro innost správní rady dle § 15
zákona,
f) z pov ení správní rady jedná jejím jménem,
g) m že p izvat na jednání správní rady hosty,
h) ídí innost tajemníka správní rady,
i) na žádost rektora podle § 14 odst. 3 zákona svolá mimo ádné zasedání správní rady do t í
týdn ode dne podání žádosti.
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2. P edsedu zastupuje v dob jeho nep ítomnosti jím pov ený místop edseda. V p ípad , že
p edseda nem že funkci vykonávat a sám zastupujícího místop edsedu nepov il, zastupuje
ho starší z místop edsed .
3. Místop edsedové
a) spolupodepisují písemný souhlas správní rady podle § 15, odst. 1 zákona,
b) z pov ení správní rady mohou jednat jejím jménem.
4. Zvolený p edseda a místop edsedové správní rady mohou vykonávat tyto funkce po celou
dobu, kdy jsou leny správní rady, pokud správní rada nerozhodne o jejich odvolání.šest .
5. Tajemník
Tajemník není lenem správní rady, zasedání se zú ast uje s hlasem poradním vždy, o jeho
nep ítomnosti se správní rada usnese hlasováním. Výkonem funkce tajemníka pov í
vybraného zam stnance univerzity rektor po projednání s p edsedou správní rady.
Tajemník vykonává administrativní a technické innosti nutné pro innost správní rady.

lánek IV.
Volba p edsedy a místop edsed a odvolání z funkce
1. První jednání nov jmenované správní rady svolává rektor. Jednání o volb p edsedy pak
ídí nejstarší len správní rady.
2. K platnosti volby je t eba p ítomnost dvout etinové v tšiny všech len správní rady.
3. Nejprve je provedena volba p edsedy, poté volba místop edsed .
4. P ed volbou jsou do osudí vložena jména všech p ítomných len správní rady. Nejstarší
p ítomný len správní rady vyjme z osudí jména t í len volební komise. Nejstarší len
volební komise vyzve všechny p ítomné leny správní rady, aby navrhli kandidáty na funkci
p edsedy. Pokud navržení kandidáti vyjád í s kandidaturou souhlas, jsou zapsáni na
kandidátní listinu. Hlasuje se tak, že jméno vybraného kandidáta z stane nep eškrtnuto.
Hlasovací lístek s více nep eškrtnutými nebo se všemi p eškrtnutými jmény je neplatný.
Kandidát je zvolen, vysloví-li se pro n j nadpolovi ní v tšina p ítomných len správní
rady. Není -li p edseda zvolen v prvním kole, postoupí do druhého kola dva kandidáti
s nejv tším po tem hlas . Je-li po et hlas pro n kolik kandidát stejný, postupují do
druhého kola všichni takoví kandidáti. V druhém kole je zvolen kandidát s nejv tším
po tem hlas . Je-li po et hlas pro dva a více kandidát shodný, vylosuje nejstarší len
volební komise z osudí jméno p edsedy z t chto kandidát .
5. P i volb místop edsed vyzve nejstarší len volební komise všechny p ítomné leny
správní rady, aby navrhli kandidáty na funkce místop edsed . Navržení kandidáti jsou
zapsáni na kandidátní listinu. Hlasuje se tak, že jména dvou vybraných kandidát z stanou
nep eškrtnuta. Hlasovací lístek s více než dv ma nep eškrtnutými nebo se všemi
p eškrtnutými jmény je neplatný. Za místop edsedy jsou zvoleni dva kandidáti s nejv tším
po tem hlas .
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6. Správní rada m že odvolat p edsedu a místop edsedy z funkcí, do které je zvolila, jestliže
nevykonávají funkci ádn .

lánek V.
Jednání správní rady
1. Správní rada se schází zpravidla ty ikrát ro n , nejmén však dvakrát ro n .
2. Ú ast lena správní rady na zasedání je nezastupitelná.
3. Požádají-li o to nejmén t i lenové správní rady, p edseda svolá do t í týdn od podání
žádosti zasedání.
4. Správní rada je usnášeníschopná, je-li p ítomna dvout etinová v tšina všech
správní rady.

len

5. Program jednání navrhuje p edseda správní rady a o návrhu jsou lenové informování
p edem, nejpozd ji pozvánkou na jednání správní rady. Program jednání je schvalován
p i zahájení jednání, po projednání návrh na jeho zm ny. Návrhy na zm ny jsou
oprávn ni p edkládat všichni lenové správní rady, doporu ení na zm ny a dopln ní
programu mohou vznést tajemník správní rady a p izvaní hosté.
6. P edsedající ud luje len m správní rady a rektorovi slovo v po adí, ve kterém se p ihlásili.
V asové tísni má právo stanovit e nickou lh tu, pop ípad diskusi ukon it, i když n kte í
p ihlášení ješt nedostali slovo. Ostatním ú astník m ud luje p edsedající slovo podle
svého uvážení.
7. O záv rech z jednání k jednotlivým bod m rozhoduje správní rada hlasováním. Ke
schválení p edloženého návrhu je t eba souhlasu nadpolovi ní v tšiny všech len správní
rady. O pozm ujících návrzích se hlasuje v opa ném po adí, než ve kterém byly
p edloženy. Ve výjime ných p ípadech a zejména z asových d vod je možno zvolit
koresponden ní zp sob hlasování. Ud lení souhlasu správní rady je v t chto p ípadech
datováno doru ením 7. kladného vyjád ení.
8. Pokud se správní rada nevyjád í do t iceti dn od doru ení návrhu rozpo tu univerzity
len m správní rady nebo Dlouhodobého zám ru univerzity, má se za to, že správní rada
k t mto návrh m nemá žádné p ipomínky.
9. Kvestor univerzity m že být jednání správní rady p ítomen i tehdy, je-li p ítomen rektor
univerzity.
10. Zasedání správní rady jsou neve ejná. Pokud se na tom správní rada usnese hlasováním,
mohou být n které ásti nebo celé jednání ve ejné.
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11. Jsou -li n které podklady pro jednání správní rady ozna eny jejich p vodcem jako d v rné,
jsou lenové správní rady, tajemník i hosté vázáni povinností ml enlivosti dle obecn
závazných právních p edpis .
12. Správní rada má právo si vyžádat ke svému rozhodnutí odborné posudky. Posuzovatelé
nesm jí být v žádném vztahu k posuzovanému subjektu a ani nesmí být zainteresováni na
dané v ci. Posudky musí být p edloženy písemn . Náklady na vypracování posudk hradí
univerzita.
13. Usnesení správní rady musí být vhodným zp sobem zve ejn no nejdéle do p ti dn ode dne
hlasování. V Zákon uvedených p ípadech je povinna správní rada oznámit své stanovisko
do sedmi dn od jeho vydání Ministerstvu školství, mládeže a t lovýchovy R.
14. Administrativní náklady spojené s inností správní rady hradí univerzita.

lánek VI.
Záv re ná ustanovení
1. Zrušuje Statut Správní rady Mendelovy zem d lské a lesnické univerzity v Brn schválený
ministrem školství, mládeže a t lovýchovy dne 14. 5. 1999 pod .j.: 21 361/99-33 a
Dodatek . 1 schválený dne 26. 1. 2000 pod .j.: 11 703/00-33.
2. Tento Statut Správní rady Mendelovy zem d lské a lesnické univerzity v Brn
projednán s rektorem.

byl

3. Tento Statut Správní rady nabývá platnosti dnem schválení.

Ing. Josef Svoboda v.r.
p edseda SR MZLU

Podle § 14 odst. 3 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o o zm n a dopln ní
dalších zákon (zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , schvaluji tento Statut
Správní rady Mendelovy zem d lské a lesnické univerzity v Brn .
V Praze dne 23. 11. 2007
RNDr. Martin Bursík
místop edseda vlády, ministr životního prost edí
a ministr školství, mládeže a t lovýchovy
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