Jednací řád vědecké rady
LESNICKÉ A DŘEVAŘSKÉ FAKULTY MZLU V BRNĚ

Článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Vědecká rada

Lesnické a dřevařské fakulty Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v
Brně (dále jen “vědecká rada”) je v souladu s § 25 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) v jeho platném
znění, (dále jen zákon) samosprávným akademickým orgánem Lesnické a dřevařské fakulty
Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně (dále jen fakulta)

(2)Činnost vědecké rady se řídí ustanovením § 30 zákona.
Článek 2
Postup pro výběr a jmenování členů vědecké rady
(1)Složení vědecké rady upravuje § 29 zákona.
(2)Členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan po schválení návrhu Akademickým
senátem fakulty podle § 27 odst. (1) písm. f) zákona.
Článek 3
Předseda a tajemník vědecké rady
(1)Předsedou vědecké rady je děkan.
(2)Předseda vědecké rady:
a) svolává jednání vědecké rady;
b) řídí jednání vědecké rady;
c) navrhuje program jednání vědecké rady, připravuje usnesení;
d) podepisuje dokumenty vědecké rady, postupuje je k dalšímu řízení rektorovi
univerzity;
e) je oprávněn vyžadovat podklady nutné pro činnost vědecké rady;
f) může přizvat k jednání vědecké rady hosty;
g) řídí činnost tajemníka vědecké rady.
(3) Tajemník

není členem vědecké rady, účastní se jednání vědecké rady. Výkonem funkce
tajemníka je děkanem pověřen vybraný zaměstnanec fakulty. Tajemník vykonává
administrativní a technické činnosti nutné pro činnost vědecké rady.

Článek 4
Jednání vědecké rady
(1)Vědecká rada se schází nejméně dvakrát ročně.
(2)Zasedání vědecké rady jsou veřejná, nevyplývá-li z rozhodnutí vědecké rady jinak.
(3)Členství ve vědecké radě fakulty je nezastupitelné, členové vědecké rady jsou povinni se
účastnit jednání vědecké rady nebo se v odůvodněných případech písemně omluvit.
(4)Vědecká rada je usnášeníschopná, je-li přítomna dvoutřetinová většina členů vědecké rady.
(5)Program jednání navrhuje předseda vědecké rady a o návrhu jsou členové informováni
předem společně s pozvánkou na jednání vědecké rady nejpozději 14 dní předem. Program
jednání je schvalován při zahájení jednání po projednání návrhů na jeho změny. Návrhy na
změny jsou oprávněni předkládat všichni členové vědecké rady.
(6)Předsedající uděluje členům vědecké rady slovo v pořadí, ve kterém se přihlásili. V časové
tísni má právo stanovit řečnickou lhůtu, popřípadě diskusi ukončit, i když někteří přihlášení
ještě nedostali slovo. Ostatním účastníkům uděluje předsedající slovo podle svého uvážení.
(7)O závěrech z jednání k jednotlivým bodům rozhoduje vědecká rada hlasováním.
Ke schválení předloženého návrhu je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů
vědecké rady. O návrzích na jmenování docentem či profesorem se hlasuje vždy tajně.
(8)Jsou-li některé podklady pro jednání vědecké rady označeny jejich původcem jako důvěrné,
jsou členové vědecké rady, tajemník i hosté vázáni povinností mlčenlivosti dle obecně
závazných právních předpisů.
(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 5
Působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem
(1)Habilitačním řízení probíhá podle § 72 zákona a v řízení ke jmenování profesorem probíhá
podle § 74 zákona. Zveřejňování údajů o habilitačním řízení a v řízení ke jmenování
profesorem stanovuje § 75 zákona.
(2)Po kladném usnesení se habilitační komise na návrhu na jmenování docentem je tento ve
vědecké radě projednáván následujícím postupem:
a) představení uchazeče předsedou habilitační komise a přednesení návrhu habilitační
komise,
b) přednesení habilitační přednášky uchazečem,
c) prezentace habilitační práce,

d) přednesení oponentských posudků na habilitační práci,
e) vyjádření se uchazeče k posudkům oponentů,
f) vědecká rozprava k habilitační práci a k dosavadní vědecké nebo umělecké a
pedagogické činnosti uchazeče,
g) tajné hlasování členů vědecké rady,
h) vyhlášení výsledku hlasování,
i) v případě kladného výsledku hlasování postoupení návrhu na jmenování rektorovi.
(3)Po kladném usnesení se hodnotící komise na návrhu na jmenování profesorem je tento ve
vědecké radě projednáván následujícím postupem:
a) představení uchazeče předsedou hodnotící komise a přednesení návrhu hodnotící
komise,
b) přednesení přednášky uchazeče,
c) vědecká rozprava,
d) tajné hlasování členů vědecké rady,
e) vyhlášení výsledku hlasování,
f) v případě kladného výsledku hlasování postoupení návrhu na jmenování vědecké
radě univerzity.
Článek 6
Závěrečná ustanovení
(1)Tento řád byl schválen na základě ustanovení § 27 odst. (1) písm. b) zákona akademickým
senátem fakulty dne 15.1. 2007 a dle ustanovení § 9 odst. (1) písm. b) zákona akademickým
senátem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně dne 22.1. 2007.
(2)Ruší se Jednací řád vědecké rady fakulty schválený akademickým senátem fakulty dne 24.1.
2000 a akademickým senátem Mendelovy zemědělské a lesnické univerzity v Brně dne 7.2.
2000.
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