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rektor JU 

JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY FAKULTY RYBÁŘSTVÍ A OCHRANY VOD 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

(1) Právní postavení a působnost Vědecké rady Fakulty rybářství a ochrany vod (dále jen 11 FROV" 
nebo "fakulty") Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále jen "JU") (dále jen "vědecké 
rady" ) se řídí zákonem č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplněn í dalších 
zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákonem") a tímto jednacím řádem . 

(2) Členství ve vědecké radě je čestné a nezastupitelné. S členstvím je spojena povinnost účastnit 
se jednání vědecké rady. 

(3) Předsedou vědecké rady fakulty je děkan, který jmenuje a odvolává ostatní členy vědecké 
rady po souhlasném vyjádření akademického senátu fakulty. 

(4) Členové vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž FROV JU uskutečňuje 
vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové 
akademické obce JU, jíž je FROV JU součástí. 

Článek 2 

Činnost vědecké rady 

(1) Projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FROV JU vypracovaný 

v souladu se strategickým záměrem JU a návrhy každoročního plánu realizace strategického 

záměru FROV JU. 

(2) Schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na FROV JU a postupuje 
je prostřednictvím rektora ke schválení vědecké radě JU. 

(3) Navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení 

doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na FROV JU. 

(4) Navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na FROV JU. 

(S) Vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu 

stanoveném zákonem. 
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(6) Vědecká rada se vyjadřuje zejména k záležitostem, které jí předloží děkan. 

Článek 3 

Jednání vědecké rady 

(1) Vědeckou radu svolává děkan FROV JU elektronickou poštou, a to nejméně jednou za 
semestr, vždy alespoň dva týdny před datem jejího jednání. Děkan je povinen svolat 
vědeckou radu do sedmi dnů, požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů rady 
s uvedením předmětu jednání. 

(2) Součástí pozvánky je obsah jednání a potřebné elektronické podklady k jednání. Pro 
komunikaci se členy vědecké rady je používána především elektronická pošta. 

(3) Jednání vědecké rady nebo jeho část řídí děkan nebo jím pověřený proděkan nebo jiný člen 
vědecké rady. 

(4) Po zahájení jednání vědecké rady je schvalován program, případně je doplněn o další body 
na základě schváleného návrhu. Ve výjimečných případech, zejména při zdůvodněné časové 
tísni či naléhavosti projednávané otázky, mohou být materiály členům vědecké rady rozdány 
na jejím zasedání. V tom případě rozhoduje vědecká rada o zařazení daného bodu do 
programu jednání hlasováním. 

(S) O průběhu zasedání vědecké rady je veden písemný zápis, který je ověřen osobou řídící dané 
jednání. 

(6) Vědecká rada je způsobilá usnášet se, je-li přítomna nadpoloviční většina členů. Účast 
alespoň dvou třetin členů je požadována při projednávání návrhů habilitačního řízení nebo 
řízení ke jmenování profesorem a při rozhodování o dlouhodobých záměrech a koncepčních 
otázkách rozvoje fakulty. Ke schválení těchto návrhů je třeba souhlas nadpoloviční většiny 
všech členů vědecké rady. V ostatních případech je předložený návrh přijat, jestliže se pro něj 
vysloví nadpoloviční většina přítomných členů vědecké rady. 

(7) Zasedání a hlasování vědecké rady je veřejné . Neveřejným a tajným hlasováním se rozhoduje, 
pokud to vyžaduje příslušný předpis, nebo když o tom nejpozději při schvalování programu 
vědecká rada rozhodne. V případě habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem je 
hlasování vždy tajné. K vyhodnocení výsledků tajného hlasování volí vědecká rada ze svého 
středu dva skrutátory. O výsledku tajného hlasování se sepíše zápis, který podepíší oba 
skrutátoři. 

(8) V případě nerozhodného výsledku hlasování se hlasování opakuje, a pokud je výsledek opět 
nerozhodný, rozhoduje hlas děkana . 

(9) Má-li vědecká rada 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 vědecké 
rady neúčelné, může vědecká rada přijmout usnesení pomocí prostředků umožňujících 
komunikaci na dálku (hlasování per rollam). 

(10) Usnesení o věci podle odstavce 9 se uskuteční tak, že děkan nebo jím pověřený proděkan 
rozešle členům vědecké rady přesný text návrhu usnesení, se kterým má být vysloven souhlas 
a současně stanoví i lhůtu, ve které má člen vědecké rady provést hlasování. Neprovede-li 
člen vědecké rady hlasování ve stanovené lhůtě, má se za to, že s návrhem usnesení vyslovil 
nesouhlas. Usnesení podle odstavce 9 je přijato, pokud se pro něj vyslovila nadpoloviční 

většina všech členů vědecké rady. 

(ll) Po skončení lhůty pro hlasování stanovené podle odstavce 10 dá děkan na vědom í členům 

vědecké rady výsledek hlasování. Evidují se veškeré doklady související s příslušným 
hlasováním. Tyto doklady předloží děkan členovi vědecké rady, kdykoli o ně požádá. 

(12) Způsobem podle odstavců 9- 11 nelze přijmout usnesení o věci, o které má vědecká rada 
podle jednacího řádu hlasovat tajně . 
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(13) Ověřený zápis z jednání vědecké rady obdrží všichni členové vědecké rady, členové kolegia 
děkana FROV JU a předseda Akademického senátu FROV JU. Zápis z jednání je zpřístupněn 
na internetových stránkách fakulty. 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

(1) Tímto se ruší Jednací řád Vědecké rady FROV JU ze dne 13. dubna 2010. 
(2) Tento jednací řád byl projednán a schválen Kolegiem děkana FROV JU dne 26.1.2017, 

Akademickým senátem FROV JU dne 23.2.2017 a Akademickým senátem JU dne 7.3.2017. 
(3) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem registrace rektorátem JU. 
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prof. Ing. Otomar Linhart, DrSc. 

děkan FROV JU 

.& [ .......................... . 
RNDr. Bořek Drozd, PhD. 

předseda Akademického senátu FROV JU 
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