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Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Právní postavení Vědecké rady Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně 

v Ústí nad Labem (dále jen „vědecká rada“), její ustavení a působnost jsou určeny zákonem 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), Statutem Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem, Statutem Fakulty životního prostředí Jana Evangelisty Purkyně v Ústí 

nad Labem a dalšími vnitřními předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

(dále jen „UJEP“) a Fakulty životního prostředí UJEP (dále jen „FŽP UJEP“). 

2. Tento jednací řád upravuje pravidla pro jednání vědecké rady. 

 

Čl. 2 

Organizace a zasedání 

1. Vědeckou radu svolává děkan podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Děkan je povinen svolat 

jednání vědecké rady, požádá-li o to alespoň třetina členů vědecké rady. 

2. Program jednání vědecké rady určuje děkan, každý člen vědecké rady má právo požádat o rozšíření 

programu jednání. 

3. Vědecká rada rozhoduje usnesením. Vědecká rada je schopná usnášení, pokud je přítomna 

nadpoloviční většina členů vědecké rady. Usnesení je přijato, vysloví-li se pro něj nadpoloviční 

většina přítomných členů vědecké rady.  

4. Děkan může v případě potřeby přizvat na jednání vědecké rady i jiné osoby. 

5. O usnesení rozhoduje vědecká rada hlasováním. Pokud se vědecká rada usnese na tajném hlasování, 

zvolí vědecká rada dva skrutátory, kteří přímo v zasedací síni vyhodnotí odevzdané hlasovací lístky 

a ohlásí výsledek hlasování. 

6. O návrzích lze rovněž hlasovat prostřednictvím elektronické pošty (dále jen „per rollam“). Návrh 

na usnesení per rollam musí být odeslán na e-mailové adresy všech členů vědecké rady. Usnesení 

per rollam je přijato, pokud se pro něj ve stanovené lhůtě vysloví nadpoloviční většina právoplatně 

hlasujících členů. 

7. Zápisy z jednání vědecké rady a další administrativní agendu zabezpečuje proděkan pro vědu. 

 

Čl. 3 

Činnost vědecké rady 

1. Vědecká rada v souladu s tímto jednacím řádem: 

a) projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti FŽP UJEP a návrhy 

každoročního plánu jeho realizace, 

b) schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na FŽP UJEP, a 

postupuje je prostřednictvím rektora UJEP ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení UJEP, 



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

prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na FŽP UJEP, 

d) projednává základní směry tvůrčí činnosti FŽP UJEP předložené děkanem, 

e) projednává složení oborových rad, 

f) schvaluje členy komisí pro státní zkoušky z řad odborníků, kteří nejsou profesory nebo 

docenty, 

g) vyjadřuje se k záměru děkana jmenovat a odvolat garanta studijního programu, 

h) dává děkanovi předchozí souhlas k předložení návrhu rektorovi UJEP na udělení titulu doktor 

honoris causa, 

i) předkládá prostřednictvím děkana rektorovi UJEP návrh na udělení čestného titulu emeritní 

profesor a návrhy na udělení dalších ocenění UJEP, 

j) vyjadřuje se k dalším otázkám, které jí předloží děkan. 

2. Členové vědecké rady jsou oprávněni navrhovat kandidáty na funkci děkana FŽP UJEP. 

 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty 

Purkyně v Ústí nad Labem, který byl schválen Akademickým senátem Univerzity Jana 

Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 26. září 2007. 

2. Návrh tohoto jednacího řádu byl schválen podle § 27 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým 

senátem Fakulty životního prostředí Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 

10. 1. 2018 

3. Tento jednací řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 2 zákona Akademickým senátem 

Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem dne 28.2.2018 

4. Tento jednací řád nabývá platnosti a účinnosti dnem schválení Akademickým senátem Univerzity 

Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem. 

 

Ing. Martin Neruda, Ph.D. 

děkan 
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