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JEDNACÍ ŘÁD VĚDECKÉ RADY 
FAKULTY VETERINÁRNÍHO LÉKAŘSTVÍ 

VETERINÁRNÍ UNIVERZITY BRNO 
 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1) Jednací řád Vědecké rady Fakulty veterinárního lékařství Veterinární univerzity Brno (dále 

jen „Jednací řád Vědecké rady“) je vydán podle § 33 odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 
Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“) a v souladu 
se Statutem Fakulty veterinárního lékařství. 

2) Vědecká rada Fakulty veterinárního lékařství Veterinární univerzity Brno (dále jen 
„Vědecká rada“) je samosprávný akademický orgán, jehož působnost je dána zákonem. 
Zasedání a jednání Vědecké rady se řídí tímto Jednacím řádem Vědecké rady. 
 

Článek 2 
Složení Vědecké rady 

 
1) Předsedou Vědecké rady je děkan fakulty. Děkan jmenuje a odvolává členy Vědecké rady. 
2) Členy Vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta uskutečňuje 

vzdělávací a tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové 
akademické obce Veterinární univerzity Brno (dále jen „VETUNI“). Členství ve Vědecké 
radě je čestné a nezastupitelné. Členové Vědecké rady mají povinnost se aktivně podílet 
na činnosti Vědecké rady. 

3) Děkan nejpozději do jednoho měsíce od začátku svého funkčního období předloží 
Akademickému senátu Fakulty veterinárního lékařství VETUNI (dále jen „AS FVL“) návrh na 
jmenování členů Vědecké rady. Funkční období členů Vědecké rady končí s funkčním 
obdobím děkana. Ke jmenování, případně odvolání jednotlivých členů Vědecké rady, dává 
předchozí souhlas AS FVL.  

4) Členství ve Vědecké radě zaniká:  

a) uplynutím funkčního období člena Vědecké rady, 

b) vzdáním se členství (písemnou formou do rukou děkana), 

c) odvoláním člena Vědecké rady, po předchozím souhlasu AS FVL, 

d) úmrtím člena Vědecké rady.  

5) Zanikne-li členství ve Vědecké radě některým z důvodů uvedených v odst. 4 písm. b) až d) 
jmenuje děkan fakulty se souhlasem AS FVL nového člena Vědecké rady. Funkční období 
nového člena končí nejpozději uplynutím funkčního období děkana.  
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Článek 3 
Jednání Vědecké rady 

 
1) Zasedání Vědecké rady řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.  
2) Vědecká rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání nadpoloviční většina jejích členů. 
3) Zasedání Vědecké rady se koná minimálně jednou za semestr.  
4) Děkan svolává jednání Vědecké rady v dostatečném předstihu pozvánkou s programem a 

podklady k jednotlivým bodům. Ve výjimečných případech, zejména z důvodu časové tísně 
nebo naléhavosti řešené věci, jsou podkladové materiály z rozhodnutí děkana předány při 
zahájení zasedání. 

5) Člen Vědecké rady může navrhnout zařazení nového bodu do programu. Jsou-li třeba 
k jeho projednání písemné podklady, předá je v dostatečném předstihu děkanovi. Se 
zařazením nového bodu na program zasedání musí souhlasit nadpoloviční většina 
přítomných členů Vědecké rady.  

6) Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, může děkan pozvat na zasedání Vědecké rady i 
další osoby. 

7) Vědecká rada se usnáší hlasováním. Hlasování je veřejné nebo tajné. Vědecká rada hlasuje 
veřejně ve všech případech, mimo případy stanovené zákonem a v případě, že se na tom 
Vědecká rada usnese.  

8) O návrzích, o nichž se Vědecká rada neusnáší tajným hlasováním a o návrzích, které 
nejsou považovány předsedou Vědecké rady jako strategicky důležité, lze hlasovat i mimo 
zasedání Vědecké rady „per rollam“, a to prostřednictvím elektronické pošty. V případě, 
kdy o této formě hlasování rozhodne předseda Vědecké rady, zašle předseda Vědecké 
rady všem členům Vědecké rady návrh usnesení v dané věci včetně příslušných podkladů a 
sdělí lhůtu pro odpověď. Hlasování probíhá tak, že jednotliví členové Vědecké rady zašlou 
ve stanovené lhůtě a stanovenou formou předsedovi Vědecké rady odpověď „souhlasím“, 
„nesouhlasím“ nebo „zdržuji se hlasování“. Odpovědi doručené po stanovené lhůtě jsou 
vyřazeny. K platnému usnesení je třeba vyjádření „souhlasím“ nejméně dvou třetin všech 
členů Vědecké rady. Výsledek hlasování sdělí předseda členům vědecké rady stejným 
způsobem, jakým proběhlo hlasování. 

9) Výsledek hlasování mimo zasedání Vědecké rady bude součástí zápisu z jejího nejbližšího 
zasedání. 

10) Vědecká rada může v době protiepidemických opatření omezujících pohyb či 
shromažďování osob zasedat a rozhodovat pomocí videokonferencí nebo jiných 
prostředků komunikace na dálku („distanční jednání“). O tom, že zasedání proběhne 
pomocí prostředků komunikace  na dálku, rozhoduje předseda Vědecké rady a tuto 
skutečnost oznámí členům Vědecké rady v dostatečném předstihu před zasedáním. 
Hlasování se uskutečňuje pomocí videokonferencí nebo jiných prostředků komunikace na 
dálku veřejně. V případě potřeby tajného hlasování se uskuteční hlasování v rámci 
oddělené části prezenční formou.  

 
Článek 4 

Předmět jednání Vědecké rady 
 

1) Kompetence Vědecké rády jsou dány především zákonem. 
2) Vědecká rada projednává návrh strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti fakulty 

vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy a návrhy 
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každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty, schvaluje návrhy studijních 
programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, a postupuje je prostřednictvím 
rektora ke schválení Radě pro vnitřní hodnocení VETUNI, navrhuje rektorovi záměr 
předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti 
akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě, navrhuje rektorovi záměr 
předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to v 
případě řízení uskutečňovaných na fakultě, vykonává působnost v habilitačním řízení a v 
řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem, Statutem Fakulty 
veterinárního lékařství a ostatními předpisy VETUNI.  

3) Vědecká rada kromě výše uvedených kompetencí projednává a hodnotí vzdělávací, 
vědeckou a výzkumnou činnost fakulty, navrhuje Vědecké radě Veterinární univerzity  
Brno udělení čestných akademicko-vědeckých titulů „doctor honoris causa“ a „emeritní 
profesor“, projednává, ve kterých oborech se na fakultě koná habilitační řízení a řízení ke 
jmenování profesorem, projednává návrhy děkana na složení oborových rad, projednává a 
schvaluje návrhy na projekty, přihlašované do grantových agentur, pokud je to 
vyžadováno grantovou agenturou.  

4) Vědecká rada zřizuje podle potřeby své poradní orgány ad hoc i trvalé. 
5) Vědecká rada se vyjadřuje zejména k záležitostem, které jí předloží děkan. 
 
 

Článek 5 
Působnost Vědecké rady v rámci habilitačního řízení 

 
1) Vědecká rada schvaluje návrh děkana na složení pětičlenné habilitační komise složené 

z profesorů, docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného 
oboru. Předsedou komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z 
jiného pracoviště, než je Veterinární univerzita Brno. O návrhu na složení habilitační 
komise se hlasuje jako o celku. Komise je schválena, pokud se pro návrh v hlasování 
vyjádří nadpoloviční většina přítomných členů Vědecké rady. 

2) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce uchazeče se koná na veřejném 
zasedání Vědecké rady. Termín habilitační přednášky předchází obhajobě habilitační 
práce a je členům Vědecké rady i akademické obci předem oznamován. Téma habilitační 
přednášky, kterou uchazeč dokládá své pedagogické schopnosti, navrhuje habilitační 
komise a schvaluje děkan fakulty. Délka habilitační přednášky je v rozsahu cca 30 minut a 
po jejím skončení následuje rozprava. K posouzení habilitační přednášky jmenuje děkan 
tříčlennou komisi složenou z členů Vědecké rady. Tato komise své stanovisko přednese 
v rámci zasedání, na kterém se koná vlastní obhajoba habilitační práce daného uchazeče. 

3) Při obhajobě dané habilitační práce předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise 
přednese návrh komise, zda uchazeč má být jmenován docentem. Předseda nebo jím 
pověřený člen komise pro posouzení habilitační přednášky přednese své stanovisko. 
Uchazeč přednese své teze habilitační práce (v délce cca 20 minut) a jsou přečteny 
posudky oponentů. Poté následuje rozprava, ve které musí být uchazeči dána možnost 
vyjádřit se k posudkům oponentů, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit se ke své 
dosavadní vědecké a pedagogické činnosti. 

4) Vědecká rada se poté tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být 
jmenován docentem. 
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5) Usnesení o jmenování uchazeče docentem je přijato, jestliže se pro něj vyjádří většina 
hlasů všech členů Vědecké rady. Návrh na jmenování docentem je postoupen Vědeckou 
radou rektorovi. 

 
 
 

Článek 6 
Působnost Vědecké rady v rámci řízení ke jmenování profesorem 

 
1) Vědecká rada schvaluje návrh děkana na složení pětičlenné komise složené z profesorů, 

docentů a dalších významných představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou 
komise musí být profesor a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště 
než Veterinární univerzita Brno. O návrhu na složení hodnotící komise se hlasuje jako o 
celku. Komise je schválena, pokud se pro návrh v hlasování vyjádří nadpoloviční většina 
přítomných členů Vědecké rady. 

2) Na veřejném zasedání Vědecké rady přednese předseda nebo jím pověřený člen 
hodnotící komise návrh, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Uchazeč přednese 
přednášku, ve které předloží koncepci vědecké práce a výuky v daném oboru (v délce cca 
20 minut). K přednášce se otevírá veřejná rozprava. 

3) Po přednášce se Vědecká rada tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být 
jmenován profesorem.  Usnesení o jmenování uchazeče profesorem je přijato, jestliže se 
pro něj vyjádří většina hlasů všech členů Vědecké rady. Návrh na jmenování profesorem 
je postoupen Vědeckou radou fakulty Vědecké radě Veterinární univerzity Brno. 

 
 

 
Článek 7 

Přechodná a závěrečná ustanovení 
 

1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady FVL schválený na zasedání AS FVL VFU Brno dne       
28. 5. 2018, který nabyl účinnosti schválením na AS VFU Brno dne 12. 6. 2018.  

2) Tento Jednací řád Vědecké rady byl schválen na zasedání AS FVL Veterinární univerzity 
Brno dne 6. 5. 2021 a nabyl platnosti dnem schválení AS Veterinární univerzity Brno dne 
16. 2. 2022. 

3) Tento Jednací řád Vědecké rady nabývá účinnosti dnem platnosti. 
 

 
 
prof. MVDr. Alois Čížek, CSc., v. r.           doc. MVDr. Michal Crha, Ph.D., v. r.  
     předseda AS FVL VETUNI                                     děkan FVL VETUNI 
 

 
 
 
 

prof. MVDr. František Treml, CSc., v. r.  
předseda AS VETUNI 


