
Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona 

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

dne 19. května 2017 pod čj. MSMT-12507/2017 Jednací řád Vědecké rady Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno. 

Změny Jednacího řádu Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno byly 

registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona o vysokých 

školách dne 26. února 2018 pod čj. MSMT-5268/2018. 

 

  

I. 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

JEDNACÍHO ŘÁDU VĚDECKÉ RADY 

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO 
ze dne 26. února 2018 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

(1) Jednací řád Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „Jednací 

řád Vědecké rady“) je vydán podle § 17 odst. 1 písm. e) zákona 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“) a v souladu se Statutem Veterinární 

a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „Statut VFU Brno“).  

(2) Vědecká rada Veterinární a farmaceutické 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 
 

(1) Předsedou Vědecké rady je rektor. Rektor jmenuje a odvolává ostatní členy Vědecké rady.  

(2) Členy Vědecké rady jsou významní představitelé oborů, v nichž Veterinární 

a farmaceutická univerzita Brno (dále jen „VFU Brno“) uskutečňuje vzdělávací 

a vědeckou a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost 

(dále jen „tvůrčí činnost“). Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové 

akademické obce VFU Brno. Členství ve Vědecké radě je čestné a nezastupitelné. 

Členové Vědecké rady mají povinnost aktivně se podílet na činnosti Vědecké rady.  

(3) Rektor nejpozději do jednoho měsíce od začátku svého funkčního období předloží 

Akademickému senátu VFU Brno návrh na jmenování členů Vědecké rady. Funkční 

období členů Vědecké rady končí s funkčním obdobím rektora. Ke jmenování, případně 

odvolání jednotlivých členů Vědecké rady, dává rektorovi předchozí souhlas Akademický 

senát VFU Brno. Počet členů Vědecké rady je minimálně 33. 

(4) Zasedání Vědecké rady se koná nejméně dvakrát za rok. Časový plán zasedání Vědecké 

rady na akademický rok stanoví rektor. Rektor může svolat zasedání Vědecké rady 

v naléhavých případech i mimo stanovené termíny. 

(5) Rektor svolává zasedání Vědecké rady nejméně sedm kalendářních dní před termínem 

zasedání písemnou pozvánkou s programem a podklady k jeho jednotlivým bodům. 

Ve výjimečných případech, zejména z důvodu časové tísně nebo naléhavosti řešené 
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záležitosti, jsou podkladové materiály z rozhodnutí rektora předány později, popřípadě 

předány při zahájení zasedání.  

(6) Člen Vědecké rady může navrhnout zařazení nového bodu do programu. Jsou-li třeba 

k jeho projednání písemné podklady, předá je v dostatečném předstihu rektorovi. 

Se zařazením nového bodu na program zasedání musí souhlasit nadpoloviční většina 

přítomných členů Vědecké rady.    

(7) Vyžaduje-li to povaha projednávané věci, může rektor pozvat na zasedání Vědecké rady 

i další osoby.  

 

Článek 3 

(1) Zasedání Vědecké rady řídí rektor nebo jím pověřený prorektor.  

(2) 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. 

(3) Vědecká rada je usnášeníschopná, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jejích 

členů. 

(4) 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 uplynutí 

stanovené lhůty 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. 

(5) Výsledek hlasování mimo zasedání Vědecké rady bude součástí zápisu z nejbližšího 

zasedání Vědecké rady. 

 

Článek 4 

(1) Vědecká rada vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování 

profesorem v rozsahu stanoveném zákonem, Statutem VFU Brno a ostatními předpisy 

VFU Brno.  

(2) V habilitačním řízení se Vědecká rada usnáší v případě, nesouhlasí-li rektor s návrhem 

vědecké rady fakulty o návrhu na jmenování uchazeče docentem. Vědecká rada VFU 

Brno se po projednání tajným hlasováním usnáší, zda uchazeč má být jmenován 

docentem.  

(3) V řízení ke jmenování profesorem proběhne přednáška uchazeče o jmenování profesorem 

na veřejném zasedání Vědecké rady. Po dobu hlasování a případné rozpravy o odůvodnění 

výsledku hlasování je jednání Vědecké rady neveřejné. Po přednášce se Vědecká rada 

usnáší tajným hlasováním o návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem. Pro přijetí 

návrhu je třeba nadpoloviční většiny všech členů Vědecké rady.  

(4) Vědecká rada schvaluje: 

a) na návrh rektora záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo 

oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti 

vzdělávání, 
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b) na návrh rektora záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr zrušit studijní 

program a záměr vzdát se akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování 

profesorem, 

c) návrh osob předložených rektorovi ke jmenování do Rady pro vnitřní hodnocení 

VFU Brno v počtu, který stanoví Statut VFU Brno, případně návrh na jejich odvolání. 

Volba navržených osob probíhá tajným hlasováním.  

Podmínkou přijetí usnesení je souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Vědecké 

rady.  

(5) Vědecká rada projednává: 

a) na návrh rektora návrh Strategického záměru VFU Brno a Plánu realizace 

strategického záměru VFU Brno, návrh Pravidel systému zajišťování kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU Brno před předložením návrhů 

Akademickém senátu VFU Brno, 

b) návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností VFU Brno předložený předsedou Rady pro vnitřní hodnocení VFU Brno před 

předložením návrhu Akademickému senátu VFU Brno a návrhy dodatků k této zprávě, 

c) záměry rektora jmenovat nebo odvolat členy Rady pro vnitřní hodnocení VFU Brno, 

d) návrh Výroční zprávy o činnosti VFU Brno před předložením návrhu Akademickému 

senátu VFU Brno.   

Podmínkou přijetí usnesení je souhlas nadpoloviční většiny přítomných členů Vědecké 

rady.   

(6) Vědecká rada dále projednává: 

a) návrh rektora na obsazení pracovního místa mimořádného profesora, je-li na návrh 

Vědecké rady fakulty místo mimořádného profesora na fakultě zřízeno, 

b) návrh na udělení čestného titulu „emeritní profesor“ předložený rektorem na návrh 

děkana fakulty, jejíž Vědecká rada jej na svém zasedání schválila, 

c) návrh na udělení čestné hodnosti „doctor honoris causa“ předložený rektorem na návrh 

děkana, jejíž Vědecká rada jej na svém zasedání schválila.  

O usneseních ve vztahu k osobám se hlasuje tajným hlasováním. Podmínkou přijetí 

usnesení je souhlas nadpoloviční většiny všech členů Vědecké rady.    

(7) Vědecká rada se vyjadřuje k dalším záležitostem, které jí předloží rektor a vykonává další 

působnosti stanovené Statutem VFU Brno. 

 

Článek 5 
 

(1) Potřebnou administrativu spojenou s činností Vědecké rady zabezpečuje kancelář rektora. 

Zápis ze zasedání Vědecké rady pořizuje zapisovatel určený rektorem.  

(2) Zápis ze zasedání Vědecké rady se zasílá členům Vědecké rady a předsedovi 

Akademického senátu VFU Brno. Jiným osobám a orgánům se zašle usnesení Vědecké 

rady, které se jich jmenovitě týká.  

 

Článek 6 

Přechodná ustanovení 
 

Funkční období členů Vědecké rady jmenovaných podle Jednacího řádu Vědecké rady VFU 

Brno registrovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 20. ledna 2003 pod 

č. j. 11 324/2003-30, není tímto předpisem dotčeno. 
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Článek 7 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Zrušuje se Jednací řád Vědecké rady VFU Brno, který byl registrován Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy dne 20. ledna 2003 pod č. j. 11 324/2003-30.  

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

senátem VFU Brno dne 27. dubna 2017. 

(3) Tento Jednací řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem jeho registrace 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.  

(4) Tento Jednací řád nabývá účinnosti dnem platnosti. 

 

 

***  

Změny Jednacího řádu Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno byly 

schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 

a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších 

předpisů, Akademickým senátem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno dne 19. února 

2018. 

Změny Jednacího řádu Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno nabývají 

platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy. 

Změny Jednacího řádu Vědecké rady Veterinární a farmaceutické univerzity Brno nabývají 

účinnosti dnem platnosti. 

 

prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA, v. r. 

rektor  


