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STATUT A JEDNACÍ ŘÁD  

MEZINÁRODNÍ RADY FAKULTY ZEMĚDĚLSKÉ A TECHNOLOGICKÉ 

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  

 

  

 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

1. Mezinárodní rada Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále 

jen „MR FZT JU“ nebo také „rada“) je zřízena Opatřením děkana FZT JU č. 28/2022 ze dne 11. listopadu 

2022, a to v souladu s článkem 18 Statutu Fakulty zemědělské a technologické Jihočeské univerzity 

v Českých Budějovicích. 

2. MR FZT JU je poradním orgánem děkana FZT JU. 

3. MR FZT JU se vyjadřuje zejména ke strategickému směřování a rozvoji FZT JU v národním i mezinárodním 

kontextu a k dalším otázkám dle aktuální situace a potřeby vedení FZT JU, a to v hlavních oblastech 

činnosti fakulty – pedagogické činnosti, vědecko-výzkumné činnosti a společenské relevanci. 

 

Článek 2 

Statut MR FZT JU 

1. MR FZT JU má minimálně 7 členů a sdružuje převážně zahraniční mezinárodně uznávané osobnosti z řad 

pracovníků zahraničních univerzit a výzkumných institucí. Členy mohou být jmenováni také významní 

zástupci praxe či veřejného prostoru. 

2. Členy MR FZT JU jmenuje a odvolává rektor JU na návrh děkana FZT JU. 

3. Funkční období člena MR FZT je nejvýše pět let. Rektor JU ve jmenovacím dekretu každému členovi rady 

stanoví mezní termín, do kterého je člen MR FZT JU do své funkce jmenován, přičemž toto období může 

být kratší než pět let. 

4. Člen MR FZT JU může být jmenován opakovaně, členem rady však může být nejdéle po dobu deseti let. 

5. Jmenovaný člen rady má právo se členství v radě vzdát.  Vzdání se mandátu musí být učiněno písemně 

a doručuje se děkanovi fakulty. 

6. Rektor JU může po konzultaci s děkanem fakulty kteréhokoliv člena MR FZT JU bez udání důvodu 

kdykoliv odvolat.  

7. Členové MR FZT JU volí ze svého středu předsedu a místopředsedu, pokud některá z těchto pozic není 

obsazena.  

8. Předseda a místopředseda je volen na období dvou let. Funkční období předsedy či místopředsedy se 

ukončuje také okamžikem zániku členství předsedy či místopředsedy v MR FZT JU. 

9. MR FZT JU má právo na návrh kteréhokoliv člena rady předsedu odvolat, přičemž ke schválení návrhu je 

potřeba souhlas nadpoloviční většiny všech členů MR FZT JU. Pokud předseda či místopředseda přestane 

být členem MR FZT JU, proběhne nová volba předsedy či místopředsedy. 
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Článek 3 

Jednací řád MR FZT JU 

1. Zasedání MR FZT JU může probíhat prezenční, hybridní či distanční formou (prostřednictvím vhodných 

prostředků komunikace na dálku, jako je například prostřednictvím aplikace MS Teams či jiných).  

2. Jednání svolává děkan FZT JU nebo rektor JU, kteří zároveň zvolí formu jednání. 

3. Jednání MR FZT JU je neveřejné a účastní se ho pozvaní hosté. Hosty je oprávněn pozvat kterýkoliv člen 

rady, rektor JU, děkan FZT JU nebo jimi pověření pracovníci. MR FZT JU může kdykoliv rozhodnout o tom, 

že jednání bude probíhat veřejně. 

4. MR FZT JU zasedá minimálně jednou za dva roky.  

5. MR FZT JU je usnášeníschopná, je-li jednání přítomna (prezenčně či prostřednictvím vhodného 

prostředku pro komunikaci na dálku) nadpoloviční většina členů MR FZT JU.  

6. V případě nepřítomnosti předsedy a místopředsedy na jednání si přítomní členové rady volí ze svého 

středu náhradního předsedu, a to pouze na dobu příslušného jednání.  Funkční období řádně zvoleného 

předsedy či místopředsedy tím není dotčeno. 

7. Zaměstnanci FZT JU mají povinnost se jednání MR FZT JU aktivně zúčastnit, pokud je o to požádá děkan 

fakulty nebo kterýkoliv ze členů FZT JU. 

8. Rektor JU a děkan FZT JU (nebo rektorem či děkanem pověření zástupci) se mohou účastnit jednání MR 

FZT JU bez omezení, a to bez hlasovacího práva.  

9. Hlasování MR FZT JU je neveřejné v případě volby předsedy nebo místopředsedy a dále, pokud o to 

požádá kterýkoliv ze členů MR FZT JU. V ostatních případech je hlasování veřejné. 

10. Hlasovat mohou jen členové MR FZT JU, přičemž každý člen má při hlasování jeden hlas. 

11. MR FZT JU schválí návrh, o kterém hlasuje, jestliže pro návrh hlasuje nadpoloviční většina přítomných 

členů MR FZT JU. 

12. V případě rovného počtu hlasů rozhoduje hlas předsedy MR FZT JU. V případě nepřítomnosti předsedy 

rozhoduje hlas místopředsedy. V případě nepřítomnosti předsedy i místopředsedy rozhoduje hlas 

náhradního předsedy.  

13. V případě rovného počtu hlasů při volbě předsedy, místopředsedy či náhradního předsedy rozhoduje 

o zvoleném kandidátovi los. Do slosování postupují všichni kandidáti, kteří v hlasování obdrželi nejvyšší 

počet hlasů. 

 

Článek 4 

Závěrečná ustanovení 

1. Kterýkoliv ze členů MR FZT JU může požádat prostřednictvím děkana FZT JU o dodání podkladů, které 

jsou pro jednání rady potřeba. Děkan FZT JU takové podklady nedodá, pokud by tím porušil zákonné 

předpisy, vnitřní normy fakulty, jiná smluvní ujednání či jiné oprávněné zájmy fakulty či JU. 

2. Tento Statut a jednací řád FZT JU je vydáván v české a anglické verzi. V případě pochybností jsou 

rozhodující ustanovení uvedená v české verzi. 

3. V případech, které nejsou ošetřeny tímto opatřením, rozhodne o dalším postupu děkan FZT JU nebo jím 

pověřený pracovník. 
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