Jednací řád Vědecko-umělecké rady Fakulty architektury ČVUT v Praze

Akademický senát Českého vysokého učení technického v Praze schválil podle § 9 odst. 1 písm. b)
zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, dne
…………………………………………………………………………. Jednací řád Vědecko-umělecké rady Fakulty architektury
Českého vysokého učení technického v Praze.

……………………………………………………
doc. Ing. Jan Janoušek, Ph.D., v. r.
předseda Akademického senátu ČVUT

J E D N A C Í

Ř Á D

VĚDECKO-UMĚLECKÉ RADY FAKULTY ARCHITEKTURY
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

Článek 1
Základní ustanovení
(1) Vědecko-umělecká rada Fakulty architektury Českého vysokého učení technického v Praze
(dále jen „VUR FA“) je samosprávným akademickým orgánem, jehož právní postavení,
působnost, složení a funkční období stanovuje zákon 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 čl. 20 Statutu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického
v Praze.
(2) VUR FA dle § 30 zákona:
a) projednává návrh Strategického
strategického záměru FA,

záměru

FA,

případně

návrh

Plánu

realizace

b) schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na FA, a postupuje
je prostřednictvím rektora ke schválení Vědecké radě ČVUT,
c) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo
prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na FA,
d) navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na FA,
e) vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v souladu
s Řádem habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem ČVUT a v rozsahu
stanoveném zákonem, zejména dle § 72 a § 74 zákona schvaluje návrh děkana případně
rektora na složení pětičlenné habilitační komise respektive komise ke jmenování
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profesorem, usnáší se na návrhu na jmenování docentem a postupuje návrh na
jmenování docentem rektorovi, usnáší se na návrhu na jmenování profesorem a
předkládá návrh na jmenování profesorem Vědecké radě ČVUT,
f) vyjadřuje se k dalším otázkám, zejména těm, které jí předloží děkan.
(3) VUR FA dále:
a) potvrzuje školitele v doktorských studijních programech, pokud nejsou docenty nebo
profesory a potvrzuje členy oborových rad a komisí v doktorských studijních programech,
b) potvrzuje členy zkušebních komisí pro státní zkoušky a pro obhajoby diplomních prací
v bakalářských a magisterských studijních programech.

Článek 2
Svolávání VUR FA
(1) Zasedání VUR FA svolává děkan. VUR FA zasedá dle potřeby, nejméně však jedenkrát za
semestr; časový plán na akademický rok stanoví děkan.
(2) Děkan také svolává zasedání VUR FA požádá-li o to písemně alespoň jedna třetina členů VUR
FA.
(3) Na zasedání VUR FA mohou být jmenovitě zváni mimořádní členové VUR FA, kteří nemají
hlasovací právo, avšak mohou být přítomni i neveřejné části.

Článek 3
Jednání VUR FA
(1) Jednání VUR FA probíhá podle předem stanoveného programu, který je zaslán členům VUR
FA nejpozději týden před zasedáním. Doplňky a úpravy programu jednání mohou členové
VUR FA uplatnit nejpozději při zahájení jednání. Materiály významnějšího charakteru, určené
k projednávání nebo schvalování, jsou rozesílány členům VUR FA nejpozději tři dny před
zasedáním.
(2) Jednání VUR FA řídí děkan nebo jím pověřený proděkan.
(3) VUR FA je usnášeníschopná, jsou-li přítomny alespoň dvě třetiny členů VUR FA.
(4) Tajné hlasování a rozprava s tímto hlasováním související, včetně rozpravy u zamítnutých
návrhů, které podléhaly tajnému hlasování podle čl. 4 odst. 2, patří do neveřejné části jednání
VUR FA. Oznámení výsledků usnesení patří do veřejné části zasedání.
(5) O veřejné části jednání VUR FA a o všech přijatých usneseních se vede zápis, který obdrží
každý člen VUR FA, a který je zveřejněn ve veřejné části internetových stránek FA; zápis je
zasílán též Akademickému senátu Fakulty architektury Českého vysokého učení technického
v Praze. Zápis se obvykle zveřejňuje bez příloh.
(6) Agendu VUR FA vede oddělení děkanátu pro vědu, výzkum a uměleckou činnost.

Článek 4
Rozhodování VUR FA
(1) VUR FA přijímá svá usnesení hlasováním. Hlasování je veřejné (aklamací) nebo tajné
(hlasovacími lístky). Při hlasování se uvádí počet hlasů kladných, záporných a neplatných.
Děkan uveřejňuje výsledek hlasování bezprostředně po jejich zjištění. Oprávnění hlasovat má
každý přítomný člen VUR FA, jestliže se nehlasuje o jeho osobě.
(2) Tajné hlasování vyžadují:
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a) návrhy na jmenování docentem,
b) návrhy na prominutí jmenování docentem v souvislosti se zahájením řízení ke jmenování
profesorem u kandidátů, kteří jsou profesory renomované vysoké školy v zahraničí,
c) návrhy na zahájení řízení ke jmenování profesorem,
d) návrhy na jmenování profesorem,
e) návrhy o osobách a jejich oceněních,
f) další návrhy, které děkan předkládá jako důvěrné.
(3) Při tajném hlasování se volí dva skrutátoři. Skrutátoři vyplní a podepíší protokol o tajném
hlasování, který je archivován. Protokol obsahuje počet členů VUR FA oprávněných hlasovat
na daném zasedání, počet hlasů kladných, záporných a neplatných.
(4) K přijetí návrhu podle odstavce 2 písm. a) a d) je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech
členů VUR FA. K přijetí dalších návrhů je třeba souhlasu nadpoloviční většiny z přítomných
členů VUR FA oprávněných hlasovat.
(5) Otázky a rozhodnutí, která nevyžadují tajné hlasování, může děkan nebo jím pověřený
proděkan předložit i k hlasování elektronickými prostředky. Při takové formě hlasování děkan
nebo jím pověřený proděkan poskytne všem členům VUR FA otázky i podkladové materiály
elektronickými prostředky. Zároveň stanoví lhůtu pro vyjádření. Výsledek hlasování je platný,
pokud děkan nebo jím pověřený proděkan před uplynutím lhůty obdrží odpovědi alespoň
dvou třetin členů VUR FA. K přijetí návrhů je potom třeba získání nadpoloviční většiny kladných
hlasů všech členů VUR FA s oprávněním hlasovat. Výsledek hlasování oznámí děkan nebo jím
pověřený proděkan všem členům VUR FA elektronickou poštou bez zbytečného odkladu;
rovněž jej oznámí na nejbližším zasedání VUR FA.

Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Řízení zahájená přede dnem nabytí účinnosti tohoto řádu, se dokončí podle dosavadních
předpisů.
(2) Tento Jednací řád VUR FA byl schválen AS FA dne 22. 11. 2017.
(3) Tento Jednací řád VUR FA nabývá platnosti dnem schválení v Akademickém senátu Českého
vysokého učení technického v Praze.
(4) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. 2. 2018

Ing. arch. Jan Sedlák, v. r.

prof. Ing. arch. Ladislav Lábus, Hon. FAIA, v. r.

předseda Akademického senátu FA ČVUT

děkan FA ČVUT
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