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JEDNACÍ ŘÁD 
VĚDECKÉ RADY ÚZEI 

Čl. 1 
Úvodní ustanovení 

1.1 Vědecká rada Ústavu zemědělské ekonomiky a informací (dále jen "VR") je poradním 
orgánem ředitele ústavu pro otázky vědecko-výzkumné činnosti. 

1.2 Ředitel ústavu je předsedou VR a určuje počet jejích členů. 
1.3 Členství ve VR je čestné a nezastupitelné. 

Čl. 2 
Poslání v ědecké rady 

2.1 Posláním VR je zejména: 

a) projednávat koncepci rozvoje ústavu, 

b) posuzovat a hodnotit zaměření výzkumných projektů a úkolů řešených v ústavu 
z hlediska komplexnosti a koncepčnosti řešení, 

c) hodnotit průběh řešení výzkumných projektů a úkolů včetně finančního, materiálně-
technického a personálního zabezpečení, 

d) posuzovat a hodnotit kvalitu průběžných a závěrečných oponentních řízení 
výzkumných projektů a úkolů. 

Čl. 3 
Jmenování členů vědecké rady 

3.1 Členy VR jmenuje ředitel ústavu z řad předních vědeckých a odborných pracovníků 
ústavu, spolupracujících výzkumných ústavů, pracovišť ČSAV, vysokých škol, 
odborných útvarů ministerstva zemědělství ČR, význačných odborníků zemědělské 
praxe a dalších odborníků. 

3.2 Funkční období členů vědecké rady je dvouleté. 

Čl. 4 
Ukončení členství ve v ědecké rad ě 

4.1 Členství ve VR zaniká: 

a) uplynutím dvouletého funkčního období člena VR, 

b) odvoláním z funkce člena VR. Člen VR může být odvolán ředitelem ústavu v 
případě, že neplní povinnosti člena VR či z jiných závažných důvodů, nebo i bez 
udání důvodu. Členství zaniká dnem uvedeným v písemném odvolání z funkce, 

c) odstoupením z funkce člena VR. Členství zaniká dnem doručení písemného 
odstoupení předsedovi VR. 
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Čl. 5 
Činnost V ědecké rady 

5.1 Ředitel ústavu svolává VR obvykle dvakrát ročně. Ředitel ústavu je povinen svolat VR, 
požádá-li o to písemně alespoň polovina jejích členů. 

5.2 Jednání VR řídí ředitel ústavu. 
5.3 Usnesení VR má doporučující charakter. VR je usnášení schopná, je-li přítomna 

nadpoloviční většina členů VR. Usnáší se prostou většinou hlasů přítomných členů. 
5.4 Z jednání VR se pořizuje zápis, který obsahuje i usnesení. 

Čl. 6 
Práva členů Vědecké rady 

6.1 Člen VR má právo: 

a) navrhovat VR k projednání otázky, které považuje vzhledem k poslání a činnosti 
ústavu za důležité, 

b) předkládat návrhy řešení projednávaných otázek a jejich zdůvodnění, 

c) podávat návrhy na změny a doplňky jednacího řádu VR, 

d) obdržet zdarma publikace vydané v ÚZEI, 

e) být informován o finančním zabezpečení výzkumné činnosti ÚZEI. 

Čl. 7 
Povinnosti členů Vědecké rady 

7.1 Člen VR je povinen: 

a) účastnit se jednání VR, případnou neúčast omluvit předem, 

b) využít odborné znalosti a praktické zkušenosti při projednávání jednotlivých 
problémů při jednání VR. 

Čl. 8 
Závěrečná ustanovení 

8.1 Tento jednací řád byl schválen ředitelem ÚZEI a nabyl účinnosti dne 31. 12. 2012. 
8.2 Přílohou jednacího řádu je seznam členů VR, který bude průběžně aktualizován. 

V Praze dne 31. 12. 2012 

PhDr. Jan Šlajs, LL.M.. 
ředitel ÚZEI 


