NAŘÍZENÍ
DĚKANA
FAKULTY
TROPICKÉHO ZEMĚDĚLSTVÍ

Č. 1/2019, kterým se vydává
organizační řád FTZ

článek 1
Úvodní ustanovení
(1) Organizační řád Fakulty tropického zemědělství (dále jen FTZ) vychází ze zákona č. 111/98 Sb., ze
Statutu České zemědělské univerzity v Praze a Statutu FTZ.
(2) Organizační řád FTZ upravuje strukturu fakulty, její hlavní samosprávné, správní a poradní orgány
a dílčí organizační složky.

Článek 2
Samosprávné orgány fakulty
(1) Samosprávnými akademickými orgány FTZ jsou:
a) děkan
b) akademický senát FTZ
c) vědecká rada FTZ
d) disciplinární komise FTZ.

(2) Dalším orgánem fakulty je tajemník.

Článek 3
Vedení fakulty
(1) Vedení fakulty tvoří děkan, proděkani a tajemník fakulty. Vyjadřují se k základním otázkám řízení
fakulty z oblastí, za které děkanovi odpovídají, a k činnostem, které děkan požaduje.

Článek 4
Poradní orgány fakulty
(1) Poradní orgány FTZ se člení na poradní sbory děkana a pracovní skupiny.
(2) Poradními sbory děkana jsou zejména:
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(3) kolegium děkana,
(4) poradní výbor FTZ a další poradní sbory zřízené děkanem dle potřeby.
(5) Kolegium děkana svolává podle potřeby děkan. Kolegium děkana se skládá z děkana fakulty,
proděkanů, tajemníka a vedoucích kateder. Možným přizvaným členem bez hlasovacího práva je
zástupce AS FTZ.
(6) Poradní výbor FTZ, neboli „Advisory Board” je poradní orgán, který sestává z nejužšího vedení
fakulty (děkan + proděkani) a z 5 až 7 výhradně zahraničních odborníků v oboru zemědělských,
přírodních a sociálně-ekonomických věd, se zaměřením na tropické oblasti a rozvojové země. Cílem
poradního sboru je udržovat stálý dialog s partnerskými institucemi především v Evropě, které se
zabývají podobnou problematikou jako FTZ.
(7) Pracovní skupiny jsou zřizovány děkanem a v rámci svých pravomocí také proděkany a tajemníkem
fakulty.

Článek 5

Hospodářsko-správní orgány fakulty
(1) Hospodářsko-správní orgány fakulty jsou sdruženy pod děkanátem a dělí se následovně:
•

Sekretariát děkanátu – zajišťuje administrativně-správní agendu fakulty, agendu děkana a agendu
tajemníka.

•

Studijní oddělení – organizuje, vyřizuje a zpracovává agendu všech forem studia na fakultě
s výjimkou studia doktorského.

•

Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské studium – spravuje a vyřizuje agendu spojenou s vědeckovýzkumnou činností fakulty a doktorským studiem.

•

Oddělení mezinárodních vztahů – spravuje agendu spolupráce fakulty se zahraničím včetně agendy
spojené se zahraničními pobyty studentů a zaměstnanců fakulty.

(2) Děkanát je řízen tajemníkem fakulty. Tajemník metodicky řídí tajemníky kateder a vedoucí
zaměstnance ostatních organizačních jednotek FTZ. Oddělení pro vědu, výzkum a doktorské
studium, studijní oddělení a zahraniční oddělení FTZ jsou metodicky řízena příslušnými proděkany.

Článek 6
Odborná pracoviště FTZ a další pracoviště fakulty
(1) Katedry
(2) Botanická zahrada
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(3) Děkanát
Seznam pracovišť FTZ včetně jejich číselného rozlišení v rámci ČZU v Praze
Číslo pracoviště

Český název

Anglický název

51130

Katedra tropických plodin a
agrolesnictví
Katedra chovu zvířat a
potravinářství v tropech
Katedra udržitelných technologií

51140

Katedra ekonomiky a rozvoje

51150
51900

Botanická zahrada FTZ
Děkanát:
Sekretariát děkanátu
Studijní oddělení
Oddělení mezinárodních
vztahů
Oddělení pro vědu, výzkum a
doktorské studium
Farmový chov antilop losích a
lam guanako v Lánech

Department of Crop Sciences and
Agroforestry
Department of Animal Science and
Food Processing
Department of Sustainable
Technologies
Department of Economics and
Development
FTA Botanical garden
Dean´s Office:
Secretariat of dean
Academic administration office
International relation office

51110
51120

Office of research and doctoral
studies
Eland and guanaco farm at Lány

Článek 5
Závěrečná ustanovení
(1) Tímto nařízením se ruší Opatření děkana č. 1/2013 ve znění pozdějších novel.
(2) Toto nařízení nabývá platnosti a účinnosti dnem vyhlášení.

(3) Nařízení bylo projednáno AS FTZ dne 20. 3. 2019

V Praze dne 20. 3. 2019
doc. Ing. Jan Banout, Ph. D.,
děkan FTZ
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