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Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity
obrany (dále jen „řád“) je vnitřním předpisem Univerzity obrany (dále jen „univerzita“)
podle § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
a podle článku 30 Statutu Univerzity obrany.

(2)

Řád stanovuje podrobnosti o výběrovém řízení na pracovní a služební místa
akademických pracovníků na univerzitě1.
Článek 2
Obecná ustanovení

(1)

Výběrovým řízením se pro účely tohoto řádu rozumí řízení, v němž jsou na základě
předem stanovených podmínek zjišťovány předpoklady uchazečů pro práci
na konkrétním pracovním nebo služebním místě.

(2)

Podmínky výběrového řízení schvaluje, výběrové řízení vyhlašuje, průběh výběrového
řízení řídí a ukončuje vyhlašovatel, kterým je:
a)

jedná-li se o obsazení místa akademického pracovníka fakulty, děkan příslušné
fakulty,

b)

v ostatních případech rektor.
Článek 3
Zahájení výběrového řízení

(1)

Před zahájením výběrového řízení vyhlašovatel:
a)

schválí podmínky výběrového řízení; náležitosti podmínek výběrového řízení
a jejich závazné parametry stanoví rektor svým opatřením, které před vydáním
projedná v kolegiu rektora,

b)

jmenuje komisi pro hodnocení uchazečů (dále jen „komise“), tvořenou předsedou
komise a členy; komise je dočasným poradním orgánem vyhlašovatele;
požadavky na složení komise, požadavky na kvalifikaci členů komise
a podrobnosti k jednání komise stanoví rektor svým opatřením, které
před vydáním projedná v kolegiu rektora.

(2)

Výběrové řízení se zahajuje dnem zveřejnění podmínek výběrového řízení ve veřejné
části internetových stránek univerzity.

(3)

Podmínky výběrového řízení se zveřejňují nejpozději třicet dnů přede dnem, kdy končí
lhůta pro podání přihlášek.

§ 95 odst. 10 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění
pozdějších právních předpisů (zákon o vysokých školách).
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Článek 4
Průběh výběrového řízení
(1)

Průběh výběrového řízení se skládá z těchto po sobě jdoucích fází:
a)

1. fáze – přípravná, jejíž součástí je přijímání přihlášek a požadovaných
dokumentů, vyhodnocení předsedou komise, jak uchazeči splnili kvalifikační
předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem v podmínkách výběrového
řízení, a následně zveřejnění seznamu uchazečů, kteří podali přihlášku včas
a splnili všechny kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem
v podmínkách výběrového řízení, ,

b)

2. fáze – provádění pohovorů s uchazeči, kteří splnili kvalifikační předpoklady
a požadavky stanovené vyhlašovatelem v podmínkách výběrového řízení,

c)

3. fáze - hodnocení uchazečů, jejíž součástí je vypracování zprávy o hodnocení
uchazečů.

(2)

Za přihlášku podanou včas se považuje přihláška, která byla nejpozději v den, kdy končí
lhůta pro podání přihlášek stanovená v podmínkách výběrového řízení, doručena
univerzitě nebo její součásti, jejíž děkan je vyhlašovatelem, nebo předána k doručení
držiteli poštovní licence.

(3)

Seznam uchazečů, kteří podali přihlášku včas a splnili všechny kvalifikační
předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem v podmínkách výběrového řízení,
se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek univerzity, a to nejpozději do sedmi
pracovních dnů ode dne, kdy skončila lhůta pro podání přihlášek. Rozsah
zveřejňovaných údajů stanoví rektor svým opatřením, které před vydáním projedná
v kolegiu rektora.

(4)

Pohovory s uchazeči jsou neveřejné, není-li dále stanoveno jinak; k pohovoru
je uchazeč komisí vyzván nejpozději pět pracovních dnů přede dnem jeho konání.

(5)

Komise může po doručení všech přihlášek rozhodnout, že se upouští od fáze provádění
pohovorů s uchazeči:
a)

je-li počet uchazečů nízký a všichni uchazeči jsou vyhlašovateli známi,

b)

jedná-li se o výběrové řízení, jehož podmínky obsahují takové kvalifikační
předpoklady a požadavky, které lze ověřit a posoudit z dokladů předložených
uchazečem, jejichž předložení si vyhlašovatel vyhradil v podmínkách výběrového
řízení spolu s přihláškou.

(6)

Skutečnost, že se upouští od provádění pohovorů s uchazeči, oznámí komise všem
uchazečům, kteří podali přihlášku včas a splnili všechny kvalifikační předpoklady
a požadavky stanovené vyhlašovatelem v podmínkách výběrového řízení.

(7)

Při omluvené neúčasti uchazeče komise může na základě žádosti uchazeče posoudit
přihlášku v jeho nepřítomnosti na základě doručených podkladů.

(8)

Jedná-li se o výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka, které je
vedoucím pracovním místem, fáze provádění pohovorů s uchazeči se uskuteční vždy
s tím, že:
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(9)

a)

jde-li o výběrové řízení na obsazení místa ředitele vysokoškolského ústavu2 nebo
jiného pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost3 nebo vedoucího katedry, může
být součástí pohovoru s uchazečem veřejné vystoupení s prezentací záměrů
rozvoje tohoto pracoviště (dále jen „veřejné vystoupení“), přičemž z účasti
na veřejném vystoupení uchazeče jsou ostatní uchazeči vyloučeni. O zařazení
veřejného vystoupení do pohovoru rozhodne vyhlašovatel výběrového řízení.
Veřejné vystoupení je první částí pohovoru s uchazeči a řídí jej předseda komise.
Pro veřejné vystoupení je všem uchazečům stanovena stejná doba, s jejíž délkou
jsou předem všichni uchazeči seznámeni. Pořadí vystoupení uchazečů určuje
předseda komise losem. Veřejnost může klást uchazečům otázky. Není-li
rozhodnuto o zařazení veřejného vystoupení do pohovoru, je součástí pohovoru
s uchazeči prezentace záměru rozvoje pracoviště, na kterém je místo obsazované
ve výběrovém řízení;

b)

v ostatních případech je součástí pohovoru s uchazeči prezentace záměru rozvoje
pracoviště, na kterém je místo obsazované ve výběrovém řízení.

Do zahájení pohovorů s uchazeči je možné podat vyhlašovateli v listinné podobě
připomínky týkající se osoby uchazeče. Připomínky vyhlašovatel neprodleně předá
komisi. Uchazeč má právo se před komisí k připomínkám vyjádřit.

(10) Při hodnocení uchazečů vychází komise z předložených informací a dokladů, dále
z pohovoru, byl-li uskutečněn.
(11) Posuzování uchazečů je neveřejné, pořadí jejich posuzování stanoví komise.
(12) U uchazečů, kteří splnili všechny kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené
vyhlašovatelem v podmínkách výběrového řízení a absolvovali pohovor, komise stanoví
hlasováním pořadí uchazečů dle jejich vhodnosti pro obsazované místo, jehož se
výběrové řízení týká. Hlasování o pořadí uchazečů je tajné. K přijetí rozhodnutí
o každém uchazeči je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů komise. Umístí-li
se dva nebo více uchazečů na shodném místě pořadí, hlasuje komise o pořadí těchto
uchazečů znovu.
(13) V době, kdy je osobní přítomnost členů komise nebo uchazečů na základě opatření
přijatého podle jiného zákona omezena, lze provádět jednání a hlasování mimo zasedání
prostředky komunikace na dálku. V době uvedené v předchozí větě může komise
veřejným hlasováním stanovit pořadí uchazečů podle odstavce 12.
(14) O výsledku posuzování uchazečů komise vyhotoví písemnou zprávu, kterou podepisují
všichni členové komise; komise ve zprávě uvede u každého uchazeče zejména:
a)

které kvalifikační předpoklady a požadavky stanovené vyhlašovatelem
v podmínkách výběrového řízení uchazeč splňuje, nebo nesplňuje,

b)

odůvodnění, proč se uchazeč, který splnil všechny kvalifikační předpoklady
a požadavky stanovené vyhlašovatelem v podmínkách výběrového řízení, umístil
v uvedeném pořadí.

(15) Zprávu předloží komise vyhlašovateli, a to nejpozději do tří pracovních dnů ode dne
konání pohovorů s uchazeči.

2
3

§ 22 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách.
§ 22 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.
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Článek 5
Ukončení výběrového řízení
(1)

Vyhlašovatel ukončí výběrové řízení rozhodnutím:
a)

o tom, zda a kterým uchazečem bude místo akademického pracovníka obsazeno,
nebo

b)

že se výběrové řízení ruší.

(2)

Vyhlašovatel při svém rozhodování není vázán závěry komise.

(3)

Rozhodnutí vyhlašovatele se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek
univerzity a současně písemně oznámí všem uchazečům. Vyhlašovatel své rozhodnutí
zveřejní ve veřejné části internetových stránek nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy
obdržel zprávu komise.
Článek 6
Opravný prostředek

(1)

Proti porušení řádu může uchazeč písemně podat námitky rektorovi nejpozději do sedmi
pracovních dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí vyhlašovatele ve veřejné části
internetových stránek univerzity. Námitky se podávají prostřednictvím vyhlašovatele.
Podání námitek má odkladný účinek.

(2)

O námitkách rozhoduje rektor.

(3)

Rektor o námitkách rozhodne do patnácti dnů ode dne jejich doručení. Rozhodnutí
o námitkách se neprodleně doručuje do vlastních rukou uchazeči, který námitky podal.

(4)

Rozhodnutí vyhlašovatele může být na základě podaných námitek rektorem potvrzeno
nebo zrušeno. V případě zrušení rozhodnutí vyhlašovatele je vyhlašovatel povinen
o této skutečnosti neprodleně písemně informovat všechny uchazeče.

(5)

Proti rozhodnutí rektora o podaných námitkách nelze podat řádný opravný prostředek.
Článek 7
Zvláštní ustanovení

(1)

4

Od výběrového řízení lze upustit v případě, že:
a)

se jedná o obsazení místa akademického pracovníka – lektora vojákem
z povolání4,

b)

akademický pracovník, který je vojákem z povolání, chce být v rámci daného
pracoviště dnem bezprostředně následujícím po dni zániku služebního poměru
zařazen na místo akademického pracovníka, které není vedoucím pracovním
místem,

c)

akademický pracovník, který je vedoucím zaměstnancem, chce být v rámci
daného pracoviště zařazen na místo akademického pracovníka, které není
vedoucím pracovním místem.

Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.
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(2)

Nerozhodne-li rektor jinak, použije se tento řád také na obsazování pracovních
a služebních míst vědeckých pracovníků.

(3)

V otázkách souvisejících s výběrovým řízením, které neupravuje tento řád nebo které
nejsou upraveny jednoznačně, stanovuje postup nebo provádí výklad rektor.

(4)

Shledá-li vyhlašovatel nebo rektor, je-li vyhlašovatelem děkan, v průběhu výběrového
řízení porušení tohoto řádu, výběrové řízení zruší. Informace o zrušení výběrového
řízení se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek.

(5)

Členové komise jsou povinni zachovávat mlčenlivost ohledně skutečností, s nimiž
se seznámí v průběhu výběrového řízení.

(6)

Administrativní podporu komisím zajišťují zaměstnanci personálního pracoviště
rektorátu nebo Fakulty vojenského zdravotnictví. Byl-li zaměstnanec personálního
pracoviště rektorátu nebo Fakulty vojenského zdravotnictví pověřen výkonem funkce
tajemníka komise, není členem této komise.

(7)

Na výběrové řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení5 s výjimkou
ustanovení o lhůtách a počítání času6.

(8)

Znění textu vyhlášeného výběrového řízení, přihlášky uchazečů, hlasovací lístky,
zpráva o hodnocení uchazečů a rozhodnutí ve věci výběrového řízení se ukládají
po dobu 3 let na personálním pracovišti univerzity. Po uplynutí této doby se
dokumentace uvedená v předchozí větě komisionálně skartuje.
Článek 8
Přechodná, zrušovací a závěrečná ustanovení

(1)

Výběrová řízení zahájená přede dnem účinnosti tohoto řádu se dokončí dle dosavadní
úpravy.

(2)

Zrušuje se Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků
Univerzity obrany ze dne 20. června 2006 ve znění změn.

(3)

Tento řád byl schválen akademickým senátem univerzity dne 13. června 2017.

(4)

Tento řád nabývá platnosti a účinnosti dnem registrace Ministerstvem obrany7.

v. r.

v. r.

prof. MUDr. Jiří KASSA, CSc.
předseda akademického senátu univerzity

brig. gen. prof. Ing. Bohuslav PŘIKRYL, Ph.D.
rektor

Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
§ 39 až 41 zák. č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
7
§ 95 odst. 8 písm. a) zákona o vysokých školách.
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⃰ ⃰ ⃰
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle § 95 odst. 8 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne 31. srpna 2017 pod č. j. MSMT-21548/2017-2 souhlas s registrací Řádu
výběrového pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně.
…………………v. r. …………………
Mgr. Karolína GONDKOVÁ
ředitelka Odboru vysokých škol

Ministerstvo obrany registrovalo podle § 36 odst. 2 a § 95 odst. 8 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne 6. září 2017 pod č. j. MO 179779/2017-7542 Řád výběrového řízení pro
obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně.
…………………v. r. …………………
Ing. Petr VANČURA
státní tajemník v MO

⃰ ⃰ ⃰
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle § 95 odst. 8 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne 23. prosince 2021 pod č. j. MSMT-34514/2021-2 souhlas s registrací 1. změny
Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany
v Brně.
…………………v. r. …………………
Mgr. Karolína GONDKOVÁ
ředitelka Odboru vysokých škol

Ministerstvo obrany registrovalo podle § 36 odst. 2 a § 95 odst. 8 písm. a) zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), dne 6. ledna 2022 pod č. j. MO 9305/2022-7542 1. změnu Řádu výběrového řízení
pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně.
…………………v. r. …………………
Ing. Petr VANČURA
státní tajemník v MO
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