Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků ČVUT

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), dne 1.
září 2017 pod čj. MSMT-21850/2017 Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických
pracovníků Českého vysokého učení technického v Praze.

……………………………………………………
Mgr. Karolína Gondková
ředitelka odboru vysokých škol

Ř Á D V Ý B Ě R O V É H O Ř Í Z E N Í
PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
ČESKÉHO VYSOKÉHO UČENÍ TECHNICKÉHO V PRAZE

Článek 1
Obecná ustanovení
(1) Pracovní místa akademických pracovníků Českého vysokého učení technického v Praze (dále
jen „ČVUT”) se obsazují na základě výběrového řízení podle § 77 zákona 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”).
(2) Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru
s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného pracovního místa, nebo jdeli o obsazení pracovního místa s podobným druhem práce, či v důsledku získání titulu
docent nebo profesor.

Článek 2
Vypsání výběrového řízení
(1) Výběrové řízení vypisuje rektor, pro pracovní místa na fakultě vypisuje výběrové řízení
děkan, pro pracovní místa na vysokoškolských ústavech ředitel (dále jen „vypisovatel”).
(2) Ve vypsání výběrového řízení musí být přesně určeny podmínky účasti. Vypsání obsahuje
zejména
a) označení pracoviště a pracovního místa,
b) kvalifikační a jiné předpoklady,
c) datum, kdy má být pracovní místo nastoupeno,
d) místo a lhůta podání přihlášky,
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e) výčet dokladů a podkladů požadovaných od uchazeče.
(3) Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno ve veřejné části internetových stránek
ČVUT a případné součásti nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášky. Vypsání
výběrového řízení je neprodleně oznámeno předsedovi příslušného akademického senátu
v případě výběrového řízení týkajícího se pracovního místa na fakultě, v ostatních případech
předsedovi Akademického senátu ČVUT. Vypsání může být zveřejněno i v dalších médiích
podle rozhodnutí vypisovatele.
Článek 3
Komise pro výběrové řízení
(1) Do konce lhůty pro podání přihlášek jmenuje vypisovatel komisi pro výběrové řízení a jejího
předsedu, popřípadě tajemníka z řad zaměstnanců ČVUT. Tajemník není členem komise.
(2) Komise pro výběrové řízení je poradním sborem vypisovatele.
(3) Komise pro výběrové řízení musí mít nejméně pět členů včetně předsedy. Členy komise
mohou být vedle zaměstnanců ČVUT i osoby, které nejsou zaměstnanci ČVUT. Předseda
příslušného akademického senátu může delegovat do komise pro výběrové řízení jednoho
akademického pracovníka; tuto skutečnost oznámí vypisovateli do jednoho týdne ode dne
kdy mu je výběrové řízení oznámeno.
(4) Při sestavování komise pro výběrové řízení je vypisovatel povinen dbát na odbornou
zdatnost a morální bezúhonnost členů komise. Člen komise je povinen upozornit
vypisovatele na případný konflikt zájmu vzhledem ke svému pracovnímu nebo osobnímu
vztahu k uchazeči.
(5) Jednání komise pro výběrové řízení je neveřejné, všichni členové komise pro výběrové řízení
včetně tajemníka komise dbají na důvěrnost informací, které se dozvěděli v souvislosti
s jednáním komise.
(6) Komise pro výběrové řízení je usnášeníschopná při minimální účasti nadpoloviční většiny
všech svých členů. Komise rozhoduje tajným hlasováním. V případě rovnosti hlasů
rozhoduje předseda.
(7) Podle vlastního uvážení může komise pro výběrové řízení pozvat všechny nebo vybrané
uchazeče k pohovoru.
(8) Komise pro výběrové řízení zpracuje nejpozději do 30 dnů po uplynutí lhůty k podání
přihlášky na podkladě shromážděného materiálu (a případného ústního pohovoru)
hodnocení uchazečů.
(9) Komise pro výběrové řízení stanoví pořadí uchazečů, které je doporučením pro vypisovatele.
Své jednání může komise uzavřít i konstatováním, že žádného z uchazečů nedoporučuje na
obsazované pracovní místo.
(10) Komise pro výběrové řízení ukončí svoji práci pořízením zápisu o svém jednání a jeho
výsledku, který podepíší předseda a všichni členové přítomní při hlasování.
(11) Výsledky jednání předloží předseda komise pro výběrové řízení vypisovateli do 7 dnů po
ukončení práce komise.
(12) Vypisovatel oznámí písemně do 14 dnů od ukončení práce komise pro výběrové řízení
výsledek výběrového řízení všem uchazečům.
(13) Nenajde-li se vhodný uchazeč, může rozhodnout vypisovatel o opakování výběrového
řízení.
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Článek 4
(1) Ukončení habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem a jmenování docentem
nebo profesorem na základě těchto řízení nezakládá pracovněprávní nároky ve vztahu
k ČVUT1.
(2) Administrativní agendu spojenou s výběrovým řízením zabezpečují příslušné
zaměstnanecké útvary, které jsou vázány mlčenlivostí shodně jako členové komise
a tajemník dle čl. 3 odst. 5. Neúspěšnému uchazeči vrátí příslušné zaměstnanecké útvary
všechny doklady, které uchazeči předložil.
(3) Tento řád se v souladu s čl. 34 odst. 6 Statutu ČVUT užije obdobně i pro obsazování
vyjmenovaných pracovních míst zaměstnanců, kteří nejsou akademickými pracovníky.
Vypisovatelem je v tomto případě kromě osob uvedených v čl. 2 odst. 1 také pro místa na
Výpočetním a informačním centru ČVUT a Správě účelových zařízení ředitel příslušné
součásti a pro ostatní místa na dalších součástech ČVUT kvestor, který svůj postup při
výběrovém řízení nejprve projedná s ředitelem příslušné součásti nebo s příslušným
prorektorem.
Článek 5
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Řád výběrového řízení Českého vysokého učení technického v Praze registrovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 23. dubna 1999 pod čj. 19 976/99-30, ve
znění pozdějších změn.
(2) Výběrová řízení, na která se vztahuje tento řád, zahájená přede dnem nabytí účinnosti
tohoto řádu, se dokončí podle dosavadních předpisů.
(3) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem
ČVUT dne 28. června 2017.
(4) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
(5) Tento řád nabývá účinnosti dnem 1. září 2017.

prof. Ing. Petr Konvalinka, CSc., FEng., v. r.
rektor

1

§ 77 odst. 4 zákona.
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