
Vnitřní předpisy Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích 

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 17. října 2017 pod čj. MSMT-28266/2017 Řád výběrového řízení pro obsazování míst 

akademických pracovníků Vysoké školy technické a ekonomické v  Českých Budějovicích. 
 

 Vnitřní předpis Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích 

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST 
AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A 

EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

Datum vydání: 17. 10. 2017 
Účinnost 
od: 

17. 10. 2017 Účinnost do: odvolání 

Číslo jednací: 
MSMT-

28266/2017 
Počet stran: 3 Počet příloh: 0 

Informace 
o změnách 

- 

Ruší předpis 
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků ze dne 22. 12. 
2016 (č. j. 26 328/2006-30) 

Nadřízené 
předpisy 

Zákon č. 111/1998 Sb. ve znění pozdějších předpisů 
Zákon č. 162/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů 

Související 
předpisy 

Statut VŠTE (článek 15, příloha č. 2) 

Podřízený 
předpis 

- 

Rozdělovník Zaměstnanci VŠTE, veřejnost 

 

Vypracoval: Mgr. Alena Hejná, v.r. Garant: Kvestor 

Podpis:   Podpis: 

Ing. Jaromír Vrbka, v.r. 

Formálně ověřil: Ing. Jaroslav Staněk, v.r. Schválil: Rektor 

Podpis:   Podpis: 

doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., v.r. 

Podpis za MŠMT Mgr. Karolína Gondková, v.r. 
ředitelka Odboru vysokých škol 



 Vnitřní předpisy Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích 

1 

 

 
 
 
 

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ  
V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH  

ZE DNE 17. ŘÍJNA 2017 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

(1) Tento Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Vysoké 
školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích (dále jen „VŠTE“) je vydáván 
v souladu s § 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, 
(dále jen „zákon“). 

(2) Tento Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků VŠTE 
(dále jen „řád výběrového řízení“) upravuje v souladu s § 77 zákona postup pro 
obsazování pracovních míst akademických pracovníků na VŠTE a stanovuje pravidla 
pro výběr uchazečů na místa akademických pracovníků. 

(3) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci VŠTE, kteří splňují podmínky stanovené 
v § 70 odst. 1 až 3 zákona. 

Článek 2 
Vypsání výběrového řízení 

(1) O vypsání výběrového řízení rozhoduje rektor na základě požadavků ředitelů ústavů, 
úseku kvestora, či z vlastního podnětu. 

(2) Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno ve veřejné části internetových 
stránek VŠTE nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášky. 

(3) Vypsání výběrového řízení obsahuje: 

a) název a sídlo VŠTE, 

b) název a charakteristiku obsazovaného pracovního místa, 

c) předpoklady pro obsazení pracovního místa, 

d) předpokládané datum vzniku pracovního poměru, 

e) termín, místo podání a náležitosti přihlášky. 
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(4) Náležitostmi přihlášky do výběrového řízení se rozumí: 

a) profesní životopis, 

b) dosavadní pedagogická praxe a praxe v oboru, na který je vypsáno výběrové řízení, 

c) přehled publikační činnosti, 

d) doklady (platný výpis z rejstříku trestů, ověřené kopie o dosaženém 
vysokoškolském vzdělání, o dosažených vědeckých hodnostech, akademicko-
pedagogických a akademických titulech, formulář přihlášky). 

(5) Je-li přihláška do výběrového řízení podána v řádném termínu (rozhodné je datum 
podání), ale neobsahuje všechny požadované náležitosti nebo má jiné formální 
nedostatky, vyzve VŠTE uchazeče o její doplnění nebo opravu, a to nejpozději do 14 
kalendářních dnů. 

6) Výběrové řízení se uskutečňuje nejvýše 2x v průběhu kalendářního roku, nestanoví-li 
rektor jinak, vždy na konci 1. pololetí a 2. pololetí. Požadavky k výběrovému řízení 
předají ředitelé ústavů k 1. květnu a 1. listopadu každého roku na úsek kvestora. 

(7) Náklady na zveřejnění výběrového řízení podle odstavce 6 hradí úsek kvestora.  

(8) Na žádost rektora vypíše výběrové řízení kvestor i mimo stanovené termíny. 

Článek 3 
Komise pro výběrové řízení 

(1) Výběrové řízení uskutečňuje komise pro výběrové řízení (dále jen „komise“). Komise 
má lichý počet členů, nejméně však tři. 

(2) Komisi a jejího předsedu jmenuje rektor na návrh ředitelů jednotlivých ústavů do 
konce lhůty pro podání přihlášek do výběrového řízení z řad akademických 
pracovníků VŠTE, popřípadě z řad odborníků z praxe. Předseda je členem komise 
a svolává její zasedání. 

(3) Členové i předseda komise mají rovné hlasovací právo.  

(4) Komise se usnáší hlasováním. Usnesení je platné, je-li přijato nadpoloviční většinou 
všech členů komise. Každý člen komise má jeden hlas.  

(5) Práce komise se může zúčastnit delegovaný zástupce Akademického senátu VŠTE 
s hlasem poradním. 

(6) Členem komise nemůže být uchazeč na místo akademického pracovníka. 

(7) Komise pro výběrové řízení aplikuje při svém výběru takové metody výběru, které 
zajistí, aby přijímaní akademičtí pracovníci splňovali kritéria stanovená 
Akreditačním úřadem pro vysoké školství.  

Článek 4 
Průběh výběrového řízení 

(1) Výběrové řízení může probíhat ve dvou kolech. V prvním kole komise rozhoduje 
o výběru uchazeče na základě přihlášky do výběrového řízení, v druhém kole může 
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komise pozvat uchazeče k pohovoru a může ho též vyzvat k uskutečnění veřejné 
přednášky na VŠTE. 

(2) Komise zpracuje výsledky výběrového řízení nejpozději do 14 kalendářních dnů od 
jeho konání a uvede pořadí vhodných uchazečů v zápise, který podepisují všichni 
členové komise. Komise může své jednání uzavřít i zjištěním, že někteří nebo 
všichni uchazeči nejsou na obsazované místo akademického pracovníka vhodní. 
Tento závěr a jeho odůvodnění jsou součástí zápisu. 

(3) Výsledky jednání komise a zápis předloží předseda komise rektorovi. 

(4) Rektor rozhodne a písemně oznámí výsledky výběrového řízení všem zúčastněným 
uchazečům. Toto rozhodnutí je konečné. 

(5) Je-li závěrem jednání komise, že nikdo z uchazečů není na obsazované místo 
akademického pracovníka vhodný, rozhodne rektor o opakování výběrového řízení. 

Článek 5 
Společná ustanovení 

(1) Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru 
s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného pracovního místa. 

(2) Administraci výběrového řízení zabezpečuje úsek kvestora. 

  

Článek 6 
Závěrečná ustanovení 

(1) Zrušuje se Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků 
VŠTE registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 22. prosince 
2006 pod č. j. 26 328/2006-30, ve znění pozdějších změn. 

(2) Tento řád výběrového řízení byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona 
Akademickým senátem VŠTE dne 30. května 2017.  

(3) Tento řád výběrového řízení nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem 
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

(3) Tento řád výběrového řízení nabývá účinnosti dnem platnosti. 

 

 

doc. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., v. r.  
rektor 


