
Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity  Brno 

  

         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 20. května 1999 pod čj. 21 569/99-30 Řád výběrového řízení Veterinární a 
farmaceutické univerzity Brno.  

Změny Řádu výběrového řízení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno byly 
registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona  
o vysokých školách dne 23. února 2004 pod čj. 13 274/2004-30. 

 

 

 

 

 

 

I. 

ÚPLNÉ ZNĚNÍ  

ŘÁDU VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO 
ze dne 23. února 2004 

Článek 1 
Výběrové řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a vedoucích 

zaměstnanců  

 Výběrovým řízením se obsazují místa:  

a) akademických pracovníků na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno (§ 77 zákona 
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách), (dále jen „zákon“), 

b) vedoucích zaměstnanců  uvedených v čl. 3 přílohy č. 4 Statutu Veterinární 
a farmaceutické univerzity  Brno (dále jen „VFU Brno“). 

Článek 2 
Vyhlášení výběrového řízení 

(1) Vyhlašovatelem výběrového řízení je rektor, popřípadě děkan příslušné fakulty. 

(2) Vyhlašovatel podá písemný návrh na vyhlášení výběrového řízení personálnímu oddělení. 

(3) Výběrové řízení se vyhlašuje v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností 
a na úřední desce VFU Brno. 

(4) Zveřejněné výběrové řízení obsahuje: 

a) název a sídlo VFU Brno, název fakulty, 

b) označení pracovního místa, případně obor, zaměření, 

c) kvalifikační a odborné předpoklady, 
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d) lhůtu pro podání přihlášky (která činí 30 dní od posledního zveřejnění), 

e) místo podání přihlášky, 

f) seznam požadovaných příloh (zejména osobní dotazník, odborný životopis, přehled 
o odborné praxi a její délce, doklady o vzdělání, akademicko-vědeckých titulech, 
publikační činnost). 

Článek 3 
Výběrová komise a její činnost 

(1)  Současně s vyhlášením výběrového řízení jmenuje vyhlašovatel nejméně pětičlennou 
a nejvýše devítičlennou výběrovou komisi.   Komisi předsedá písemně pověřený akademický 
pracovník. Členem komise musí být předseda, který zastupuje vyhlašovatele, a zástupce 
pracoviště VFU Brno, pro něž je výběrové řízení vypsáno. Členy komise mohou být i 
odborníci z jiného pracoviště než z pracoviště VFU Brno. Členem komise nemůže být osoba, 
která je osobou blízkou přihlášenému uchazeči. Tuto skutečnost jsou povinni členové komise 
bez zbytečného odkladu sdělit předsedovi komise. O námitkách rozhoduje vyhlašovatel 
výběrového řízení. Členové komise jsou vázáni mlčenlivostí o obsahu materiálů předložených 
uchazeči k výběrovému řízení. 

(2) Výběrová komise provede nejpozději do dvou týdnů po uplynutí lhůty k podání přihlášek 
do výběrového řízení celkové vyhodnocení přihlášených uchazečů, určí formu, místo a termín 
pohovoru a oznámí je uchazečům.Výběrová komise rozhodne, zda bude proveden užší výběr 
uchazečů. 

(3) Výběrová komise ve stejném termínu pozve uchazeče k pohovoru, vyzve je k zodpovězení          
předložených otázek, případně je požádá o samostatné vystoupení. 

(4) Pokud výběrová komise netrvá na osobní účasti uchazeče při jednání komise, případně se 
uchazeč řádně omluví, může komise požadovat zodpovězení otázek písemnou formou.  

(5) O sestavení pořadí uchazečů rozhoduje výběrová komise na základě tajného hlasování. 
V případě rovnosti hlasů rozhodne předseda komise. 

(6) V případě uchazečů, kteří se řádně přihlásili do výběrového řízení a v době jeho konání 
se výběrového řízení ze závažných důvodů nemohou zúčastnit a vyhlašovatele o těchto 
důvodech včas písemně uvědomili, prodlužuje se termín konání výběrového řízení nejdéle 
o jeden  měsíc, v případě nepřítomnosti uchazeče z důvodů pracovní neschopnosti může být 
výběrové řízení ukončeno nejpozději do jednoho  měsíce po skončení této pracovní 
neschopnosti. 

(7) O průběhu a výsledku výběrového řízení pořídí výběrová komise zápis, který podepíší 
všichni členové komise. 

(8) Vyhlašovatel výběrového řízení rozhodne do jednoho měsíce po obdržení výsledků 
výběrového řízení o tom, který z uchazečů bude na obsazované místo přijat. 

(9) Platnost závěrů výběrového řízení může vyhlašovatel časově omezit. 

(10) Nepřihlásí-li se do vyhlášeného výběrového řízení žádný uchazeč nebo nesplňují-li            
podle vyhlašovatele všichni uchazeči požadované předpoklady, vyhlašovatel výběrové           
řízení ukončí a to bez zasedání výběrové komise. Vyhlašovatel může rozhodnout o vyhlášení 
opakovaného výběrového řízení za stejných podmínek, případně rozhodne o jejich změně. 
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(11) V případě, že v průběhu výběrového řízení nebudou dodrženy lhůty jednání výběrové 
komise, sdělí tuto skutečnost vyhlašovatel všem uchazečům. 

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

(13) Administrativní práce spojené s vyhlášením, vedením a uzavřením výběrového řízení 
zajišťuje personální oddělení. 

Článek 4  
Výběrové řízení pro obsazování některých dalších pracovních míst  

Výběrové řízení pro obsazování některých dalších pracovních míst bude prováděno podle 
potřeby. 

 Článek 5 
Závěrečná ustanovení 

(1) Tento řád byl podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona schválen Akademickým senátem 
Veterinární a farmaceutické univerzity Brno dne 10. března 1999. 

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

 

***  

Změny Řádu výběrového řízení Veterinární a farmaceutické  univerzity Brno byly schváleny 
podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění 
dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým senátem Veterinární 
a farmaceutické univerzity Brno dne 11. listopadu 2003. 

Změny Řádu výběrového řízení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno  nabývají 
platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

prof. RNDr. Václav Suchý, DrSc., v. r.  

rektor 

 


