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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 19. května 2017 pod čj. MSMT-12507/2017 Řád výběrového řízení pro obsazování míst 

akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 
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ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST 

AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

A DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ  

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO 
ze dne 19. května 2017 

 

 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 
 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců 

Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále „Řád výběrového řízení“) je vydán 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, (dále jen „zákon“) 

a v souladu se Statutem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.  

 
 

Článek 2 

Základní ustanovení 

(1)  Řád výběrového řízení se vztahuje na profesory, docenty, odborné asistenty, 

asistenty, lektory a vědecké výzkumné a vývojové pracovníky, kteří jsou zaměstnanci 

Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno“) vykonávajícími 

v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak vědeckou 

a výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost.  

(2) Podle tohoto Řádu výběrového řízení je možné obsazovat pracovní místa i dalších 

zaměstnanců VFU Brno uvedených v čl. 8. 

(4)  Výběrovým řízením se rozumí řízení, v němž jsou na základě předem stanovených 

podmínek zjišťovány předpoklady uchazečů pro sjednávaný druh práce na konkrétní 

pracovní funkci. 
 

Článek 3 

Vyhlášení výběrového řízení 

(1) Vyhlašovatelem výběrového řízení je rektor nebo děkan, a to každý z nich na místa 

podléhající jejich kompetenci. 



Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno 

 2 

(2) Vypsání výběrového řízení se vyhlašuje zveřejněním ve veřejné části internetových stránek 

VFU Brno a na úřední desce VFU Brno, nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání 

přihlášky. 

(3) Zveřejněné výběrové řízení obsahuje: 

a) název a sídlo VFU Brno, název organizační součásti, 

b) označení pracoviště a pracovního místa, případně obor, zaměření a další rozhodné 

skutečnosti vztahující se k pracovnímu místu, 

c) požadované kvalifikační a odborné předpoklady, 

d) lhůtu pro podání přihlášky, 

e) způsob doručení a kontaktní adresu, případně identifikátor datové schránky, pro podání 

přihlášky, 

f) seznam požadovaných příloh (zejména odborný životopis, přehled o odborné praxi a její 

délce, kopie/opis dokladů o vzdělání, akademických a vědeckých titulech, publikační 

činnost, motivační dopis, souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely výběrového 

řízení). 
 

Článek 4 

Jmenování komise pro výběrové řízení 

(1) Po vyhlášení výběrového řízení jmenuje vyhlašovatel nejméně pětičlennou komisi 

pro výběrové řízení (dále jen „komise“). Vyhlašovatel může být členem komise.  

(2) Předsedu komise jmenuje vyhlašovatel.  Předsedou komise je buď vyhlašovatel, nebo jiný 

člen komise. Členem komise je vždy zástupce pracoviště, pro něž je výběrové řízení 

vypsáno, zpravidla jeho vedoucí. Členy komise mohou být i odborníci z jiného pracoviště 

než z VFU Brno.  

(3) Členem komise nemůže být osoba, která je osobou blízkou přihlášenému uchazeči, nebo 

která se sama o místo uchází. Tuto skutečnost jsou povinni členové komise 

bez zbytečného odkladu sdělit předsedovi komise.  

(4) O námitkách ve složení komise rozhoduje vyhlašovatel výběrového řízení.  

(5) Členové komise, kteří se zúčastní výběrového řízení, dbají na jeho důvěrnost.  

(6) Seznam jmenovaných členů komise pro konkrétní výběrové řízení předá vyhlašovatel 

do 10 dnů od vyhlášení výběrového řízení společně s předpokládaným termínem 

uskutečnění výběrového řízení na personální oddělení. 

 

Článek 5 

Komise pro výběrové řízení a její činnost 
 

(1) Komise provede nejpozději do dvou týdnů po uplynutí lhůty k podání přihlášek 

do výběrového řízení zhodnocení podaných přihlášek uchazečů, určí formu, místo a termín 

pohovoru a oznámí je uchazečům. Komise rozhodne, zda bude vedeno výběrové řízení 

se všemi přihlášenými uchazeči nebo se výběrové řízení omezí na užší výběr uchazečů.  

(2) Komise ve stejné lhůtě pozve uchazeče k osobnímu pohovoru.  

(3) Pokud se uchazeč řádně omluví z účasti na osobním pohovoru a komise netrvá na osobní 

účasti uchazeče, může komise požadovat zodpovězení otázek písemnou formou a žádost 

uchazeče bude projednána bez jeho účasti. Nedostaví-li se uchazeč bez omluvy 

k osobnímu pohovoru, je tato skutečnost důvodem pro jeho vyřazení.      

(4) Komise provede nejpozději do 6 týdnů po uplynutí lhůty pro podání přihlášek na podkladě 

shromážděných materiálů hodnocení uchazečů.   

(5) V případě, že se někteří z uchazečů přihlášených do výběrového řízení ze závažných 

důvodů nemohou zúčastnit pohovoru nebo reagovat na požadavky a vyhlašovatele o těchto 
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důvodech včas písemně uvědomí, může komise stanovit další náhradní termín pohovoru 

a lhůtu stanovenou pro hodnocení uchazečů výběrového řízení prodloužit.  

(6) O hodnocení uchazečů a sestavení pořadí uchazečů rozhoduje komise na základě tajného 

hlasování. Usnesení je přijato, vyslovila-li se pro něj nadpoloviční většina všech členů. 

Každý člen komise má jeden hlas. 

(7) Komise může své jednání uzavřít i se zjištěním, že žádný z uchazečů není na obsazované 

místo vhodný. 

(8) O průběhu a výsledku výběrového řízení pořídí komise pro výběrové řízení zápis, který 

podepíší všichni členové komise, a s doporučujícím stanoviskem jej předá k rozhodnutí 

vyhlašovateli. 

  

Článek 6 

Rozhodnutí vyhlašovatele 
 

(1) Vyhlašovatel výběrového řízení rozhodne do jednoho měsíce po obdržení zápisu komise 

o tom, který z uchazečů bude na obsazované místo přijat.  

(2) Na základě rozhodnutí vyhlašovatele o výsledku výběrového řízení oznámí personální 

oddělení bezodkladně uchazečům, zda byli nebo nebyli na obsazované místo přijati.   

(3) Pokud po oznámení výsledků výběrového řízení vybraný uchazeč na obsazované místo 

nenastoupí, nebo z jakéhokoli jiného důvodu nedojde do jednoho měsíce od oznámení 

výsledků výběrového řízení ke vzniku pracovního poměru, může vyhlašovatel nabídnout 

obsazení místa dalšímu uchazeči, který úspěšně prošel výběrovým řízením.  

(4) Dojde-li k uvolnění pracovního místa obsazeného uchazečem z výběrového řízení 

konaného maximálně před 12 měsíci, může vyhlašovatel nabídnout obsazení místa 

dalšímu uchazeči, který úspěšně prošel výběrovým řízením.  

 

Článek 7 

Společná ustanovení 
 

(1) Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru 

s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa.  

(2) Vyhlašovatel má právo kdykoli zrušit výběrové řízení, a to zejména při změně podmínek, 

za nichž bylo výběrové řízení vyhlášeno, především z důvodů organizačních, provozních 

nebo personálních změn. 

(3) Nepřihlásí-li se do vyhlášeného výběrového řízení žádný uchazeč nebo nesplňuje-li podle 

vyhlašovatele žádný uchazeč požadované předpoklady, vyhlašovatel výběrové řízení zruší 

bez zasedání komise. Vyhlašovatel může rozhodnout o vyhlášení opakovaného 

výběrového řízení za stejných podmínek, případně rozhodne o jejich změně. 

(4) Ukončení habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem a jmenování 

docentem nebo profesorem na základě těchto řízení nezakládá pracovněprávní nároky 

ve vztahu k VFU Brno, a to jak pro akademické pracovníky v pracovním poměru k VFU 

Brno, tak pro akademické pracovníky, kteří na VFU Brno tato řízení ukončili.  

(5) Administrativní práce spojené s vyhlášením, vedením a uzavřením výběrového řízení 

zajišťuje personální oddělení. 

 

Článek 8 

Výběrové řízení pro obsazování pracovních míst ostatních zaměstnanců VFU Brno 
 

(1) Tento Řád výběrového řízení se může přiměřeně vztahovat na obsazení zejména těchto 

pracovních funkcí: 
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     a)  kvestor a tajemník fakulty, 

     b)  vedoucí (ředitel) jiných pracovišť a účelových zařízení VFU Brno. 

(2) Při obsazování pracovních míst ostatních zaměstnanců VFU Brno, je rozhodnutí 

o způsobu a podmínkách výběrového řízení v kompetenci vyhlašovatele.  

 

Článek 9 

Přechodná ustanovení 
 

Výběrová řízení zahájená podle Řádu výběrového řízení VFU Brno registrovaného 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 20. května 1999 pod č. j. 21 569/99-30, 

ve znění pozdějších změn, se dokončí podle tohoto řádu.     
 

Článek 10 

Závěrečná ustanovení 
 

(1) Zrušuje se Řád výběrového řízení VFU Brno registrovaný Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy dne 20. května 1999 pod č. j. 21 569/99-30, ve znění pozdějších změn. 

(2) Tento Řád výběrového řízení byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona 

Akademickým senátem VFU Brno dne 27. dubna 2017. 

(3) Tento Řád výběrového řízení nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem jeho 

registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

(4) Tento Řád výběrového řízení nabývá účinnosti dnem platnosti. 

 

 

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., v. r.  

rektor 

 


