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ÁD VÝB ROVÉHO

ÍZENÍ

PRO OBSAZOVÁNÍ PRACOVNÍCH MÍST
NA MENDELOV UNIVERZIT V BRN
PRO AKADEMICKÉ A NEAKADEMICKÉ PRACOVNÍKY
ze dne 25. ervna 2010
ást I
Výb rové ízení pro obsazování míst akademických pracovník
lánek 1
Základní ustanovení
ád výb rového ízení pro obsazování míst akademických pracovník na Mendelov univerzit v Brn
(dále jen „ ád výb rového ízení“) stanovuje postup p i obsazování pracovních míst akademických
pracovník na Mendelov univerzit v Brn (dále jen „univerzita“). Akademickými pracovníky na
univerzit jsou podle zákona . 111/1998 Sb. o vysokých školách a o zm n a dopln ní dalších zákon
(zákon o vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , (dále jen „zákon“) profeso i, docenti, odborní
asistenti, asistenti, lekto i a v de tí, výzkumní a vývojoví pracovníci vykonávající jak pedagogickou, tak
v deckou, výzkumnou, vývojovou a inova ní, um leckou nebo další tv r í innost.
lánek 2
Vyhlášení výb rového ízení
1. Vyhlašovatelem výb rového ízení je p íslušný vedoucí zam stnanec v souladu se stanovenou
pravomocí. Vyhlašovatel podá písemný návrh na vyhlášení, a tím i zahájení, výb rového ízení k
obsazení pracovního místa akademického pracovníka, personálnímu útvaru univerzity. V návrhu uvede
ozna ení volného pracovního místa, p ípadn obor, zam ení, po et míst, rozsah pracovní doby,
kvalifika ní a odborné p edpoklady pro obsazení místa, požadovanou délku a zam ení odborné praxe,
p ípadn p edložení portfolia, eventuáln technické požadavky na podobu inzerátu ke zve ejn ní
(zejména velikost inzerátu, druh písma, sílu a velikost písma.)
2. Personální útvar univerzity zajistí zve ejn ní výb rového ízení na ú ední desce univerzity, interním
informa ním systému univerzity a v hromadném sd lovacím prost edku s celostátní p sobností.
Zve ejn né výb rové ízení obsahuje:
a) název a sídlo univerzity, název a sídlo fakulty nebo jiného pracovišt ,
b) ozna ení volného pracovního místa p ípadn obor, zam ení,
c) kvalifika ní a odborné p edpoklady pro obsazení místa v etn
odborné praxe,

požadované délky a zam ení

d) lh tu pro podání p ihlášky do výb rového ízení (dále jen „p ihláška“) nejmén
posledního zve ejn ní,
e) místo podání p ihlášky,
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f) seznam požadovaných p íloh k p ihlášce (odborný životopis, p ehled o dosavadní odborné praxi a
1)
její délce, p ehled publika ní innosti, portfolio, doklady o dosažené kvalifikaci.
3. Pro podání p ihlášky m že uchaze použít formulá „P ihláška do výb rového ízení“, který je
zve ejn ný na webové stránce univerzity v ásti „Formulá e a tiskopisy“ a ásti „Výb rová ízení“.
lánek 3
innost výb rové komise p i výb rovém ízení
1. Výb rová komise je nejmén p ti lenná. O složení výb rové komise rozhoduje vyhlašovatel, který je
zárove p edsedou komise. V p ípad , že se vyhlašovatel nem že osobn ú astnit jednání komise,
písemn pov í výkonem funkce p edsedy svého zástupce.
2. Vyhlašovatel p edloží nejpozd ji do dvou týdn po skon ení lh ty pro podání p ihlášek výb rové
komisi p ihlášky uchaze
k jejich celkovému zhodnocení. Výb rová komise rozhodne, zda bude
proveden užší výb r uchaze
a ur í formu a termín dalšího jednání výb rové komise. K tomuto
jednání lze p izvat p ihlášené uchaze e a požadovat jejich vystoupení a zodpov zení p edložených
otázek. Pokud komise nepožaduje osobní ú ast uchaze e p i jednání výb rové komise, p ípadn se
uchaze z ú asti ádn omluví, m že komise požadovat zodpov zení otázek písemnou formou.
Výb rová komise m že stanovit náhradní termín pro jednání s uchaze i, kte í se ádn omluvili.
P ihlášky uchaze , kte í podle rozhodnutí výb rové komise nepostoupí do užšího výb ru, p edá
vyhlašovatel personálnímu útvaru, který tuto skute nost neprodlen oznámí uchaze m.
3. O výsledku a pr b hu výb rového ízení provede výb rová komise zápis. Zápis podepíší všichni
lenové komise. V p ípad rozdílných stanovisek k hodnocení jednotlivých uchaze a návrhu na p ijetí,
rozhoduje názor v tšiny v hlasování. Hlasování je tajné.
lánek 4
Ukon ení výb rového ízení
1. Výb rová komise ukon í výb rové ízení nejpozd ji do jednoho m síce od kone ného termínu pro
podání p ihlášek. Rozhodnutí o ukon ení výb rového ízení a p ijetí zam stnance je v kompetenci
vedoucího zam stnance, který vyhlásil výb rové ízení podle l. 2 odst. 1. Proti záv r m výb rové
komise se nelze odvolat.
2. Nep ihlásí-li se do výb rového ízení žádný uchaze nebo nespl uje-li podle vyhlašovatele, p ípadn
stanoviska výb rové komise, žádný uchaze požadované p edpoklady, vyhlašovatel výb rové ízení
ukon í, a to i bez zasedání výb rové komise. Vyhlašovatel m že rozhodnout o vyhlášení opakovaného
výb rového ízení za stejných podmínek, p ípadn rozhodne o jejich zm n .
3. Personální útvar administrativn zajistí oznámení výsledku výb rového ízení všem uchaze m a
vedoucímu pracovišt , na kterém je místo obsazované výb rovým ízením. V p ípad , že v pr b hu
výb rového ízení nebudou dodrženy lh ty jednání výb rové komise, sd lí tuto skute nost vyhlašovatel
všem uchaze m.
4. Na výb rové ízení se nevztahují p edpisy o správním ízení.

ást II
Výb rové ízení pro obsazování pracovních míst neakademických pracovník
lánek 5
1. Ustanovení tohoto ádu výb rového ízení se p im en použijí i v p ípad obsazení míst:
a) kvestora, tajemník fakult,
b) editele vysokoškolského ústavu, tajemníka vysokoškolského ústavu a dalších pracovních míst
vysokoškolského ústavu, stanoví-li tak jeho organiza ní ád,

1)

Zam stnanci univerzity doklady o kvalifikaci nemusí p edkládat v p ípad , že již byly p edloženy p i
vzniku pracovn právního vztahu na univerzit .
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c) editel a dalších pracovních míst vysokoškolských statk
jejich organiza ní ád,

a ú elových za ízení, stanoví-li tak

d) vedoucích ústav (pracoviš ) fakult,
e) vedoucích celoškolských a rektorátních pracoviš .
2. P i obsazování pracovních míst ostatních zam stnanc univerzity, je rozhodnutí o zp sobu a
podmínkách výb rového ízení v kompetenci vyhlašovatele. Vyhlašovatel je však povinen písemn
oznámit zahájení výb rového ízení v etn jeho výsledku personálnímu útvaru.
3. Vyhlašovatelem výb rového ízení je p íslušný vedoucí zam stnanec v souladu se stanovenou
pravomocí.
ást III
Záv re ná ustanovení
lánek 6
1. Zrušuje se ád výb rového ízení pro obsazování pracovních míst akademických pracovník na
Mendelov zem d lské a lesnické univerzit v Brn registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a
t lovýchovy dne 15. února 1999 pod j. 14 310/99-30.
2. Tento ád výb rového ízení byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem
univerzity dne 21. ervna 2010.
3. Tento ád výb rového ízení nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace.
4. Tento ád výb rového ízení nabývá ú innosti dnem registrace.

prof. Ing. Jaroslav Hlušek, CSc., v. r.
rektor
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