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Čl. 1 

1. změna Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků 

Univerzity obrany v Brně 

 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity 

obrany v Brně, čj. MO 195816/2017-2994, registrovaný Ministerstvem obrany dne 

6. září 2017 pod čj. MO 179779/2017-7542 se mění takto: 

 

1. V záhlaví vnitřního předpisu na straně 1 se slova „v Brně“ zrušují. 

 

2. V názvu vnitřního předpisu na straně 1 se slova „v Brně“ zrušují. 

 

3. V článku 1 odstavci 1 na všech místech se slova „v Brně“ zrušují. 

 

 4. V článku 1 odstavci 1 se slova „(dále jen „univerzity“)“ nahrazují slovy „(dále jen 

„univerzita“)“. 

 

5. V článku 4 odstavec 1 zní: 

 

„(1) Průběh výběrového řízení se skládá z těchto po sobě jdoucích fází: 

a) 1. fáze – přípravná, jejíž součástí je přijímání přihlášek a požadovaných dokumentů, 

vyhodnocení předsedou komise, jak uchazeči splnili kvalifikační předpoklady a požadavky 

stanovené vyhlašovatelem v podmínkách výběrového řízení, a následně zveřejnění seznamu 

uchazečů, kteří podali přihlášku včas a splnili všechny kvalifikační předpoklady a požadavky 

stanovené vyhlašovatelem v podmínkách výběrového řízení, 

b) 2. fáze – provádění pohovorů s uchazeči, kteří splnili kvalifikační předpoklady 

a požadavky stanovené vyhlašovatelem v podmínkách výběrového řízení,  

c) 3. fáze – hodnocení uchazečů, jejíž součástí je vypracování zprávy o hodnocení 

uchazečů.“.  

 

6. V článku 4 se za odstavec 6 vkládá nový odstavec 7, který zní: 

 

„(7) Při omluvené neúčasti uchazeče komise může na základě žádosti uchazeče 

posoudit přihlášku v jeho nepřítomnosti na základě doručených podkladů.“. 

Dosavadní odstavce 7 až 13 se označují jako odstavce 8 až 14. 

 

7. V článku 4 odstavci 8 se v návětí slova „vedoucího akademického pracovníka,“ 

nahrazují slovy „akademického pracovníka, které je vedoucím pracovním místem,“. 

 

8. V článku 4 odstavec 8 zní: 

 

„(8) Jedná-li se o výběrové řízení na obsazení místa akademického pracovníka, které 

je vedoucím pracovním místem, fáze provádění pohovorů s uchazeči se koná s tím, že: 

a) jde-li o výběrové řízení na obsazení místa ředitele vysokoškolského ústavu2 nebo 

jiného pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost3 nebo vedoucího katedry, může být součástí 

pohovoru s uchazečem veřejné vystoupení s prezentací záměrů rozvoje tohoto pracoviště 
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(dále jen „veřejné vystoupení“), přičemž z účasti na veřejném vystoupení uchazeče jsou 

ostatní uchazeči vyloučeni. O zařazení veřejného vystoupení do pohovoru rozhodne 

vyhlašovatel výběrového řízení. Veřejné vystoupení je první částí pohovoru s uchazeči a řídí 

jej předseda komise. Pro veřejné vystoupení je všem uchazečům stanovena stejná doba, s jejíž 

délkou jsou předem všichni uchazeči seznámeni. Pořadí vystoupení uchazečů určuje předseda 

komise losem. Veřejnost může klást uchazečům otázky. Není-li rozhodnuto o zařazení 

veřejného vystoupení do pohovoru, je součástí pohovoru s uchazeči prezentace záměru 

rozvoje pracoviště, na kterém je místo obsazované ve výběrovém řízení; 

b) v ostatních případech je součástí pohovoru s uchazeči prezentace záměru rozvoje 

pracoviště, na kterém je místo obsazované ve výběrovém řízení.“. 

 

9. V článku 4 odstavec 12 zní: 

 

„(12) U uchazečů, kteří splnili všechny kvalifikační předpoklady a požadavky 

stanovené vyhlašovatelem v podmínkách výběrového řízení a absolvovali pohovor, komise 

stanoví hlasováním pořadí uchazečů dle jejich vhodnosti pro obsazované místo, jehož se 

výběrové řízení týká. Hlasování o pořadí uchazečů je tajné. K přijetí rozhodnutí o každém 

uchazeči je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů komise. Umístí-li se dva 

nebo více uchazečů na shodném místě pořadí, hlasuje komise o pořadí těchto uchazečů 

znovu.“. 

 

10. V článku 4 se za odstavec 12 vkládá nový odstavec 13, který zní:  

 

„(13) V době, kdy je osobní přítomnost členů komise nebo uchazečů na základě 

opatření přijatého podle jiného zákona omezena, lze provádět jednání a hlasování mimo 

zasedání prostředky komunikace na dálku. V době uvedené v předchozí větě může komise 

veřejným hlasováním stanovit pořadí uchazečů podle odstavce 12.“. 

 

Odstavce 13 a 14 se označují jako odstavce 14 a 15. 

 

11. V článku 7 odstavec 1 včetně poznámky pod čarou č. 4 zní: 

 

„(1) Od výběrového řízení lze upustit v případě, že: 

a) se jedná o obsazení místa akademického pracovníka – lektora vojákem z povolání4, 

b) akademický pracovník, který je vojákem z povolání, chce být v rámci daného 

pracoviště dnem bezprostředně následujícím po dni zániku služebního poměru zařazen 

na místo akademického pracovníka, které není vedoucím pracovním místem, 

c) akademický pracovník, který je vedoucím zaměstnancem, chce být v rámci daného 

pracoviště zařazen na místo akademického pracovníka, které není vedoucím pracovním 

místem.“. 

____________________ 
4 Zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů.“. 

 

12. V článku 7 odstavec 4 se slovo „rektor“ nahrazuje slovy „vyhlašovatel 

nebo rektor, je-li vyhlašovatelem děkan,“. 

 

13. V článku 7 odstavec 6 se slovo „fakult“ nahrazuje slovy „Fakulty vojenského 

zdravotnictví“. 
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14. V článku 7 se za odstavec 7 vkládá nový odstavec 8, který zní: 

 

„(8) Znění textu vyhlášeného výběrového řízení, přihlášky uchazečů, hlasovací lístky, 

zpráva o hodnocení uchazečů a rozhodnutí ve věci výběrového řízení se ukládají po dobu 3 let 

na personálním pracovišti univerzity. Po uplynutí této doby se dokumentace uvedená 

v předchozí větě komisionálně skartuje.“. 

 

 

 

Čl. 2 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tato 1. změna Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických 

pracovníků Univerzity obrany v Brně byla schválena 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) (dále jen „zákon“), Akademickým senátem Univerzity obrany dne 24. listopadu 

2021. 

(2) Tato 1. změna Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických 

pracovníků Univerzity obrany v Brně nabývá v souladu s ustanovením § 36 odst. 4 zákona 

platnosti dnem registrace Ministerstvem obrany podle ustanovení § 95 odst. 8 písm. a) 

zákona. 

(3) Tato 1. změna Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických 

pracovníků Univerzity obrany v Brně nabývá účinnosti dnem 1. března 2022. 

 

 

 

 

v. r.       v. r.  

.…………………………………….  ...………………………………….……………… 

  prof. RNDr. Jan KOHOUT, CSc.  brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D. 

   předseda Akademického senátu         rektorka Univerzity obrany 

  Univerzity obrany  
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vyslovilo podle § 95 odst. 8 písm. a) zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), dne 23. prosince 2021 pod č. j. MSMT-34514/2021-2 souhlas s registrací 1. změny 

Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany 

v Brně. 

 

 

 

 

       ………………… v. r. ………………. 

                                                                                      Mgr. Karolína GONDKOVÁ 

                               ředitelka odboru vysokých škol 

 

 

Ministerstvo obrany registrovalo podle § 36 odst. 2 a § 95 odst. 8 písm. a) zákona  

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), dne 6. ledna 2022 pod č. j. MO 9305/2022-7542 1. změnu Řádu výběrového řízení 

pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity obrany v Brně. 

 

 

 

 

       ….………… v. r. ………….. 

                                                                                        Ing. Petr VANČURA 

              státní tajemník v MO 

 


