Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo v souladu s § 36 odst. 2 zákona
č. ] 11/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) dne 28.
března 2017 pod čj. MSMT-7574/2017 Řád výběrového řízení Slezské univerzity v Opavě.

V

Rád výběrového řízení
Slezské univerzity v Opavě
ze dne 28. března 2017

Opava, březen 2017

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě

Řád výběrového řízení Slezské
univerzity v Opavě ze dne
Cl. 1
Úvodní ustanovení
Řád výběrového řízení Slezské univerzity v Opavě (dále jen ,,řád“) je vnitřním předpisem Slezské
univerzity v Opavě (dále jen ,,univerzita“) 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“).

ČI. 2
Výběrové řízení
1) Na základě výběrového řízení se obsazují pracovní místa:
a) akademických pracovníků;
b) vedoucích zaměstnanců fakult - vedoucího katediy, vedoucího institutu a vedoucího ústavu
fakulty - s výjimkou děkanů a proděkanů;
c) vedoucích zaměstnanců jiných souěástí univerzity - ředitele vysokoškolského ústavu,
vedoucího pracoviště podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) zákona, vedoucího účelového
zařízení podle ustanovení § 22 odst. 1 písm. d) zákona;
d) kvestora;
e) tajemníků fakult.
2) Na základě rozhodnutí děkana lze na základě výběrového řízení obsazovat na fakultě také jiná
pracovní místa. Na základě rozhodnutí rektora lze na základě výběrového řízení obsazovat mimo
fakulty také jiná pracovní místa.
3) Výběrové řízení na pracovní místa akademických pracovníků zařazených do některé z fakult
vyhlašuje děkan příslušné fakulty. Výběrové řízení na pracovní místa akademických pracovníků
nezařazených do některé z fakult vyhlašuje rektor.
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4) Výběrové řízení na pracovní místa podle odstavce 1 písm. b) a e) a odstavce 2 organizačně
začleněná do jednotlivých fakult vyhlašuje děkan příslušné fakulty. Výběrové řízení na pracovní
místa podle odstavce 1 písm. c) a d) a odstavce 2 organizačně nezačleněná do některé z fakult
vyhlašuje rektor.
5) Vyhlášení výběrového řízení se uveřejňuje ve veřejné části internetových stránek univerzity,
příslušné součásti, a to nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášky.
6) Vyhlášení výběrového řízení obsahuje
a) označení pracovního místa;
b) předpoklady pro jeho obsazení;
c) předpokládané datum nástupu;
d) požadované doklady (profesní životopis je vyžadován vždy);
e) termín a místo pro podání přihlášky,
f) alespoň přibližný termín testu, osobního pohovoru, nebo přednášky, jsou-li konány.

Cl. 3
Výběrová komise
1) Pro výběrové řízení zřizuje děkan příslušné fakulty nebo rektor (dále jen ,,vyhlašovatel“)
výběrovou komisi (dále jen ,,komise“) a jmenuje jejího předsedu.
2) Počet členů komise je vždy lichý. Členové komise jsou jmenováni a odvoláváni vyhlašovatelem
a zpravidla pocházejí z řad akademických pracovníků univerzity.
3) Jednání komise řídí její předseda.
4) Komise je usnášeníschopná při přítomnosti nadpoloviční většiny členů a rozhoduje tajným
hlasováním prostou většinou hlasů přítomných členů. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

Cl. 4
Průběh výběrového řízení
1) Komise zahájí proces výběru uchazečů nejpozději do 1 měsíce po skončení lhůty pro podání
přihlášek.
2) Výběrové řízení může probíhat i v několika kolech, pokud to vyžaduje náročnost výběrového
řízení.
3) Při výběrovém řízení komise vychází z požadovaných dokladů doručených uchazečem. Komise
má právo vyřadit přihlášky, které nesplňují podmínky výběrového řízení. O vyřazení komise
hlasuje.
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4) Komise může pozvat uchazeče k testu nebo ústnímu pohovoru a v případě výběrového řízení na
obsazení pracovního místa akademického pracovníka rovněž k uskutečnění přednášky. Termín
testu nebo pohovoru je uchazečům sdělován vždy nejméně 10 dnů předem. Téma a termín
přednášky je uchazečům sdělován vždy nejméně 14 dnů předem. Komise může povolit změnu
stanoveného termínu testu, osobního pohovoru nebo přednášky.
5) O průběhu jednotlivých fází výběrového řízení vede komise písemné záznamy. Součástí záznamů
je rovněž hodnocení uchazečů.
6) Komise zpracuje výsledky výběrového řízení a stanoví pořadí uchazečů, a to nejpozději do 6
týdnů od termínu podání přihlášek. Písemné zpracování výsledků výběrového řízení společně
s veškerými dalšími písemnými záznamy komise předá vyhlašovateli.

Cl. 5
Postup vyhlašovatele
1) Bez zbytečného odkladu po obdržení zpracovaných výsledků výběrového řízení vyhlašovatel
rozhodne o přijetí či nepřijetí uchazečů a písemně je o tom vyrozumí.
2) Vyhlašovatel je oprávněn výběrové řízení ve kterékoli fázi zrušit, jakož i rozhodnout o nepřijetí
žádného z uchazečů.

Cl. 6
Zvláštní ustanovení
1) Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru s akademickým
pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného pracovního místa.
2) V případě a výhradně pro účely přijímání hostujících akademických pracovníků v rámci řešení
projektů zaměřených na vědu, výzkum s rozvoj se má zato, že výběrové řízení k obsazení
pracovního místa takovéhoto akademického pracovníka je plně nahrazeno zadávacími či
výběrovými postupy v rámci příslušného projektu.

ČI. 7
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se Řád výběrového řízení Slezské univerzity v Opavě registrovaný Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy dne 26. dubna 2012 pod č. j. 8 652/2012-30, ve znění pozdějších
změn.
2) Tento řád byl schválen v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bodem 3 zákona Akademickým senátem
univerzity dne 7. března 2017.
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3) Tento řád nabývá platnosti v souladu s § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
4) Tento řád nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek.

doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., v. r.
rektor
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