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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), dne 8. dubna 2004 pod čj. 15 805/2004-30 Řád výběrového řízení
pro obsazování míst akademických pracovníků a dalších zaměstnanců Technické
univerzity v Liberci.
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Ing. J. Beneš, CSc.
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ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST
AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ
A DALŠÍCH ZAMĚSTNANCŮ
Technické univerzity v Liberci
Článek 1
Úvodní ustanovení
(1)

Tento řád Technické univerzity v Liberci (dále jen „TUL“) stanovuje způsob
obsazování míst akademických pracovníků a v souladu s Pracovním řádem TUL míst
vedoucích zaměstnanců. Tato místa jsou obsazována na základě výsledků výběrového
řízení.

(2)

Výběrové řízení může být vyhlášeno i na další pracovní místa TUL, než která jsou
uvedena v odstavci 1.

(3)

Výběrové řízení je veřejné řízení, jehož cílem je výběr profesně a organizačně
schopného zaměstnance pro danou funkci.

(4)

Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního poměru
s akademickým pracovníkem či jiným zaměstnancem, jde-li o místo jím zastávané.
Článek 2
Průběh výběrového řízení

(1)

Výběrové řízení na fakultě vyhlašuje děkan a na celouniverzitních pracovištích rektor
(dále jen „vyhlašovatel“) zpravidla jednou za rok.

(2)

Vyhlášení výběrového řízení se zpravidla zveřejňuje:
a) v periodiku celostátního dosahu,
b) na úřední desce vyhlašovatele, případně na dalších místech TUL podle pokynů
vyhlašovatele.

(3)

Vyhlášení výběrového řízení obsahuje:
a) označení pracovního místa,
b) kvalifikační požadavky,
c) předpokládaný termín nástupu,
d) termín a místo pro podání přihlášky,
e) seznam požadovaných dokladů podle odstavce 4,
f) formu výběrového řízení.
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(4)

Součástí přihlášky do výběrového řízení jsou podle charakteru obsazovaného
pracovního místa zpravidla tyto písemné dokumenty:
a) stručný životopis,
b) stručná charakteristika dosavadní odborné a vědecké činnosti,
c) seznam publikovaných odborných prací s případnými ohlasy,
d) doklady zejména o odborné způsobilosti, o případném získání vědecké hodnosti
nebo akademického titulu, případně hodnocení z předcházejícího pracoviště.

(5)

Došlé přihlášky do výběrového řízení jsou evidovány s datem jejich doručení.
U přihlášek zaslaných poštou je rozhodující datum podání. Po uplynutí termínu pro
podání jsou přihlášky předány předsedovi výběrové komise.

(6)

Výběrová komise je poradním orgánem vyhlašovatele. Je nejméně tříčlenná a jmenuje ji
vyhlašovatel. Předsedou komise je zaměstnanec TUL. Člen výběrové komise se nesmí
ucházet o místo, na něž je výběrové řízení vypsáno. Složení výběrové komise je
zveřejněno vyvěšením na úřední desce vyhlašovatele před termínem jejího jednání
spolu se seznamem uchazečů.

(7)

Jednání výběrové komise může probíhat jednou nebo více z následujících forem:
a) posouzením předložených listinných a věcných dokladů,
b) pohovorem s uchazečem před výběrovou komisí,
c) vypracováním úkolu nebo jiným způsobem ověření odborné způsobilosti.

(8)

Výsledkem jednání výběrové komise je stanovení pořadí doporučených uchazečů a jeho
zdůvodnění. Písemně je tento výsledek předán vyhlašovateli nejpozději do jednoho
týdne po jednání.

(9)

O výběru nejvhodnějšího uchazeče a ukončení výběrového řízení rozhoduje
vyhlašovatel. Výběrové řízení může být ukončeno i odmítnutím všech uchazečů.

(10) Výsledek výběrového řízení je uchazečům oznámen písemnou formou nejpozději do 30
dnů po ukončení výběrového řízení. Zveřejněn je vyvěšením na úřední desce
vyhlašovatele.
Článek 3
Závěrečná ustanovení
(1) Zrušuje se Řád výběrového řízení pro obsazení míst akademických pracovníků Technické
univerzity v Liberci registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne
26. května 1999 pod čj. 21 568/99-30.
(2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých
školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), Akademickým
senátem TUL dne 14. října 2003.
(3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem registrace
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR.
Prof. Ing. Vojtěch Konopa, CSc., v. r.
rektor
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