Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky 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 22. dubna 2021 pod čj. MSMT-11165/2021-1 Řád výběrového řízení Univerzity Jana Evangelisty
Purkyně v Ústí nad Labem.

ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM
ZE DNE 22. DUBNA 2021
Čl. 1
Úvodní ustanovení
1.

V souladu s § 77 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“) se pracovní místa
akademických pracovníků1 Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem (dále jen
„univerzita“) obsazují výběrovým řízením.

2.

Na základě výběrového řízení se obsazují i další pracovní a funkční místa na univerzitě, stanoví-li
tak vnitřní předpis nebo vnitřní norma univerzity nebo fakulty.

3.

Pro zřízení a obsazení místa mimořádného profesora se tento řád nepoužije.

4.

Při obsazování pracovních a funkčních míst, a to i po skončení výběrového řízení, musí být
zachovány zásady ochrany osobních údajů2.

5.

Při obsazování pracovních a funkčních míst je dbáno na dodržování zásad transparentnosti a
rovného zacházení v souladu s principy Evropské charty pro výzkumné pracovníky a Kodexu
chování pro přijímání výzkumných pracovníků3.
Čl. 2
Vyhlášení výběrového řízení

1.

Pro akademické pracovníky příslušné fakulty vyhlašuje výběrové řízení děkan.

2.

Vyhlášení výběrového řízení obsahuje:
a)

název vysoké školy a její adresu,

b)

označení pracovního místa a oboru,

c)

předpoklady pro jeho obsazení (zejména kvalifikační),

d)

datum nástupu,

e)

místo podání přihlášky,

f)

termín pro podání přihlášky,

g)

seznam požadovaných dokladů:
 stručný odborný životopis,
 doklady o dosažených titulech a hodnostech,
 přehled pedagogické, vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti,
 přehled o členství v odborných společnostech,
 přehled o praxi,
 přehled publikační činnosti.

1

§ 70 odst. 1 zákona.

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, zákon č. 110/2019 Sb.,
o zpracování osobních údajů a na ně navazující vnitřní normy rektora upravující zásady a pravidla ochrany
osobních údajů.

3

Doporučení Komise ze dne 11. března 2005 o Evropské chartě pro výzkumné pracovníky a o Kodexu chování pro
přijímání výzkumných pracovníků.

Čl. 3
Ustavení komise pro výběrové řízení
1.

Vyhlašovatel jmenuje komisi pro výběrové řízení a zpravidla je předsedou této komise.

2.

Komise pro výběrové řízení má včetně předsedy nejméně 3 členy.
Čl. 4
Průběh výběrového řízení

1.

Členové komise pro výběrové řízení jsou vázáni mlčenlivostí ohledně skutečností, s nimiž se
seznámí v průběhu výběrového řízení.

2.

Komise pro výběrové řízení může jednotlivé uchazeče pozvat k pohovoru.

3.

Komise pro výběrové řízení zpracuje nejpozději do 30 dnů po termínu pro podání přihlášek na
podkladě shromážděných materiálů a případného pohovoru s uchazeči jejich hodnocení a na
základě tohoto hodnocení sestaví jejich pořadí.

4.

Komise pro výběrové řízení rozhoduje o pořadí uchazečů tajným hlasováním.
Čl. 5
Uzavření a vyhlášení výsledků výběrového řízení

1.

V případě, že předsedou komise pro výběrové řízení není vyhlašovatel, předloží její předseda
vyhlašovateli do 7 dnů od ukončení výběrového řízení zápis o průběhu výběrového řízení
a rozhodnutí komise.

2.

Vyhlašovatel sdělí své rozhodnutí uchazečům do jednoho měsíce od rozhodnutí komise pro
výběrové řízení.

3.

Vyhlašovatel zabezpečí uložení dokumentace výběrového řízení na zaměstnaneckém oboru
univerzity. Archivační doba je 10 let.

4.

V případě, že se vypisuje výběrové řízení na místo akademického pracovníka, se kterým byla
uzavřena pracovní smlouva na dobu určitou, a to na dobu delší než dva roky, vypisuje se výběrové
řízení tak, aby všichni uchazeči obdrželi rozhodnutí vyhlašovatele nejpozději dva měsíce před
skončením platnosti této pracovní smlouvy.
Čl. 6
Úhrada nákladů výběrového řízení

1.

Náklady spojené s vyhlášením, průběhem a vyhodnocením výsledků výběrového řízení hradí
vyhlašovatel.

2.

Náklady spojené s pobytem uchazečů v místě konání výběrového řízení, případně další náklady, si
hradí uchazeči sami.
Čl. 7
Závěrečná ustanovení

1.

Zrušuje se Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity Jana
Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
dne 13. července 2007 pod č.j. 17 949/2007-30, ve znění změn registrovaných Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. února 2013 pod č.j. MSMT - 4 230/2013-30.

2.

Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UJEP dne
31. března 2021.

3.

Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy.

4.

Tento řád nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D. v. r.
rektor
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