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Vnitřní předpisy Univerzity Palackého v Olomouci

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 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 18. října 2001 pod čj. 27 163/2001- 30 
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci.

Ing. J. Beneš, CSc., v. r.
ředitel odboru vysokých škol


ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
pro obsazování míst
akademických pracovníků
Univerzity Palackého v Olomouci



Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci  se podle  § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. e) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  
usnesl na  tomto Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků
 Univerzity Palackého v Olomouci:



Článek 1
Pravidla výběrového řízení

1)	Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen “řád”) upravuje proces obsazování uvolněných nebo nově zřízených pracovních míst  akademických pracovníků (dále jen “uchazeč”) Univerzity Palackého v Olomouci (dále jen “UP”). Podle ustanovení tohoto řádu lze postupovat i v případech opakovaného sjednávání pracovního poměru akademických pracovníků, pokud to situace vyžaduje. 
2)	Výběrové řízení pro obsazování míst uchazečů vypisuje rektor nebo děkan (dále jen “vypisovatel”), a to každý z nich na místa podléhající jeho kompetenci. Způsob vypsání výběrového řízení stanovuje  § 77 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), (dále jen “zákon”).
3)	Vypisovatelé vyhlašují výběrové řízení z vlastního podnětu  nebo na základě návrhu vedoucího zaměstnance bezprostředně nadřazeného místu, které má být výběrovým řízením obsazeno. Výběrové řízení je zahájeno dnem vyhlášení.
4)	Vypsání výběrového řízení na místo, které má být výběrovým řízením obsazeno, obsahuje tyto údaje:
a) označení místa, které má být výběrovým řízením obsazeno, a to funkcí a příslušným oborem uchazeče,
b) předpoklady pro obsazení místa, které má být výběrovým řízením obsazeno, 
c) datum předpokládaného nástupu uchazeče na místo, které má být výběrovým řízením obsazeno,
d) termín a místo podání přihlášky do vyhlášeného výběrového řízení,
e) seznam dokladů požadovaných po uchazeči k předložení.
5)	Ke zhodnocení výběrového řízení zřídí vypisovatel nejméně pětičlennou výběrovou komisi, a to ve složení:
a)	předseda, který zastupuje vypisovatele,
b)	zástupce příslušného akademického senátu,
c)	zástupce pracoviště UP, pro něž je výběrové řízení vypsáno,
d)	další odborníci z řad zaměstnanců  UP nebo mimo ni. 
6)	Výběrová komise zhodnotí uchazeče na základě údajů z jeho řádně a včas podané přihlášky do výběrového řízení, popřípadě též z osobního pohovoru nebo i testů, a navrhne vypisovateli pořadí uchazečů.
7)	O obsazení místa, které má být výběrovým řízením obsazeno, rozhodne vypisovatel nejpozději do jednoho měsíce po uplynutí lhůty k podání přihlášek do výběrového řízení.
8)	Vypisovatel oznámí písemně všem uchazečům výsledek výběrového řízení.

Článek 2
Zvláštní ustanovení

1)	Podle tohoto řádu se obsazují i místa vedoucích zaměstnanců všech univerzitních zařízení ve smyslu čl. 38 odst. 5 Statutu UP, místo kvestora a místa tajemníků.
2)	Vypisovatel může podle vlastního uvážení použít tento řád k obsazování dalších uvolněných nebo nově zřizovaných míst, popřípadě funkcí, i pro další zaměstnance UP.

Článek 3
Závěrečná ustanovení
1) Zrušuje se Řád výběrového řízení pro akademické pracovníky UP  registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 1. února 1999 pod č.j. 13 163/99-30.)
2) Tento řád byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UP dne 3. října 2001.
3) Tento řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
4) Výběrová řízení zahájena přede dnem nabytí účinnosti tohoto řádu budou dokončena podle dosavadního Řádu výběrového pro akademické pracovníky UP,  podle něhož byla vypsána.


prof. MUDr. PhDr. Jana Mačáková, CSc., v. r.
rektorka

RNDr. Jaroslav Kvapil, CSc., v. r.
předseda Akademického senátu UP

