
ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ 
OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ 

Článek 1
Obecná ustanovení

(1)  Na základě výběrového řízení se obsazují místa:

a)  akademických pracovníků;

b)  kvestora;

c)  vedoucích součástí Ostravské univerzity v Ostravě (dále jen „OU“) s výjimkou
volených zaměstnanců;

d)  tajemníků fakult.

(2) Na základě rozhodnutí rektora nebo děkana lze také obsazovat jiná místa výběrovým
řízením.

Článek 2
Výběrové řízení akademických pracovníků

(1)  Výběrové řízení na místa profesorů vypisuje rektor  a děkan. Výběrové řízení na místa
ostatních akademických pracovníků organizačně začleněných do jednotlivých fakult nebo
vysokoškolských ústavů vypisuje děkan příslušné fakulty nebo ředitel vysokoškolského
ústavu. 

(2)Vypsání výběrového řízení obsahuje:

a)  označení pracovního místa;

b)  předpoklady pro jeho obsazení;

c)  předpokládaný datum nástupu;

d)  termín a místo pro podání přihlášky a požadované doklady.

(3) Přihlášku do výběrového řízení je nutno doložit:

a)  vyplněným osobním dotazníkem;

b)  životopisem;

c)  opisy požadovaných dokladů.

(4) Pro vyhodnocení výběrového řízení zřizuje rektor nebo děkan nebo ředitel
vysokoškolského  ústavu výběrovou komisi a jmenuje jejího předsedu. 

(5) Komise zpracuje výsledky výběrového řízení a stanoví pořadí uchazečů, a to nejpozději do
30 dnů od termínu pro podání přihlášek.

(6) V případě, že dojde u akademického pracovníka ke změně kvalifikace, je možno upravit
pracovní smlouvu bez vypsání výběrového řízení.



Článek 3
Výběrové řízení dalších zaměstnanců 

(1) Výběrové řízení na místa podle čl. 1 odst. 1, písm. d) a na místa podle čl. 2 organizačně
začleněná do jednotlivých fakult, vypisuje děkan příslušné fakulty.  Výběrové řízení na
místa podle čl. 1 odst. 1 písm. b) a c) a na místa podle čl. 2 organizačně nezačleněná do
některé fakulty vypisuje rektor.

(2)Vypsání výběrového řízení se zveřejňuje na úřední desce příslušné součásti OU
a v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností, popř. i jinak podle pokynů
děkana (ředitele), a to nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášky.

(3) Pro náležitosti výběrového řízení platí přiměřeně ustanovení čl. 2 odst. 2 a 3 .

(4) Pro vyhodnocení výběrového řízení zřizuje rektor nebo děkan výběrovou komisi a
jmenuje jejího předsedu. 

(5) Pro činnost komise platí ustanovení čl. 2 odst. 5. 

Článek  4
Závěrečná ustanovení

(1) Tento řád byl 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“)
schválen Akademickým senátem OU dne 23. listopadu 1998.

(2) Tento řád  nabývá platnosti podle  § 36 odst. 4 zákona  ode dne  registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, která byla provedena dne 5. února 1999 pod
čj.13 451/99-30.

prof. RNDr. Jiří Močkoř, DrSc., v. r. 
rektor


