Vnitřní předpisy Veterinární a farmaceutické univerzity Brno
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 5. června 2017 pod
čj. MSMT-16249/2017 Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno.
Změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno byly registrovány Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy podle § 36 odst. 2 a 5 zákona
o vysokých školách dne 20. června 2018 pod čj. MSMT-20047/2018.

I.
ÚPLNÉ ZNĚNÍ
ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ
A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM
VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO
ze dne 20. června 2018
Článek 1
Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno (dále jen „Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem“) se
vydává na základě ustanovení § 17 odst. 1 písm. k) 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“) a v souladu se Statutem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno.
ČÁST PRVNÍ
Habilitační řízení
Článek 2
(1) Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče podaný děkanovi fakulty, které byla
udělena akreditace pro uchazečem zvolený habilitační obor. Seznam akreditovaných oborů,
ve kterých je Veterinární a farmaceutická univerzita Brno (dále jen „VFU Brno“) oprávněna
konat habilitační řízení se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek VFU Brno.
(2) Uchazeč o jmenování docentem musí být výraznou osobností v oboru s prokazatelnou
pedagogickou praxí při vzdělávání studentů na vysoké škole a prokazatelnými zkušenostmi
v přednáškové činnosti a v publikaci učebních textů pro studenty vysoké školy. Musí se
jednat o známou a uznávanou osobnost v oblasti vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové
a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) i v praxi na
národní úrovni.
(3) K návrhu uchazeč přiloží habilitační práci ve smyslu § 72 odst. 2 a 3 zákona a další
náležitosti uvedené v § 72 odst. 2 zákona.
(4) Dnem zahájení habilitačního řízení je den doručení žádosti uchazeče o zahájení
habilitačního řízení děkanovi.
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(5) Nemá-li žádost všechny zákonem stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče
k odstranění nedostatků. Nebudou-li nedostatky odstraněny ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy
byla uchazeči výzva doručena, řízení děkan zastaví a předložené materiály jsou uchazeči
vráceny.
(6) V případě, že uchazeč, žádající o zahájení habilitačního řízení na VFU Brno, není na VFU
Brno v pracovním poměru, může si děkan vyžádat stanovisko děkana fakulty nebo rektora
vysoké školy, na které má uchazeč pracovní poměr, o zhodnocení uchazeče.
Článek 3
(1) Má-li návrh veškeré náležitosti, připraví děkan návrh na složení habilitační komise tak, aby
tento návrh mohl být předložen ke schválení na zasedání vědecké rady fakulty.
(2) Habilitační komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných
představitelů příslušného oboru habilitačního řízení nebo oboru příbuzného. Předsedou
habilitační komise musí být profesor. Tři členové habilitační komise musí být z jiného
pracoviště než z VFU Brno. Členem habilitační komise nemůže být uchazeč.
(3) Jmenovaným členům habilitační komise děkan neprodleně po schválení jmenování
vědeckou radou fakulty zašle spolu s oznámením o jmenování podklady nutné pro
posouzení vědecké kvalifikace uchazeče pro daný obor a jeho pedagogické praxe. Pro účely
posouzení podkladů obdrží členové habilitační komise kritéria uplatňovaná při habilitačním
řízení na příslušné fakultě schválená Vědeckou radou VFU Brno a platná ke dni zahájení
předmětného habilitačního řízení.
(4) Zasedání habilitační komise řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti člen habilitační
komise, kterého pověřil, jinak nejstarší člen habilitační komise. Habilitační komise je
způsobilá se usnášet, jsou-li přítomni alespoň čtyři její členové. Hlasování habilitační
komise je tajné.
(5) Habilitační komise jmenuje tři oponenty habilitační práce, z nichž nejméně dva jsou
odborníci z jiného pracoviště než z VFU Brno. Oponentem může být i člen habilitační
komise. Oponentem nemůže být uchazeč.
(6) Předseda habilitační komise nebo pověřený člen zašle oponentům neprodleně žádost
o vypracování oponentského posudku spolu s habilitační prací uchazeče. Oponenti
vypracují posudky, v nichž zhodnotí odbornou úroveň habilitační práce.
(7) Habilitační komise posoudí vědeckou kvalifikaci uchazeče pro daný obor a jeho
předcházející pedagogickou praxi. Na základě posudků oponentů zhodnotí habilitační
komise úroveň habilitační práce. Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na
návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování
nadpoloviční většinu hlasů všech členů habilitační komise, platí, že habilitační komise
doporučuje habilitační řízení zastavit.
(8) Habilitační řízení může být kdykoliv ve svém průběhu děkanem zastaveno na základě
žádosti uchazeče. Další postup určuje § 72 odst. 12 zákona. Děkan je povinen o této
skutečnosti informovat rektora, vědeckou radu fakulty, členy habilitační komise a oponenty
habilitační práce.
(9) Usnesení habilitační komise a jeho odůvodnění spolu s výsledkem hlasování předloží
předseda habilitační komise děkanovi jako předsedovi vědecké rady fakulty.
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Článek 4
(1) Děkan zařadí návrh na jmenování docentem nebo zastavení habilitačního řízení na program
zasedání vědecké rady fakulty.
(2) Průběh habilitačního řízení uchazeče na zasedání vědecké rady fakulty musí být v souladu
se zákonem, vnitřními předpisy VFU Brno a vnitřními předpisy fakulty.
(3) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání vědecké
rady fakulty. Po rozpravě, ve které musí být uchazeči dána možnost vyjádřit se k posudkům
oponentů, obhajovat svoji habilitační práci a vyslovit se ke své dosavadní vědecké a
pedagogické činnosti, se vědecká rada fakulty tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda
uchazeč má být jmenován docentem.
(4) Nezíská-li návrh na jmenování nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady
fakulty, platí, že vědecká rada fakulty habilitační řízení zastavuje. V případě, že je řízení
zastaveno, vrací se předložené materiály uchazeči. Získá-li návrh na jmenování
nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty, děkan jako předseda vědecké
rady fakulty postoupí návrh na jmenování docentem rektorovi
Článek 5
(1) Rektor do jednoho měsíce od doručení návrhu děkana rozhodne, zda s návrhem na
jmenování souhlasí. Nemá-li námitky k předloženému návrhu, jmenuje uchazeče docentem
k prvnímu dni měsíce následujícího po jeho rozhodnutí. Předání jmenovacího dekretu
uchazeči se koná na nejbližším zasedání Vědecké rady VFU Brno, případně při jiné
slavnostní příležitosti.
(2) V případě, že rektor s návrhem na jmenování docentem nesouhlasí, předloží jej
s odůvodněním nesouhlasu k projednání na nejbližším zasedání Vědecké rady VFU Brno.
Vědecká rada VFU Brno se po projednání tajným hlasováním usnáší, zda uchazeč má být
jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování nadpoloviční většinu hlasů všech členů
Vědecké rady VFU Brno, platí, že se řízení zastavuje. V případě zastavení habilitačního
řízení je habilitační práce s připojenými doklady vrácena uchazeči. Získá-li návrh na
jmenování docentem nadpoloviční většinu hlasů všech členů Vědecké rady VFU Brno,
rektor jmenuje uchazeče docentem k prvnímu dni měsíce následujícího po jednání Vědecké
rady VFU Brno.
(3) Na postup zveřejňování habilitačních prací se uplatní § 47b zákona. Zveřejňování
habilitačních prací je naplňováno prostřednictvím databáze závěrečných prací umístěné
ve veřejné části internetových stránek VFU Brno a prostřednictvím Ústřední knihovny VFU
Brno.
(4) Text odevzdané habilitační práce podléhá porovnání s texty prací uložených v univerzitní
nebo meziuniverzitní databázi prací a případně s texty dalších publikací.
Článek 6
(1) Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat do třiceti kalendářních dnů
námitky. Námitky se podávají děkanovi.
(2) Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi. Rozhodnutí musí být
odůvodněno. Rozhodnutí rektora spolu s odůvodněním je konečné.
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ČÁST DRUHÁ
Řízení ke jmenování profesorem
Článek 7
(1) Uchazeč o jmenování profesorem musí být významnou osobností v oboru s prokazatelným
přínosem v pedagogické činnosti při vzdělávání studentů na vysoké škole a prokazatelnými
významnými výsledky v přednáškové činnosti a v publikaci významných učebních textů
pro studenty vysoké školy. Musí se jednat o známou a mezinárodně uznávanou osobnost
v oblasti vzdělávací, v tvůrčí činnosti i v praxi prezentující mezinárodní poznatky
a zkušenosti.
(2) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh podle § 74 odst. 2 zákona. Součástí
návrhu na zahájení řízení jsou náležitosti uvedené v § 72 odst. 2, větě druhé zákona.
V návrhu musí být též uveden obor, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje.
(3) Dnem zahájení řízení ke jmenování profesorem je den doručení návrhu uchazeče o zahájení
řízení děkanovi nebo den doručení vlastního podnětu vědecké rady fakulty nebo Vědecké
rady VFU Brno.
(4) Nemá-li návrh všechny zákonem stanovené náležitosti, vyzve děkan písemně uchazeče
nebo toho, kdo návrh předložil, k odstranění nedostatků. Nebudou-li nedostatky odstraněny
ve lhůtě 2 měsíců ode dne, kdy byla předkladateli výzva doručena, řízení děkan zastaví
a předložené materiály se uchazeči vrátí.
Článek 8
(1) Má-li návrh veškeré náležitosti, připraví děkan návrh na složení pětičlenné komise tak, aby
tento návrh mohl být předložen ke schválení na zasedání vědecké rady fakulty. Návrh na
složení komise musí být v souladu s § 74 odst. 3 zákona.
(2) Komise je pětičlenná, skládá se z profesorů, docentů a dalších významných představitelů
uchazečem uvedeného oboru nebo oboru příbuzného. Předsedou komise musí být profesor,
zpravidla zaměstnanec VFU Brno. Nejméně tři členové komise jsou odborníci z jiného
pracoviště než z VFU Brno. Členem komise nemůže být uchazeč nebo profesor, který
podává doporučující stanovisko k zahájení profesorského řízení. Členy komise jmenuje
na základě schválení vědeckou radou fakulty děkan fakulty.
(3) Jmenovaným členům komise děkan neprodleně zašle spolu s oznámením o jmenování
podklady nutné pro posouzení vědecké kvalifikace uchazeče pro daný obor a jeho
pedagogické praxe. Pro účely posouzení podkladů obdrží členové komise kritéria
uplatňovaná při řízení ke jmenování profesorem na VFU Brno schválená Vědeckou radou
VFU Brno a platná ke dni zahájení předmětného řízení ke jmenování profesorem.
Článek 9
(1) Komise při své práci postupuje v souladu s § 74 odst. 5 zákona. Pro účely posouzení si může
komise vyžádat k návrhu na řízení ke jmenování uchazeče profesorem dodatečná odborná
stanoviska významných představitelů daného nebo příbuzného oboru.
(2) Zasedání komise řídí její předseda, za jeho nepřítomnosti jiný jím pověřený člen.
(3) Komise posoudí kvalifikaci uchazeče a tajným hlasováním se usnese na návrhu, zda má být
uchazeč jmenován profesorem.
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(4) Nezíská-li návrh na jmenování nadpoloviční většinu hlasů všech členů komise, platí,
že komise doporučuje řízení ke jmenování profesorem zastavit. Návrh na jmenování
uchazeče profesorem nebo na zastavení řízení předloží předseda nebo jím pověřený člen
komise vědecké radě fakulty, která komisi schválila.
Článek 10
(1) Návrh na zahájení řízení ke jmenování profesorem nebo návrh na zastavení řízení zařadí
děkan na program zasedání vědecké rady fakulty.
(2) Vědecká rada fakulty vyzve uchazeče, aby na jejím veřejném zasedání přednesl přednášku,
ve které předloží koncepci vědecké práce a výuky v daném oboru.
(3) Po přednášce a případné rozpravě se vědecká rada fakulty tajným hlasováním usnáší
na návrhu, zda uchazeč má být jmenován profesorem.
(4) Získá-li návrh na jmenování nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty,
postoupí děkan, jako předseda vědecké rady fakulty, návrh na jmenování profesorem
rektorovi.
(5) Nezíská-li návrh na jmenování profesorem nadpoloviční většinu hlasů všech členů vědecké
rady fakulty, platí, že vědecká rada fakulty řízení ke jmenování profesorem zastaví.
V případě, že je řízení zastaveno, jsou předložené materiály uchazeči vráceny.
(6) Řízení ke jmenování profesorem může být kdykoliv ve svém průběhu děkanem zastaveno
na základě žádosti uchazeče. Děkan je povinen o této skutečnosti informovat rektora,
vědeckou radu fakulty a členy komise. Předložené materiály jsou vráceny uchazeči.
Článek 11
(1) Rektor návrh na jmenování profesorem předloží Vědecké radě VFU Brno.
(2) Průběh řízení ke jmenování uchazeče profesorem na zasedání Vědecké rady VFU Brno
probíhá v souladu se zákonem, vnitřními předpisy VFU Brno a vnitřními předpisy fakulty.
(3) Na jednání Vědecké rady VFU Brno, v rámci jejího veřejného zasedání, uchazeč přednese
svoji koncepci vědecké práce a výuky v daném oboru.
(4) Získá-li návrh na jmenování nadpoloviční většinu hlasů všech členů Vědecké rady VFU
Brno, předloží jej rektor se všemi náležitostmi ministrovi školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „ministr“).
(5) Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou nadpoloviční většinu hlasů všech
členů Vědecké rady VFU Brno, řízení se zastavuje.
(6) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem může uchazeč podat do 30 dnů námitky,
o nichž rozhoduje rektor. Rozhodnutí rektora je konečné.
ČÁST TŘETÍ
Společná ustanovení k habilitačnímu řízení
a řízení ke jmenování profesorem
Článek 12
(1) Tento Řád habilitačního řízení a řízení pro jmenování profesorem se vztahuje na habilitační
řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená po datu nabytí jeho účinnosti.
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(2) Na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem se nevztahuje zákon č. 500/2004 Sb.,
správní řád, ve znění pozdějších předpisů.
(3) VFU Brno stanoví poplatky za úkony spojené s habilitačním řízením a poplatek za úkony
spojené s řízení ke jmenování profesorem. Výše poplatku za úkony spojené s habilitačním
řízením činí 10 000,- Kč. Výše poplatku za úkony spojené s řízením ke jmenování
profesorem činí 15 000,- Kč. Poplatky jsou splatné ke dni podání návrhu na zahájení
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.
(4) Oznámení o zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem nebo
o zastavení řízení na základě rozhodnutí vědecké rady fakulty zašle děkan rektorovi. Údaje
o zahájení a výsledku habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, jakož i změny
v údajích podle § 75 odst. 2 písm. b) zákona oznámí rektor Ministerstvu školství, mládeže
a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“). Současně budou údaje o zahájení a výsledku
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, jakož i další údaje uvedené v § 75
odst. 1 zpřístupněny ve veřejné části internetových stránek VFU Brno.
(5) Habilitační řízení musí být, s výjimkou závažných důvodů, ukončeno do dvou let ode dne
zahájení řízení. Při nedodržení této lhůty informuje rektor o důvodech vědeckou radu
fakulty a Vědeckou radu VFU Brno.
(6) Řízení ke jmenování profesorem musí být, s výjimkou závažných důvodů, ukončeno do tří
let ode dne zahájení řízení. Při nedodržení této lhůty informuje rektor o důvodech vědeckou
radu fakulty a Vědeckou radu VFU Brno.
(7) Je-li uchazečem děkan, zastupuje jej v habilitačním řízení nebo řízení ke jmenování
profesorem proděkan, do jehož oblasti působnosti spadá habilitační řízení a řízení ke
jmenování profesorem.
(8) Je-li uchazečem rektor, zastupuje jej v habilitačním řízení nebo řízení ke jmenování
profesorem prorektor pro vědu, výzkum a zahraniční vztahy.

ČÁST ČTVRTÁ
Řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem
Článek 13
(1) Rektor rozhoduje v řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem v případě
habilitačního řízení, které se konalo na VFU Brno. Součástí podkladů pro rozhodnutí
v řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem je stanovisko přezkumné komise.
(2) Přezkumnou komisi jmenuje rektor. Přezkumná komise má pět členů. Jednoho člena komise
jmenuje rektor na návrh ministra, ostatní členové jsou jmenováni z řad docentů, profesorů
nebo jiných odborníků. Nadpoloviční většinu členů komise tvoří osoby z jiného pracoviště
než z VFU Brno.
(3) Řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem je zahajováno z moci úřední. Řízení
zahajuje rektor
a) nejpozději do tří let ode dne nabytí právní moci rozsudku, kterým byla dotyčná
osoba odsouzena pro úmyslný trestný čin, jde-li o případ založený v důsledku
úmyslného trestného činu, nebo
b) nejpozději do pěti let ode dne skončení habilitačního řízení, jde-li o případy
uvedené v § 74a odst. 2 písm. b) zákona.
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(4) V řízení je zjišťováno, zda osoba, jejíž pedagogická nebo vědecká kvalifikace byla
v habilitačním řízení ověřována, prokazovala svoji kvalifikaci
a) v důsledku úmyslného trestného činu, nebo
b) v důsledku úmyslného neoprávněného užití díla jiné osoby hrubě porušujícího
právní předpisy upravující ochranu duševního vlastnictví nebo jiného úmyslného
jednání proti dobrým mravům.
(5) Postup řízení je upraven v § 74a až 74c zákona. Z jednání komise se pořizuje písemný
protokol obsahující odůvodnění návrhu komise.
(6) Navrhuje-li komise vyslovení neplatnosti jmenování docentem, musí z odůvodnění
vyplývat vztah mezi skutkovými zjištěními a úvahami při hodnocení důkazů na straně jedné
a doporučením komise na straně druhé.
(7) Rozhodnutí v řízení o vyslovení neplatnosti jmenování docentem vydává rektor. Lhůta pro
vydání rozhodnutí činí jeden rok ode dne zahájení řízení.
(8) Neshledá-li rektor důvody pro vyslovení neplatnosti jmenování docentem, řízení
o vyslovení neplatnosti usnesením zastaví. Je-li rozhodnutím rektora vyslovena neplatnost
jmenování docentem, uvedená osoba přestane být docentem ode dne, kdy se pravomocné
rozhodnutí rektora o vyslovení neplatnosti jmenování docentem stane účinným.
(9) Pokud se rektor vydáním rozhodnutí o vyslovení neplatnosti jmenování docentem nebo
usnesením o zastavení řízení odchýlí od stanoviska komise, je povinen tuto skutečnost
ve svém rozhodnutí nebo usnesení zdůvodnit.
ČÁST PÁTÁ
Článek 14
Přechodná a závěrečná ustanovení
(1) Tento Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem se vztahuje na řízení
zahájená ode dne nabytí účinnosti tohoto předpisu.
(2) Tento Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem byl schválen podle § 9
odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem VFU Brno dne 25. května 2017.
(3) Tento Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem nabývá platnosti podle
§ 36 odst. 4 zákona dnem jeho registrace ministerstvem.
(4) Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem nabývá účinnosti dnem
1. září 2017.

***

Změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, Akademickým senátem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno dne
12. června 2018.
Změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona o vysokých školách dnem
registrace Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy.
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Změny Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Veterinární a farmaceutické
univerzity Brno nabývají účinnosti dnem 1. září 2018.

Prof. MVDr. Alois Nečas, Ph.D., MBA v. r.
rektor
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