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§ 74 

Řízení ke jmenování profesorem 

(1) V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická a vědecká nebo umělecká 
kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností 
ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě 
habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných 
případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké 
škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké nebo umělecké rady vysoké školy předchozí 
jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout. 

(2) Řízení ke jmenování profesorem se zahajuje na návrh uchazeče podpořený alespoň dvěma 
písemnými stanovisky profesorů téhož nebo příbuzného oboru nebo na návrh děkana nebo 
rektora podaný vědecké radě fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor jmenování, nebo 
vědecké nebo umělecké radě vysoké školy, má-li akreditaci pro navrhovaný obor vysoká škola. 
Řízení může zahájit z vlastního podnětu i vědecká rada fakulty nebo vědecká nebo umělecká 
rada vysoké školy. Součástí návrhu jsou náležitosti uvedené v § 72 odst. 2 větě druhé; 
v návrhu se též uvede obor, ve kterém se řízení ke jmenování profesorem zahajuje. 

(3) Pro posouzení návrhu schvaluje na návrh děkana nebo rektora příslušná vědecká nebo 
umělecká rada pětičlennou komisi složenou z profesorů, docentů a dalších významných 
představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou komise musí být profesor 
a nejméně tři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z vysoké školy, na které se 
jmenovací řízení koná. 

(4) V uměleckých oborech může příslušná vědecká nebo umělecká rada prominout uchazeči 
požadavek vysokoškolského vzdělání. 

(5) Komise posoudí kvalifikaci uchazeče a tajným hlasováním se usnese na návrhu, zda uchazeč 
má být jmenován profesorem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů 
komise, platí, že komise doporučuje řízení ke jmenování profesorem zastavit. Návrh přednese 
předseda nebo jím pověřený člen komise té vědecké nebo umělecké radě, která komisi 
schválila. Tato vědecká nebo umělecká rada vyzve uchazeče, aby na jejím veřejném zasedání 
přednesl přednášku, ve které předloží koncepci vědecké nebo umělecké práce a výuky 
v daném oboru. 

(6) Po přednášce se vědecká nebo umělecká rada tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda 
uchazeč má být jmenován profesorem. Jde-li o vědeckou nebo uměleckou radu vysoké školy, 
předkládá po schválení návrh na jmenování profesorem ministrovi. V případě, že jde 
o vědeckou radu fakulty, předkládá návrh vědecké nebo umělecké radě vysoké školy, která 
tajně hlasuje o předložení návrhu ministrovi. Ustanovení § 72 odst. 10 platí v obou případech 
obdobně. 

(7) Na řízení ke jmenování profesorem se správní řád nevztahuje; podrobnosti postupu při řízení 
ke jmenování profesorem stanoví vysoká škola ve svém vnitřním předpisu. Orgány vysoké 
školy a fakulty, popřípadě vysokoškolského ústavu, a komise při řízení ke jmenování 
profesorem konají bez zbytečných průtahů. 

(8) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem na fakultě nebo vysoké škole může uchazeč 
podat do 30 dnů námitky, o nichž rozhoduje rektor; rozhodnutí rektora je konečné. 

(9) Stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy, může být řízení ke jmenování profesorem zahájeno 
na vědecké radě vysokoškolského ústavu, která plní úkoly vědecké rady fakulty. Úkoly děkana 
pak plní ředitel vysokoškolského ústavu. 

(10) Vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s řízením ke jmenování profesorem, 
který činí nejvýše šestinásobek základu stanoveného podle § 58 odst. 2; výši poplatku 
je povinna zveřejnit ve veřejné části svých internetových stránek. Poplatek je příjmem vysoké 
školy. 


