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IV. 
 
 

Platné znění části zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a 
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 
210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona 
č. 121/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., 
zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 
Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 
296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., 
zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 48/2013 
Sb. a zákona č. .../... Sb., s vyznačením navrhovaných změn a doplnění 
 

 
 

      ZÁKON 
 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách) 
 
 
 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:  
 
 

* * * 
 

§ 7  
Orgány veřejné vysoké školy  

 
 (1) Samosprávnými akademickými orgány veřejné vysoké školy jsou  
  
a) akademický senát,  
  
b) rektor,  
  
c) vědecká rada nebo umělecká rada nebo na neuniverzitní vysoké škole akademická rada 
veřejné vysoké školy (dále jen „vědecká rada veřejné vysoké školy“),  
 
d) disciplinární komise.  
  
 (2) Dalšími orgány veřejné vysoké školy jsou  
  
a) správní rada veřejné vysoké školy,  
  
b) kvestor.  
  
 

Akademický senát veřejné vysoké školy  
§ 8  

 
 (1) Akademický senát veřejné vysoké školy je jejím samosprávným zastupitelským 
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akademickým orgánem. Má nejméně jedenáct členů, z toho nejméně jednu třetinu a nejvýše 
jednu polovinu tvoří studenti. Členy akademického senátu veřejné vysoké školy volí ze svých 
řad členové akademické obce veřejné vysoké školy. Volby jsou přímé, s tajným hlasováním. 
Vnitřní předpis veřejné vysoké školy stanoví zejména počet členů akademického senátu, 
způsob jejich volby a způsob volby předsedy akademického senátu, orgány akademického 
senátu a jejich ustavování a důvody zániku členství v akademickém senátu a případnou 
neslučitelnost členství v akademickém senátu s výkonem jiných funkcí.  
  
 (2) Členství v akademickém senátu je neslučitelné s funkcí rektora, prorektorů, děkanů 
a proděkanů.  
  
 (3) Funkční období jednotlivých členů akademického senátu veřejné vysoké školy je 
nejvýše tříleté. Je-li student zvolený do akademického senátu veřejné vysoké školy v průběhu 
svého funkčního období přijat do jiného, bezprostředně navazujícího studijního programu, 
může vnitřní předpis veřejné vysoké školy stanovit podmínky, za kterých jeho členství v 
akademickém senátu nezaniká. Funkční období všech členů akademického senátu veřejné 
vysoké školy skončí, jestliže akademický senát po dobu šesti měsíců nekoná podle § 9. Rektor 
nejpozději do 30 dnů vyhlásí nové volby.  
  
 (4) Zasedání akademického senátu veřejné vysoké školy jsou veřejně přístupná. 
Rektor nebo v jeho zastoupení prorektor má právo vystoupit na zasedání, kdykoliv o to 
požádá. Na žádost rektora je předseda akademického senátu povinen bezodkladně svolat 
mimořádné zasedání akademického senátu veřejné vysoké školy.  
  
 

§ 9  
 
 (1) Akademický senát veřejné vysoké školy  
  
a) rozhoduje na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení součástí 
vysoké školy, na základě souhlasného vyjádření orgánů nebo osob stanovených statutem jako 
vedoucí zaměstnanci vysoké školy rozhoduje také o zřízení nebo zrušení společných 
pracovišť součástí vysoké školy,  
  
b) na návrh rektora nebo na základě postoupení předpisu akademickým senátem fakulty 
schvaluje vnitřní předpisy vysoké školy a jejich součástí,  
  
c) schvaluje rozpočet vysoké školy předložený rektorem a kontroluje využívání finančních 
prostředků vysoké školy,  
  
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření vysoké školy 
předloženou rektorem,  
  
e) schvaluje hodnocení činnosti vysoké školy předložené rektorem,  
  
f) schvaluje návrh rektora na jmenování a odvolání členů vědecké rady veřejné vysoké školy 
a disciplinární komise veřejné vysoké školy,  
 
g) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech, které se neuskutečňují 
na fakultách,  
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h) usnáší se o návrhu na jmenování rektora, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,  
  
i) schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké nebo další tvůrčí činnosti veřejné vysoké školy a jeho každoroční aktualizaci (dále 
jen „dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy“) po projednání ve vědecké radě veřejné 
vysoké školy,  
  
j) na návrh rektora zruší vnitřní předpis, rozhodnutí nebo jiný úkon orgánu součásti veřejné 
vysoké školy anebo pozastaví jeho účinnost, pokud je tento vnitřní předpis, rozhodnutí nebo 
úkon v rozporu se zvláštními předpisy nebo vnitřními předpisy veřejné vysoké školy.  
  
 (2) Akademický senát veřejné vysoké školy se vyjadřuje zejména  
  
a) k návrhům těch studijních programů, které se neuskutečňují na fakultách,  
  
b) k záměru rektora jmenovat nebo odvolat prorektory,  
  
c) k právním úkonům, které vyžadují souhlas správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 
odst. 1 písm. a) až d),  
  
d) k podnětům a stanoviskům správní rady veřejné vysoké školy podle § 15 odst. 3.  
  
 (3) O návrzích zejména podle odstavce 1 písm. h) se akademický senát veřejné vysoké 
školy usnáší tajným hlasováním. Návrh na jmenování rektora je přijat, jestliže se pro něj 
vyslovila nadpoloviční většina všech členů akademického senátu veřejné vysoké školy; návrh 
na jeho odvolání je přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů 
akademického senátu.  
  

§ 10  
Rektor 

  
 (1) V čele veřejné vysoké školy je rektor; jedná a rozhoduje ve věcech školy, pokud 
zákon nestanoví jinak. V případech, kdy zvláštní předpis předpokládá působnost statutárního 
orgánu, plní ji rektor.  
  
 (2) Rektora jmenuje a odvolává na návrh akademického senátu veřejné vysoké školy 
prezident republiky. Návrh se podává prostřednictvím ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy (dále jen „ministr“).  
  
 (3) Funkční období rektora je čtyřleté. Funkci rektora může tatáž osoba vykonávat na 
téže veřejné vysoké škole nejvýše dvě po sobě bezprostředně jdoucí funkční období.  
  
 (4) Rektora zastupují v jím určeném rozsahu prorektoři. Prorektory jmenuje a 
odvolává rektor.  
  
 (5) Mzdu rektora stanoví ministr.  
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Vědecká rada veřejné vysoké školy  
§ 11  

 
 (1) Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jmenuje a odvolává rektor.  
  
 (2) Členy vědecké rady veřejné vysoké školy jsou významní představitelé oborů, v 
nichž vysoká škola uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, 
uměleckou nebo další tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové 
akademické obce této školy.  
  
 (3) Předsedou vědecké rady veřejné vysoké školy je rektor.  
  
 

§ 12  
 
 (1) Vědecká rada veřejné vysoké školy  
  
a) projednává dlouhodobý záměr veřejné vysoké školy,  
  
b) schvaluje studijní programy, pokud jejich schválení nepatří do působnosti vědecké rady 
nebo umělecké rady fakulty (dále jen „vědecká rada fakulty“),  
  
c) vykonává působnost v řízení ke jmenování profesorem a v habilitačním řízení v rozsahu 
stanoveném tímto zákonem.  
  
 (2) Vědecká rada veřejné vysoké školy se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží rektor.  
  
 

* * * 
 

§ 17  
Vnitřní předpisy veřejné vysoké školy  

 
 (1) Vnitřními předpisy veřejné vysoké školy jsou  
  
a) statut veřejné vysoké školy,  
  
b) volební a jednací řád akademického senátu veřejné vysoké školy,  
  
c) vnitřní mzdový předpis,7)  
  
d) jednací řád vědecké rady veřejné vysoké školy,  
  
e) řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků,  
  
f) studijní a zkušební řád,  
  
g) stipendijní řád,  
  
h) disciplinární řád pro studenty,  



5 
 

  
i) další předpisy, pokud tak stanoví statut veřejné vysoké školy.  
  
 (2) Statut veřejné vysoké školy obsahuje zejména  
  
a) název, sídlo a typ vysoké školy,  
  
b) právní předchůdce,  
  
c) podmínky pro přijetí ke studiu a způsob podávání přihlášek,  
  
d) podmínky studia cizinců,  
  
e) vymezení obsahu, podmínek a četnosti hodnocení činnosti vysoké školy,  
  
f) organizační strukturu,  
  
g) ustanovení o poplatcích spojených se studiem,  
  
h) pravidla pro užívání akademických insignií a pro konání akademických obřadů,  
  
i) pravidla hospodaření veřejné vysoké školy.  
  
____________________ 
7) § 18 odst. 2 zákona č. 1/1992 Sb., o mzdě, odměně za pracovní pohotovost a o průměrném výdělku 

 
 

* * * 
 

 
 § 25  

 Orgány fakulty  
 
 (1) Samosprávnými akademickými orgány fakulty jsou  
  
a) akademický senát fakulty,  
  
b) děkan,  
  
c) vědecká rada fakulty,  
  
d) disciplinární komise fakulty.  
  
 (2) Dalším orgánem fakulty je tajemník.  
  
 (3) Akademickou obec fakulty tvoří akademičtí pracovníci působící na této fakultě a 
studenti zapsaní na této fakultě.  
  
 
 

* * * 
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 § 27  

 
 (1) Akademický senát fakulty  
  
a) na návrh děkana rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakultních 
pracovišť,  
  
b) na návrh děkana schvaluje návrh vnitřních předpisů fakulty a postupuje je ke schválení 
akademickému senátu vysoké školy,  
  
c) schvaluje rozdělení finančních prostředků fakulty předložené děkanem a kontroluje jejich 
využívání,  
  
d) schvaluje výroční zprávu o činnosti a výroční zprávu o hospodaření fakulty předloženou 
děkanem,  
  
e) schvaluje podmínky pro přijetí ke studiu ve studijních programech uskutečňovaných na 
fakultě,  
  
f) schvaluje návrh děkana na jmenování a odvolání členů vědecké rady fakulty a disciplinární 
komise fakulty,  
  
g) usnáší se o návrhu na jmenování děkana, popřípadě navrhuje jeho odvolání z funkce,  
  
h) na návrh děkana schvaluje dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a 
inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým 
záměrem veřejné vysoké školy po projednání ve vědecké radě fakulty.  
  
 (2) Akademický senát fakulty se vyjadřuje zejména  
  
a) k návrhům studijních programů uskutečňovaných na fakultě,  
  
b) k záměru děkana jmenovat nebo odvolat proděkany.  
  
 (3) O návrzích zejména podle odstavce 1 písm. g) se akademický senát fakulty usnáší 
tajným hlasováním. Návrh na jmenování děkana je přijat, jestliže se pro něj vyslovila 
nadpoloviční většina všech členů akademického senátu fakulty; návrh na jeho odvolání je 
přijat, jestliže se pro něj vyslovily nejméně tři pětiny všech členů akademického senátu.  
  
 

* * * 
 

 Vědecká rada fakulty  
 § 29  

 
 (1) Členy vědecké rady fakulty jmenuje a odvolává děkan.  
  
 (2) Členové vědecké rady fakulty jsou významní představitelé oborů, v nichž fakulta 
uskutečňuje vzdělávací a vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další 
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tvůrčí činnost. Nejméně jedna třetina členů jsou jiné osoby než členové akademické obce 
veřejné vysoké školy, jejíž je fakulta součástí.  
  
 (3) Předsedou vědecké rady fakulty je děkan.  
  

 
 § 30  

 
 (1) Vědecká rada fakulty  
  
a) projednává dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 
umělecké nebo další tvůrčí činnosti fakulty vypracovaný v souladu s dlouhodobým záměrem 
veřejné vysoké školy,  
  
b) schvaluje studijní programy, které mají být uskutečňovány na fakultě,  
  
c) vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu 
stanoveném tímto zákonem.  
  
 (2) Vědecká rada fakulty se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží děkan.  
  
 

* * * 
  

 § 33  
 Vnitřní předpisy fakulty  

 
 (1) Vnitřní předpisy fakulty upravují záležitosti fakulty spadající do její samosprávné 
působnosti a její vztah k veřejné vysoké škole, pokud nejsou upraveny zákonem.  
  
 (2) Vnitřními předpisy fakulty jsou  
  
a) statut fakulty,  
  
b) volební a jednací řád akademického senátu fakulty,  
  
c) jednací řád vědecké rady fakulty,  
  
d) disciplinární řád pro studenty,  
  
e) další předpisy, pokud tak stanoví statut fakulty.  
  
 (3) Na obsah statutu fakulty se vztahuje přiměřeně § 17 odst. 2.  
  
 (4) Vnitřní předpisy teologických fakult se předkládají ke schválení akademickému 
senátu vysoké školy po jejich schválení příslušnou církví nebo náboženskou společností, 
pokud je povinnost schválení zakotvena ve vnitřních předpisech této církve nebo náboženské 
společnosti.  
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Díl 2  
 Vysokoškolský ústav  

 
 § 34  

 
 (1) Vysokoškolský ústav vykonává vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, 
uměleckou nebo další tvůrčí činnost a může se podílet na uskutečňování akreditovaných 
studijních programů nebo jejich částí.  
  
 (2) O zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení vysokoškolského ústavu 
rozhoduje na návrh rektora akademický senát veřejné vysoké školy.  
  
 (3) V čele vysokoškolského ústavu je ředitel, kterého jmenuje a odvolává rektor.  
  
 (4) Ředitel vysokoškolského ústavu je oprávněn jednat jménem veřejné vysoké školy 
pouze ve věcech, o nichž to stanoví vnitřní předpis této školy.  
  
 (5) Ředitel vysokoškolského ústavu jmenuje se souhlasem akademického senátu 
veřejné vysoké školy vědeckou radu nebo uměleckou radu nebo na neuniverzitní škole 
akademickou radu vysokoškolského ústavu (dále jen „vědecká rada vysokoškolského 
ústavu“), pro kterou platí § 29 a 30 přiměřeně.  
  
 

* * * 
  

§ 53  
Státní zkoušky  

 
 (1) Státní zkouška se koná před zkušební komisí; průběh státní zkoušky a vyhlášení 
výsledku jsou veřejné.  
  
 (2) Právo zkoušet při státní zkoušce mají pouze profesoři, docenti a odborníci 
schválení příslušnou vědeckou, uměleckou nebo akademickou radou.  
 
 (3) Ministerstvo může jmenovat další členy zkušební komise z významných odborníků 
v daném oboru.  
  

* * * 
 

ČÁST SEDMÁ  
AKADEMI ČTÍ PRACOVNÍCI  

 
§ 70  

Akademičtí pracovníci  
 
 (1) Akademickými pracovníky jsou zaměstnanci vysoké školy, kteří vykonávají jak 
pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí 
činnost. Akademičtí pracovníci jsou povinni dbát dobrého jména vysoké školy.  
  
 (2) Akademickými pracovníky jsou profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti, 
lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci podílející se na pedagogické činnosti.  
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 (3) Na vysoké škole plní funkci učitelů akademičtí pracovníci.  
  
 (4) Pouze profesor nebo docent, který je akademickým pracovníkem příslušné vysoké 
školy podle odstavců 1 a 2, může garantovat podle § 79 odst. 1 písm. c) kvalitu a rozvoj 
studijního programu uskutečňovaného danou vysokou školou (nebo její součástí).  
  
 (5) Na výuce se mohou podílet i další odborníci na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr.  
  
 (6) Vnitřní předpis vysoké školy stanoví postavení hostujících profesorů.  
 
  

§ 71  
Jmenování docentem  

 
 Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení.  
  

§ 72  
Habilitační řízení  

 
 (1) V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to 
zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo 
uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační 
přednášky a předcházející pedagogické praxe.  
  
 (2) Habilitační řízení se zahajuje na návrh uchazeče. S návrhem je nutno předložit 
životopis, doklady o dosaženém vysokoškolském vzdělání a získaných příslušných titulech, 
doklady osvědčující pedagogickou praxi, seznam vědeckých, odborných nebo uměleckých 
prací, přehled absolvovaných vědeckých, odborných nebo uměleckých stáží, jak tuzemských, 
tak i zahraničních, popřípadě další doklady osvědčující vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci. 
V návrhu uchazeč též uvede obor, ve kterém žádá o habilitaci. Předloží rovněž habilitační 
práci.  
  
 (3) Habilitační prací se rozumí:  
  
a) písemná práce, která přináší nové vědecké poznatky, nebo  
  
b) soubor uveřejněných vědeckých prací nebo inženýrských prací doplněný komentářem, 
nebo  
  
c) tiskem vydaná monografie, která přináší nové vědecké poznatky, nebo  
  
d) umělecké dílo nebo umělecký výkon nebo jejich soubor, kterým je například vynikající 
veřejná umělecká činnost.  
  
 
 (4) Návrh se podává děkanovi fakulty, která má akreditaci pro uvedený obor 
habilitace, nebo rektorovi, má-li akreditaci pro uvedený obor vysoká škola. Nemá-li návrh 
všechny potřebné náležitosti a uchazeč jeho vady na výzvu v přiměřené lhůtě neodstraní, 
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děkan nebo rektor habilitační řízení zastaví.  
  
 (5) Pokud nedojde k zastavení habilitačního řízení podle odstavce 4, předloží děkan 
nebo rektor věc vědecké nebo umělecké radě fakulty nebo vysoké školy spolu s návrhem na 
složení pětičlenné habilitační komise. Habilitační komise se skládá 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 habilitační řízení koná.  
 
 (6) V uměleckých oborech může příslušná vědecká nebo umělecká rada prominout 
uchazeči o habilitaci požadavek vysokoškolského vzdělání.  
  
 (7) Habilitační komise ve složení schváleném vědeckou nebo uměleckou radou 
jmenuje tři oponenty habilitační práce. Z vysoké školy, na které se habilitační řízení koná, 
může být jmenován pouze jeden oponent.  
  
 (8) Habilitační komise posoudí vědeckou nebo uměleckou kvalifikaci uchazeče pro 
daný obor a jeho předcházející pedagogickou praxi. Na základě posudků oponentů zhodnotí 
úroveň habilitační práce. Habilitační komise se tajným hlasováním usnese na návrhu, zda 
uchazeč má být jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů 
habilitační komise, platí, že habilitační komise doporučuje habilitační řízení zastavit. Návrh 
přednese předseda nebo jím pověřený člen habilitační komise vědecké nebo umělecké radě.  
  
 (9) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání 
vědecké nebo umělecké rady. 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 nebo umělecké a pedagogické činnosti, se vědecká nebo umělecká rada tajným 
hlasováním usnáší na návrhu, zda uchazeč má být jmenován docentem.  
  
 (10) Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké nebo umělecké 
rady, platí, že vědecká nebo umělecká rada habilitační řízení zastavuje.  
  
 (11) Návrh na jmenování docentem postoupí vědecká nebo umělecká rada rektorovi. 
Nesouhlasí-li rektor s návrhem, předloží jej se svým odůvodněním vědecké nebo umělecké 
radě vysoké školy, která jej projedná a tajným hlasováním se usnáší, zda uchazeč má být 
jmenován docentem. Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké nebo 
umělecké rady, platí, že se řízení zastavuje. V opačném případě rektor docenta jmenuje.  
  
 (12) V případě zastavení habilitačního řízení se habilitační práce s připojenými 
doklady vrátí uchazeči.  
  
 (13) Na habilitační řízení se nevztahují obecné předpisy o správním řízení.  
  
 (14) Proti postupu při habilitačním řízení může uchazeč podat námitky. Nevyhoví-li 
námitkám děkan, předá je k rozhodnutí rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné.  
  
 (15) Stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy, může habilitační řízení probíhat před 
vědeckou radou vysokoškolského ústavu. Úkoly děkana pak plní jeho ředitel.  
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§ 73  
Jmenování profesorem  

 
 Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké 
školy podaný prostřednictvím ministra.  

 
 

§ 73 
Jmenování profesorem 

 
Profesorem pro určitý obor jmenuje předseda Senátu Parlamentu toho, kdo byl 
vědeckou nebo uměleckou radou vysoké školy navržen na jmenování profesorem v 
řízení podle § 74; řízení ve věci jmenování, jehož účastníkem je pouze uchazeč navržený 
na jmenování, zahájí předseda Senátu Parlamentu z moci úřední do 30 dnů po obdržení 
uvedeného návrhu vědecké nebo umělecké rady vysoké školy, podaného prostřednictvím 
ministra. Předseda Senátu Parlamentu nemusí návrhu na jmenování uchazeče 
profesorem vyhovět, pokud v řízení podle § 74 nebyly splněny podstatné věcné nebo 
formální náležitosti, které mohly mít vliv na jeho výsledek; zamítavé rozhodnutí musí 
být vždy odůvodněno. Proti rozhodnutí předsedy Senátu Parlamentu nejsou opravné 
prostředky přípustné. 

 
§ 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 radě vysoké školy 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 hodnotící 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.  
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 (5) Hodnotící 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 hodnotící komise, platí, že hodnotící komise doporučuje řízení ke 
jmenování profesorem zastavit. Návrh přednese předseda nebo jím pověřený člen hodnotící 
komise té vědecké radě 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. Jedná-li se o vědeckou radu vysoké školy 
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 nevztahují obecné předpisy o správním 
řízení.  
  
 (8) Proti postupu při řízení ke jmenování profesorem na fakultě nebo vysoké škole 
může uchazeč podat 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.  
 

 
§ 75  

Zveřejňování údajů o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem  
 
 (1) Vysoká škola nebo její součást zveřejní na úřední desce neprodleně údaje o 
zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a termíny příslušných 
veřejných zasedání vědeckých nebo uměleckých rad; neprodleně rovněž zveřejní údaje o 
ukončení těchto řízení.  
  
 (2) Vysoká škola oznámí ministerstvu  
  
a) při zahájení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem jméno, příjmení, rodné 
číslo, stav a trvalý pobyt, u cizinců též datum narození, pohlaví, bydliště v České republice a 
státní občanství, a údaje o pracovním poměru uchazeče,  
  
b) v průběhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem změny v údajích 
uvedených v písmenu a) nebo důvod a datum přerušení řízení,  
  
c) při ukončení habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem datum a výsledek řízení.  
  
 (3) Ministerstvo zajistí zveřejnění informací o zahájení habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem a o výsledcích těchto řízení vhodným způsobem.  
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§ 76  
Tvůrčí volno  

 
 (1) Akademickému pracovníku vysoké školy se na jeho žádost poskytne tvůrčí volno v 
délce šesti měsíců jedenkrát za sedm let, nebrání-li tomu závažné okolnosti týkající se plnění 
vzdělávacích úkolů vysoké školy.  
  
 (2) Po dobu tvůrčího volna náleží akademickému pracovníku mzda.  
 
  

§ 77  
Výběrové řízení na veřejné vysoké škole  

 
 (1) Místa akademických pracovníků na veřejné vysoké škole se obsazují na základě 
výběrového řízení. Od výběrového řízení lze upustit při opakovaném sjednávání pracovního 
poměru s akademickým pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa.  
  
 (2) Vypsání výběrového řízení musí být zveřejněno na úřední desce vysoké školy nebo 
její součásti a v hromadném sdělovacím prostředku s celostátní působností nejméně 30 dnů 
před koncem lhůty pro podání přihlášky.  
  
 (3) Podrobnosti o výběrovém řízení stanoví vnitřní předpis veřejné vysoké školy.  
  
 

* * * 
 

§ 82  
Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem  

 
 (1) Oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat habilitační řízení nebo řízení ke 
jmenování profesorem v daném oboru podléhá akreditaci, kterou uděluje ministerstvo.  
  
 (2) Písemná žádost vysoké školy o akreditaci obsahuje:  
  
a) název vysoké školy, popřípadě název součásti, na které bude řízení probíhat,  
  
b) obor habilitace nebo jmenování,  
  
c) údaje o vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké nebo další tvůrčí 
činnosti vysoké školy nebo její součásti v daném oboru,  
  
d) údaje o profesorech a dalších akademických pracovnících vyučujících a pěstujících daný 
nebo příbuzný obor na vysoké škole nebo její součásti,  
  
e) seznam členů vědecké nebo umělecké rady vysoké školy, popřípadě její součásti.  
  
 (3) Ustanovení § 79 odst. 2 a 3 platí pro akreditaci habilitačního řízení a řízení ke 
jmenování profesorem obdobně.  
  
 (4) Akreditační komise posoudí, zda skutečnosti doložené podle odstavce 2 písm. c) až 
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e) vytvářejí předpoklady pro objektivní posouzení pedagogické a vědecké nebo umělecké 
kvalifikace uchazeče o jmenování docentem nebo profesorem, a vydá stanovisko k žádosti.  
  
 (5) Ministerstvo rozhodne o udělení akreditace do 30 dnů po obdržení stanoviska 
Akreditační komise. Přitom přihlíží k dlouhodobému záměru veřejné vysoké školy nebo 
dlouhodobému záměru soukromé vysoké školy a k hodnocení činnosti vysoké školy.  
  
 (6) Ministerstvo akreditaci neudělí, jestliže  
  
a) vysoká škola neskýtá záruku řádného provádění habilitačního řízení nebo řízení ke 
jmenování profesorem,  
  
b) není akreditován doktorský studijní program, v jehož rámci se na vysoké škole nebo její 
součásti vyučuje obor habilitace nebo jmenování nebo alespoň jeho podstatná část,  
  
c) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci,  
  
d) Akreditační komise nevydala souhlasné stanovisko,  
  
e) právnická osoba žádající o udělení akreditace byla pravomocně odsouzena za trestný čin, 
pro který neskýtá záruku řádného konání habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování 
profesorem, pokud se na ni podle zákona nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena 
nebyla; pro účely posouzení, zda je dán tento důvod neudělení akreditace, si ministerstvo 
vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů podle jiného právního předpisu27); žádost o vydání 
výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v 
elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.  
  
 (7) Výjimku z ustanovení odstavce 6 písm. b) může ministerstvo připustit v případě 
nově vznikajícího oboru.  
  
 (8) Akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem se uděluje na 
dobu nejvýše deseti let, počítanou ode dne právní moci rozhodnutí.  
 
____________________ 
27) Zákon č. 269/1994 Sb., o Rejstříku trestů, ve znění pozdějších předpisů. 

 
 

* * * 
 

ČÁST DVANÁCTÁ  
VOJENSKÉ A POLICEJNÍ VYSOKÉ ŠKOLY  

 
§ 94  

 
 (1) Vojenské vysoké školy vzdělávají odborníky zejména pro ozbrojené síly. Mohou 
na nich studovat též studenti, kteří nejsou vojáky v činné službě.  
  
 (2) Policejní vysoké školy vzdělávají odborníky zejména pro bezpečnostní sbory.22a) 
Mohou na nich studovat též studenti, kteří nejsou příslušníky bezpečnostního sboru.  
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§ 95  
 
 (1) Vojenské vysoké školy jsou součástí organizační složky státu23) Ministerstva 
obrany financované ze státního rozpočtu, zejména z kapitoly Ministerstva obrany, policejní 
vysoké školy jsou organizační složky státu23) financované z kapitoly Ministerstva vnitra; 
vztahují se na ně ustanovení části druhé s výjimkou § 14, 15, § 17 odst. 1 písm. c), § 18 až 20. 
Na státní vysoké školy se nevztahuje ustanovení § 2 odst. 2. Státní vysoké škole mohou být 
poskytnuty prostředky podle § 18 odst. 2 písm. a) a b) a odst. 5. Ministerstvo může vojenské 
vysoké škole poskytnout dotaci na stipendia podle § 91 odst. 2 písm. e) nebo podle § 91 odst. 
3 přiznávaná studentům studijních programů v oblasti bezpečnostních studií, kteří nejsou 
vojáky v činné službě; podmínky dotací, jejich užití a zúčtování se řídí obecnými předpisy pro 
nakládání s prostředky státního rozpočtu.  
  
 (2) Vojenské vysoké školy se při přijímání vojáků v činné službě ke studiu řídí 
požadavky Ministerstva obrany. Průběh služby a hmotné zabezpečení studentů-vojáků v činné 
službě se řídí zvláštními právními předpisy24) Počet studentů, kteří nejsou vojáky v činné 
službě, činí zpravidla jednu třetinu kapacity vojenských vysokých škol a je každoročně 
upřesňován v návaznosti na výši požadavku Ministerstva obrany na přípravu studentů-vojáků 
v činné službě.  
  
 (3) Policejní vysoké školy se při přijímání příslušníků Policie České republiky ve 
služebním poměru ke studiu řídí požadavky Ministerstva vnitra.  
  
 (4) Vojenské a policejní vysoké školy, které mají akreditován alespoň jeden doktorský 
studijní program, mohou požádat o akreditaci magisterského nebo dalšího doktorského 
studijního programu zabezpečovaného ve spolupráci s veřejnou vysokou školou. O společném 
zabezpečení těchto studijních programů musí být předem uzavřena mezi zúčastněnými 
vysokými školami smlouva vymezující vzájemné závazky. K uzavření smlouvy je potřebný 
souhlas ministerstva a Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra.  
  
 (5) Vojenské a policejní vysoké školy zveřejňují výsledky vědy nebo výzkumu a 
vývoje v souladu s obecnými předpisy o ochraně státního a služebního tajemství.25)  
  
 (6) Vojenské vysoké školy vedou matriku studentů-vojáků v činné službě a matriku 
ostatních studentů; totéž platí pro policejní vysoké školy ve vztahu ke studentům ve 
služebním poměru a k ostatním studentům.  
  
 (7) Ministr obrany vykonává vůči vojenským vysokým školám a ministr vnitra 
vykonává vůči policejním vysokým školám tyto působnosti:  
  
a) předkládá prezidentu republiky návrh na jmenování, popřípadě odvolání rektora,  
  
b) rozhoduje o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení nebo zrušení fakulty na návrh rektora a po 
stanovisku Akreditační komise,  
  
c) stanoví plat rektorovi,  
  
d) vykonává činnosti stanovené v § 21 odst. 1 písm. a) a b),  
  
e) předkládá prezidentu republiky předsedovi Senátu Parlamentu návrhy vědecké rady 
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vysoké školy na jmenování profesorem,  
 
f) pověřuje osoby k výkonu působností jednotlivých orgánů nově zřízené vysoké školy podle 
§ 103 odst. 1.  
  
 (8) Ministerstvo obrany vykonává vůči vojenským vysokým školám a Ministerstvo 
vnitra vůči policejním vysokým školám působnost ministerstva v těchto věcech:  
  
a) registruje jejich vnitřní předpisy podle § 36 po vyjádření ministerstva,  
  
b) rozděluje finanční prostředky ze státního rozpočtu,  
  
c) kontroluje zákonnost a hospodárnost při nakládání s finančními a hmotnými prostředky 
poskytnutými ze státního rozpočtu a při hospodaření s majetkem ve vlastnictví České 
republiky,  
  
d) určuje výši poplatků spojených se studiem,  
  
e) může prominout placení úhrad za užívání účelových zařízení,  
  
f) může svým rozhodnutím přiznat a vyplácet stipendia studentům a občanům České 
republiky studujícím v zahraničí,  
  
g) může přiznávat podle programů vyhlašovaných ministrem obrany nebo ministrem vnitra 
stipendium i mimo důvody uvedené v § 91 odst. 2 a 4, jestliže se student zaváže setrvat po 
absolvování vysoké školy po dohodnutou dobu v činné službě vojáka z povolání nebo ve 
služebním poměru policisty,  
  
h) jmenuje další členy zkušební komise podle § 53 odst. 3,  
  
i) může sdružovat a využívat informace z matriky studentů v souladu se zvláštními předpisy,  
  
j) plní úkoly nadřízeného správního orgánu vysokých škol ve správním řízení,  
  
k) přijímá opatření podle § 37, 38 a 85,  
  
l) vykonává činnosti stanovené v § 21 odst. 1 písm. a) až c), § 75 a 86,  
  
m) poskytuje metodickou pomoc vysokým školám ve věcech přípravy statutů a dalších 
předpisů vysokých škol a fakult, vedení evidence studentů, statistického výkaznictví, 
knihovnictví, informačních systémů a zahraničních styků.  
  
 (9) Ministerstvo obrany v oblasti vojenství a Ministerstvo vnitra v oblasti 
bezpečnostních služeb plní úkoly ministerstva a veřejné vysoké školy podle § 89 a 90 při 
uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.  
 
 (10) Jsou-li místa akademických pracovníků vojenských vysokých škol obsazována 
vojáky v činné službě a policejních vysokých škol příslušníky Policie České republiky ve 
služebním poměru, vztahuje se na ně § 77. Jejich služební poměr se přitom nemění.  
  



17 
 

 (11) Na studenty vojenských vysokých škol, kteří jsou vojáky v činné službě, a na 
studenty policejních vysokých škol, kteří jsou příslušníky Policie České republiky ve 
služebním poměru, se vztahují ustanovení tohoto zákona, pokud zvláštní předpisy24) nestanoví 
jinak.  
  
 (12) Studium vojáků v činné službě na vojenské vysoké škole se může ukončit též v 
případě, kdy voják přestane splňovat podmínky stanovené zvláštním předpisem pro službu 
vojáka z povolání.  
  
 (13) Před rozhodnutím o akreditaci podle § 78 až 82 a 85 týkajícím se vojenských 
vysokých škol si ministerstvo vyžádá stanovisko Ministerstva obrany; týká-li se rozhodnutí 
policejních vysokých škol, vyžádá si stanovisko Ministerstva vnitra.  
 
____________________ 
 

22a) Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.  
  

23) Zákon ČNR č. 576/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva financí ČR č. 205/1991     
       Sb., o hospodaření s rozpočtovými prostředky státního rozpočtu České republiky a o finančním  
       hospodaření rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění nařízení vlády č. 48/1995 Sb.  
  

24) Branný zákon č. 92/1949 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Zákon č. 76/1959 Sb., o některých služebních  
      poměrech vojáků, ve znění pozdějších předpisů. Vyhláška Ministerstva obrany ČR č. 113/1996 Sb., kterou  
      se provádějí některá ustanovení zákona č. 76/1959 Sb., o některých služebních poměrech vojáků, ve znění  
      pozdějších předpisů.  
      Zákon ČNR č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších  
      předpisů. Vyhláška Ministerstva obrany ČR č. 7/1996 Sb., o peněžních a naturálních náležitostech vojáků v  
      činné službě a žáků vojenských škol, kteří nejsou vojáky, ve znění vyhlášky Ministerstva obrany ČR č.  
       310/1996 Sb.  
  

25) Zákon č. 102/1971 Sb., o ochraně státního tajemství, ve znění pozdějších předpisů. Nařízení vlády ČSSR č.  
      148/1971 Sb., o ochraně hospodářského a služebního tajemství, ve znění nařízení vlády ČSFR č. 420/1990     
       Sb.  
       Nařízení vlády ČSFR č. 419/1990 Sb., o základních skutečnostech tvořících předmět státního tajemství.  

 
 
 

 

 
 


