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ŘÁD VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ  
PRO OBSAZOVÁNÍ MÍST AKADEMICKÝCH PRACOVNÍKŮ 

POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE 

Akademický senát Policejní akademie České republiky v Praze  
se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb.,  

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),  
ve znění pozdějších předpisů, usnesl na tomto  

Řádu výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Policejní akademie 
České republiky v Praze,  

 
jako jejím vnitřním předpisu: 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Policejní akademie 
České republiky v Praze (dále jen "řád") je podle čl. 7 odst. 1 písm. e) Statutu PA ČR (dále 
jen "statut") vnitřním předpisem v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. f) zákona č. 
111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákona o vysokých 
školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen "zákon"). 

Čl. 2 

Výběrové řízení 

1) Pracovní místa akademických pracovníků, s výjimkou hostujících profesorů, se obsazují 
výběrovým řízením podle § 77 zákona. 

2) Od výběrového řízení uvedeného v odst. 1 lze upustit při opakovaném sjednávání 
pracovního poměru s pracovníkem, jde-li o obsazení jím zastávaného místa a dále 
v případě změny organizačního začlenění akademického pracovníka v rámci PA ČR 
nebo jejích součástí. 

Čl. 3 

Vypsání výběrového řízení 

1) Výběrové řízení vypisuje rektor na návrh děkana nebo i bez návrhu. 

2) Vypsání výběrového řízení se zveřejňuje ve veřejné části internetových stránek PA ČR
nejméně 30 dnů před koncem lhůty pro podání přihlášky a obsahuje: 

a) označení vyhlašovatele, 

b) název obsazované funkce, 

c) místo pracoviště, 

d) 
požadované vzdělání, popřípadě další předpoklady a požadavky pro výkon obsazované 
funkce, 

e) předpokládaný termín obsazení funkce, 

f) 
výčet dokladů, které zájemce na obsazení funkce (dále jen "zájemce") připojí k přihlášce 
do výběrového řízení, 
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g) adresu, na niž se zasílají přihlášky do výběrového řízení. 

 

Čl. 4 

Výběrová komise 

1) K organizaci a zabezpečení průběhu výběrového řízení rektor zpravidla v součinnosti 
s děkanem jmenuje komisi pro výběrové řízení (dále jen "komise") včetně předsedy, která 
na základě předložených dokladů, průběhu a výsledků pohovorů zhodnotí schopnost 
uchazečů zastávat volné místo. Komise má lichý počet členů. Členem komise je vedoucí 
příslušného organizačního článku nebo organizační jednotky, kde je volné pracovní místo 
systemizované. Členy komise jsou dále zpravidla akademičtí pracovníci PA ČR a externí 
odborníci. 

2) Tajemníkem komise je pracovník personálního oddělení PA ČR. Tajemník nemá 
hlasovací právo. 

 
 

Průběh výběrového řízení 

Čl. 5 

1) Komise vyhodnotí bez zbytečného odkladu doklady předložené zájemcem. 

2) Zájemci, který nesplňuje podmínky výběrového řízení, komise písemně sdělí, které 
podmínky nesplnil a vrátí mu předložené doklady. 

3) Zájemci, který splňuje podmínky výběrového řízení, oznámí komise jeho přijetí do 
výběrového řízení a současně jej pozve k osobnímu pohovoru. 

4) Zájemci lze uložit písemné zpracování stručného tematického úkolu ve vyměřeném čase. 
U vybraných funkcí mohou být požadovány další dokumenty k posouzení psychické a 
zdravotní způsobilosti. Komise vyhodnotí informace o zájemcích na obsazovanou funkci, 
vybere vhodné zájemce a stanoví pořadí jejich vhodnosti pro výkon funkce. 

5) Pořadí vhodnosti zájemců se stanoví tajným hlasováním všech členů komise. Návrh na 
pořadí vhodnosti zájemců je přijat, hlasuje-li pro něj většina členů komise.  

6) Předseda komise předloží pořadí vhodnosti zájemců rektorovi ke konečnému rozhodnutí 
do 7 pracovních dnů od skončení jednání komise. Cestou děkana příslušné fakulty 
předkládá pořadí vhodnosti, pokud bylo výběrové řízení vypsáno na jeho návrh. Rektor 
vyrozumí bez zbytečného odkladu zájemce o výsledku výběrového řízení. Úspěšné 
absolvování výběrového řízení nezakládá zájemci právo na uzavření pracovní smlouvy. 

Čl. 6 

1) Zájemci, který ve výběrovém řízení neuspěl, budou vráceny jím předložené doklady 
zároveň s vyrozuměním o výsledku výběrového řízení. 

2) Pracovní smlouvu s akademickým pracovníkem uzavírá rektor PA ČR. 

3) Postup při obsazování volného systemizovaného služebního místa akademického 
pracovníka - příslušníka bezpečnostního sboru se dále řídí zvláštním zákonem.1 

                                                            
1 Zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů. 
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Čl. 7 

Závěrečná a zrušovací ustanovení 

1) Tento řád byl schválen Akademickým senátem PA ČR dne 26. 6. 2017. 

2) Tento řád nabývá platnosti a účinnosti registrací Ministerstvem vnitra. 

3) Zrušuje se Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků 
Policejní akademie České republiky v Praze, registrovaný na Ministerstvu vnitra dne 3. 
září 2009 pod č.j.: MV-59049-4/VO-2009. 

 
 

 
Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků 

Policejní akademie České republiky v Praze 

Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Policejní akademie 

České republiky v Praze byl registrován Ministerstvem vnitra dne 12. září 2017. pod č.j.: MV-

107978-6/OBP-2017.  

 
 

 
 

 


