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111/1998 Sb.  
 

ZÁKON 
 

ze dne 22. dubna 1998  
 

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů  
 

(zákon o vysokých školách)  

 
ČÁST SEDMÁ  

 
AKADEMIČTÍ 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.  
  
 (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, děkan nebo rektor habilitační řízení zastaví.  
  
 (5) Pokud nedojde k zastavení habilitačního řízení podle odstavce 4, předloží děkan nebo rektor věc vědecké radě 
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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 rada prominout uchazeči o habilitaci požadavek vysokoškolského 
vzdělání.  
  
 (7) Habilitační komise ve složení schváleném vědeckou 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 radě.  
  
 (9) Habilitační přednáška a obhajoba habilitační práce se koná na veřejném zasedání vědecké 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 rada tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda 
uchazeč má být jmenován docentem.  
  
 (10) Nezíská-li návrh na jmenování většinu hlasů všech členů vědecké rady, platí, že vědecká rada habilitační řízení 
zastavuje.  
  
 (11) Návrh na jmenování docentem postoupí vědecká rada rektorovi. Nesouhlasí-li rektor s návrhem, předloží jej se 
svým odůvodněním vědecké 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 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.  
  
 

§ 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 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.  
  

 


