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Informace pro vysoké školy - habilitační řízení
Údaje o průběhu habilitačního řízení (akreditovaný obor jmenovacího řízení dle
http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/akreditovane-obory-habilitacniho-a-jmenovacihorizeni) se zveřejňují na vysokých školách a oznamují Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy
(dále jen „ministerstvo“); docenta jmenuje rektor na návrh vědecké nebo umělecké rady.
Podle § 72 odst. 13 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., se na habilitační řízení správní řád
nevztahuje; podrobnosti postupu při habilitačním řízení stanoví vysoká škola ve svém vnitřním
předpisu.
INFORMACE O PRŮBĚHU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ (tj. informace o zahájení řízení, o výsledku řízení
a o změnách relevantních údajů)
1. Vysoká škola nebo její součást zveřejní ve veřejné části svých internetových stránek neprodleně
údaje o zahájení habilitačního řízení a termíny příslušných veřejných zasedání vědeckých nebo
uměleckých rad; neprodleně rovněž zveřejní údaje o ukončení těchto řízení.
2. Vysoká škola v souladu s § 75 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., oznámí
ministerstvu
a) při zahájení habilitačního řízení jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu,
pohlaví, bydliště v České republice a státní občanství, a údaje o pracovním poměru uchazeče,
b) v průběhu habilitačního řízení změny v údajích uvedených v písmenu a) nebo důvod a datum
přerušení řízení,
c) při ukončení habilitačního řízení datum a výsledek řízení.
3. Oznámení ministerstvu provádí vysoká škola písemně na níže uvedenou adresu
prostřednictvím formuláře Zveřejňování údajů o habilitačním řízení (obsahuje datum, razítko, podpis
rektora; vysoká škola ve formuláři uvádí akademické tituly uchazeče získané v ČR nebo v zahraničí, tj.
neuvádějí se profesní tituly získané absolvováním kurzů nebo studiem v programech celoživotního
vzdělávání v ČR nebo v zahraničí) – formulář Zveřejňování údajů o habilitačním řízení ke stažení zde
ADRESA - obálku prosím, čitelně označte „Habilitační řízení“:
MŠMT
Odbor vysokých škol
Karmelitská 529/5
118 12 PRAHA 1 - Malá Strana
4. Oznámení ministerstvu zasílá vysoká škola též elektronicky na adresu docenti@msmt.cz - nově
zahájená habilitačního řízení uveďte v tabulce Zahájená řízení ke jmenování profesorem (pro
označení Vysoké školy, prosím, použijte zkratku dle připojeného seznamu; název fakulty prosím
uvádějte v nezkrácené podobě) – formulář/tabulka Zahájená habilitační řízení ke stažení zde
5. Ministerstvo zajistí zveřejnění informací o zahájení habilitačního řízení a o výsledcích těchto řízení
vhodným způsobem.
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----------------------------------------------UPOZORNĚNÍ:
Dle § 72 odst. 14 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů
(zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., může proti postupu při habilitačním
řízení uchazeč podat do 30 dnů námitky. Nevyhoví-li námitkám děkan, předá je k rozhodnutí
rektorovi; rozhodnutí rektora je konečné. Rozhodnutí rektora nebo děkana musí být odůvodněno.
V souladu s § 72 odst. 16 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb., může vysoká škola stanovit
poplatek za úkony spojené s habilitačním řízením, který činí nejvýše čtyřnásobek základu
stanoveného podle § 58 odst. 2; výši poplatku je povinna zveřejnit na úřední desce vysoké školy.
Poplatek je příjmem vysoké školy.

2

