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SMĚRNICE DĚKANA Č. 8/2018 

Zásady pro vyloučení střetu zájmů při habilitačním řízení a 

řízení ke jmenování profesorem na Fakultě architektury 

Vysokého učení technického v Brně 

I. 

Úvodní ustanovení 

1. Tato směrnice se vydává na základě čl. 20 odst. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem VUT. 

2. Cílem této směrnice je stanovení zásad pro vyloučení střetu zájmů orgánů a dalších osob 

podílejících se na průběhu habilitačního řízení a na průběhu řízení ke jmenování profesorem 

(dále jen „osoba“) na Fakultě architektury Vysokého učení technického (dále jen „FA“) 

 
II. 

Střet zájmů a jeho oznamování 

1. Střetem zájmů se pro účely této směrnice rozumí situace, kdy lze s ohledem na průběh 

habilitačního řízení a průběh řízení ke jmenování profesorem pochybovat o nepodjatosti 

osoby. Pochybovat o nepodjatosti osoby lze v případě, že tato osoba má osobní zájem na 

rozhodnutí či jiném úkonu v habilitačním řízení nebo řízení ke jmenování profesorem nebo ji 

pojí s uchazečem osobní, pracovní či jiný obdobný poměr. 

2. Jakmile se osoba dozví o své podjatosti, je povinna učinit o této skutečnosti písemné 

oznámení děkanovi. Je-li touto osobou děkan, učiní o tom oznámení vědecké radě FA. 

3. Na základě oznámení podle odstavce 2 děkan zajistí, aby na místo vyloučené osoby 
nastoupil ten, o jehož podjatosti nelze pochybovat. Namísto vyloučeného děkana nastupuje 

ten z proděkanů, který je oprávněn zastupovat děkana v plném rozsahu. 

 

III. 

Střet zájmů v habilitačním řízení 

(k čl. 4 odst. 3 a čl. 5 odst. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VUT) 

 

1. Osobou podle čl. 4 odst. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VUT 

je ten, kdo je spoluautorem více než jedné třetiny výstupů, kterými uchazeč prokazuje svoji 

publikační činnost. 
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2. Oponentem habilitační práce nemůže být jmenován spoluautor díla nebo v případě souboru 

uveřejněných odborných prací spoluautor části díla, které je uchazečem předkládáno jako 

habilitační práce. 

3. Oponentem habilitační práce nemůže být jmenován ten, kdo je spoluautorem více než jedné 

třetiny výstupů, kterými uchazeč prokazuje svoji publikační činnost. 

 

IV. 

Střet zájmů v řízení ke jmenování profesorem 

(k čl. 13 odst. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VUT) 

 

1. Osobou podle čl. 13 odst. 3 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem VUT 

je ten, kdo je spoluautorem více než jedné třetiny výstupů, kterými uchazeč prokazuje svoji 

publikační činnost. 

2. Členem komise pro posouzení návrhu na jmenování profesorem mohou být nejvýše dvě 

osoby, které byly členem habilitační komise uchazeče. 

 

V. 

Přechodné ustanovení 

Tato směrnice se vztahuje na habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem zahájená po 

účinnosti této směrnice. 
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