
Vnitřní předpisy Univerzity Karlovy v Praze 
 Změna Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 a 5 
zákona č.   111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 
o vysokých školách),  dne 28. dubna 2006 pod čj. 12 120/2006-30  změnu Řádu habilitačního 
řízení  
a řízení ke jmenování profesorem  Univerzity Karlovy v Praze.  

 
 
 
      .......................................... 
             Ing. J. Beneš, CSc. 

ředitel odboru vysokých škol 
 

 
ZMĚNA 

 

ŘÁDU HABILITAČNÍHO ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ 
 

 KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM  
 

UNIVERZITY KARLOVY V PRAZE 
 
 

Akademický senát Univerzity Karlovy 
se podle § 9 odst. 1 písm. b) a § 17 odst. 1 písm. i) zákona č. 111/1998 Sb.,  
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, v platném znění, 

 a podle čl.41 odst. 3 Statutu Univerzity Karlovy 
usnesl na této změně 

 Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy: 
 

 
Čl. 1 

 

Řád habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity Karlovy v Praze se 
mění takto: 

 
1. V čl. 3 se odstavec 8 zrušuje. 
2. V čl. 4 odstavec 4 zní: 

„4. Nezíská-li návrh na jmenování docentem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.“. 
3. V čl. 9 se odstavec 7 zrušuje. 
4. V čl. 10 odstavec 4 zní: 

„4. Nezíská-li návrh na jmenování profesorem potřebnou většinu, řízení se zastavuje.“. 
5. V čl. 13 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 

„2. Rektor může svým opatřením, ke kterému se vyjadřuje vědecká rada univerzity, 
stanovit minimální požadavky na obsah odůvodnění habilitační komise podle čl. 3 odst. 4 
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 2 

a hodnotící komise podle čl. 9 odst. 3.“. 
Dosavadní odstavce 2 až 4 se označují jako odstavce 3 až 5. 

 
 

Čl. 2 
 

1. Tato změna Řádu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Univerzity 
Karlovy v Praze (dále jen „předpis“) byla schválena Akademickým senátem Univerzity 
Karlovy v Praze dne 21. dubna 2006. 

2. Tato změna předpisu nabývá platnosti dnem registrace Ministerstvem školství mládeže 
a tělovýchovy.1) 

3. Tato změna předpisu nabývá účinnosti pět dní po nabytí platnosti. 
 
 
 
 

................................... ................................... 
předseda akademického senátu rektor 

 

                                                
1) § 36 zákona o vysokých školách. Registrace byla provedena dne 28. dubna 2006. 


