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Statut mimořádného a hostujícího profesora
České zemědělské univerzity v Praze
ze dne 29. března 2017
Statut mimořádného a hostujícího profesora České zemědělské univerzity v Praze je vnitřním
předpisem České zemědělské univerzity v Praze (dále jen „ČZU“) a v souladu se zákonem
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „zákon“), upravuje podmínky ustanovení
a působení mimořádného profesora a hostujícího profesora na ČZU.

Část I
Mimořádný profesor
Článek 1
Podmínky ustanovení mimořádným profesorem ČZU
Mimořádným profesorem ČZU (dále jen „mimořádný profesor“) se může stát osoba, která
dosáhla srovnatelného postavení s docentem nebo profesorem v zahraničí nebo osoba, která je
významným odborníkem, který v dané oblasti vzdělávání působil v praxi alespoň po dobu
20 let.
Článek 2
Průběh řízení ke zřízení a obsazení pracovního místa mimořádného profesora
(1) Řízení ke zřízení a obsazení pracovního místa mimořádného profesora (dále jen „řízení“) se
zahajuje na základě návrhu rektora, děkana nebo ředitele vysokoškolského ústavu ČZU.
(2) Podnět na zahájení řízení se podává rektorovi, děkanovi nebo řediteli vysokoškolského
ústavu. Musí v něm být uveden obor a studijní program, pro který má být uchazeč o pracovní
místo mimořádného profesora (dále jen „uchazeč“) ustanoven a doba, po kterou se předpokládá
jeho působení na ČZU.
(3) Řízení probíhá na fakultě nebo vysokoškolském ústavu, kde se uskutečňuje studijní
program, pro který má být pracovní místo mimořádného profesora zřízeno a obsazeno. Studijní
program musí spadat do oblasti vzdělávání, pro kterou má ČZU institucionální akreditaci.
(4) K návrhu se přikládají tyto doklady o uchazeči:
a) životopis;
b) doklad o získání vysokoškolského vzdělání a příslušného akademického titulu;
c) doklady o získání vědeckých hodností nebo jiné odborné kvalifikace srovnatelné
s docentem nebo profesorem v zahraničí nebo přehled o působení v praxi alespoň po dobu
20 let v dané oblasti vzdělávání;
d) přehled odborné a pedagogické činnosti;
e) seznam vědeckých, odborných prací, učebnic a učebních textů;
f) výsledky řešení významných projektů, objevy a významné vynálezy;
g) výsledky při výchově vědeckých pracovníků.
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(5) Návrh na zřízení a obsazení pracovního místa mimořádného profesora je projednán
vědeckou radou fakulty nebo vysokoškolského ústavu a Vědeckou radou ČZU:
a) V případě, že jsou splněny náležitosti požadované v odstavci 4, předloží děkan příslušné
fakulty nebo ředitel vysokoškolského ústavu návrh na zřízení a obsazení pracovního místa
mimořádného profesora k projednání vědecké radě fakulty nebo vysokoškolského ústavu
spolu s návrhem na složení hodnotící komise.
b) Hodnotící komise je sedmičlenná a skládá se z profesorů, docentů a dalších významných
představitelů daného nebo příbuzného oboru. Předsedou hodnotící komise musí být
profesor a nejméně čtyři členové musí být odborníci z jiného pracoviště než z ČZU. Návrh
na složení hodnotící komise schvaluje vědecká rada fakulty nebo vysokoškolského ústavu.
c) Hodnotící komise zpracovává stanovisko, které předkládá vědecké radě fakulty nebo
vysokoškolského ústavu.
d) Vědecká rada fakulty nebo vysokoškolského ústavu se po přednesení přednášky, ve
které uchazeč předloží koncepci rozvoje v daném oboru, tajným hlasováním usnáší na
návrhu, zda pracovní místo mimořádného profesora má být zřízeno a obsazeno. Nezíská-li
návrh většinu hlasů všech členů vědecké rady fakulty nebo vysokoškolského ústavu,
pracovní místo se nezřizuje. V opačném případě je návrh postoupen k projednání Vědecké
radě ČZU.
e) Vědecká rada ČZU se po přednesení přednášky, ve které uchazeč předloží koncepci
rozvoje v daném oboru, tajným hlasováním usnáší na návrhu, zda pracovní místo
mimořádného profesora má být zřízeno a obsazeno. Nezíská-li návrh většinu hlasů všech
členů vědecké rady ČZU, pracovní místo se nezřizuje. V opačném případě je návrh
postoupen rektorovi.
Článek 3
Ustanovení mimořádným profesorem
(1) Získal-li návrh na zřízení a obsazení pracovního místa mimořádného profesora většinu
všech hlasů Vědecké rady ČZU podle čl. 2 odst. 5 písm. e), rektor zřídí a obsadí pracovní místo
mimořádného profesora ČZU a ustanoví uchazeče mimořádným profesorem.
(2) Ustavující dekret, který je uveden v příloze č. 1, předává mimořádnému profesorovi rektor.
Dekret obsahuje zejména:
a) jméno a příjmení;
b) datum a místo narození;
c) obor a studijní program, pro který je mimořádný profesor ustanoven;
d) datum účinnosti ustanovení;
e) vymezení platnosti tohoto dekretu pouze pro pracovní místo mimořádného profesora na
ČZU.
(3) Dekret se vyhotovuje v českém jazyce s anglickým opisem.
Článek 4
Práva a povinnosti mimořádného profesora
(1) Mimořádný profesor uskutečňuje jak pedagogickou, tak vědeckou, výzkumnou, vývojovou
a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí činnost (dále jen „tvůrčí činnost“) a jinou odbornou
činnost v rámci pracoviště fakulty nebo vysokoškolského ústavu, na kterém působí.
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(2) Požadavky na konkrétní výkon práce mimořádného profesora stanoví rektor, respektive
příslušný děkan nebo ředitel vysokoškolského ústavu.
(3) Mimořádný profesor je členem akademické obce ČZU.
(4) O ustanovení mimořádného profesora školitelem studentů v doktorských studijních
programechrozhoduje na návrh příslušné oborové rady vědecká rada fakulty.
(5) Mimořádný profesor není oprávněn používat titul profesor, ve zkratce „prof.“ před jménem,
ve smyslu zákona; v souvislosti se svou činností vyplývající z jeho pracovní činnosti na ČZU
může používat za jménem označení „mimořádný profesor ČZU v Praze“ v českém jazyce nebo
označení „Extraordinary Professor at CULS Prague“ v anglickém jazyce.
(6) Pracovní místo mimořádného profesora se neobsazuje ve výběrovém řízení podle zákona.

Část II
Hostující profesor
Článek 7
Podmínky ustanovení hostujícím profesorem ČZU
Hostujícím profesorem ČZU (dále jen "hostující profesor") se může stát:
a) zahraniční vysokoškolský učitel (profesor, docent);
b) zahraniční významný vědecký pracovník vysoké školy.
Článek 8
Průběh řízení k ustanovení hostujícím profesorem
(1) Řízení k ustanovení hostujícím profesorem se zahajuje na základě návrhu rektora, děkana
nebo ředitele vysokoškolského ústavu ČZU.
(2) Podnět na zahájení řízení k ustanovení hostujícím profesorem se podává rektorovi, děkanovi
nebo řediteli vysokoškolského ústavu. Musí v něm být uveden studijní program, pro který má
být uchazeč ustanoven, a doba, po kterou se předpokládá jeho působení na ČZU.
(3) Řízení se uskutečňuje na fakultě nebo vysokoškolském ústavu, kde se uskutečňuje studijní
program, nebo vysokoškolském ústavu, který se podílí na uskutečňování studijního programu,
pro který má být hostující profesor ustanoven.
(4) K žádosti nebo návrhu se přikládají tyto doklady o uchazeči:
a) životopis;
b) doklad o získání vysokoškolského vzdělání a příslušného akademického titulu;
c) doklady o získání akademických titulů nebo vědeckých hodností nebo jiné odborné
kvalifikace;
d) přehled odborné a pedagogické činnosti;
e) seznam vědeckých, odborných prací, učebnic a učebních textů;
f) výsledky řešení významných projektů, objevy a významné vynálezy;
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g) výsledky při výchově vědeckých pracovníků;
Jde-li o kandidáta, který spolupracuje s ČZU a je na fakultě nebo na vysokoškolském
ústavu dostatečně znám, nemusí být doklady podle písmen c) až g) vyžádány.
(5) V případě, že jsou splněny náležitosti požadované v odstavci 4, předloží děkan nebo ředitel
vysokoškolského ústavu návrh na ustanovení hostujícím profesorem se všemi doklady dle
odstavce 4, se svým písemným stanoviskem rektorovi.
(6) Rektor rozhodne:
a) o ukončení řízení k ustanovení hostujícím profesorem, nebo
b) o schválení ustanovení hostujícím profesorem.
Článek 9
Ustanovení hostujícím profesorem
(1) Hostujícího profesora ustanoví rektor na základě návrhu děkana nebo ředitele
vysokoškolského ústavu podle čl. 8 odst. 6.
(2) Ustavující dekret, který je uveden v příloze č. 2, předává ustanovenému hostujícímu
profesorovi rektor. Dekret obsahuje zejména:
a) jméno a příjmení;
b) datum a místo narození;
c) studijní program, pro který je hostující profesor ustanoven;
d) datum účinnosti ustanovení.
(3) Dekret se vyhotovuje v anglickém jazyce.
Článek 10
Práva a povinnosti hostujícího profesora
(1) Hostující profesor uskutečňuje pedagogickou, tvůrčí a jinou odbornou činnost v rámci
pracoviště fakulty nebo vysokoškolského ústavu, na kterém působí.
(2) Požadavky na konkrétní výkon práce hostujícího profesora stanoví rektor, děkan nebo
ředitel vysokoškolského ústavu.
(3) Hostující profesor není členem akademické obce ČZU.
Článek 11
Závěrečná ustanovení
(1) Součástí tohoto statutu jsou tyto přílohy:
a) Příloha č. 1 – Ustavující dekret mimořádného profesora,
b) Příloha č. 2 – Ustavující dekret hostujícího profesora.
(2) Zrušuje se Statut hostujícího profesora České zemědělské univerzity v Praze registrovaný
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 29. ledna 2009 pod čj. 1 042/2009-30.
(3) Tento statut byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem ČZU
dne 2. března 2017.

5

Vnitřní předpisy České zemědělské univerzity v Praze

(4) Tento statut nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy.
(5) Tento statut nabývá účinnosti dnem zveřejnění ve veřejné části internetových stránek ČZU.

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c., v. r.
rektor
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Příloha č. 1
ke Statutu mimořádného a hostujícího profesora ČZU

USTANOVENÍ MIMOŘÁDNÝM PROFESOREM
ČZU V PRAZE
Jméno a příjmení:
Datum a místo narození:
Obor a studijní program:

Složení hodnotící komise:
předseda:

Člen 1 s tituly

Pracoviště 1

členové:

Člen 2 s tituly
Člen 3 s tituly
Člen 4 s tituly
Člen 5 s tituly
Člen 6 s tituly
Člen 7 s tituly

Pracoviště 2
Pracoviště 3
Pracoviště 4
Pracoviště 5
Pracoviště 6
Pracoviště 7

Řízení ustanovení mimořádným profesorem se konalo před vědeckou radou
(název fakulty nebo VŠ ústavu) ČZU v Praze dne xxxxx (datum),
před vědeckou radou ČZU v Praze dne xxxx (datum).
Na základě výše uvedených skutečností Vás ustanovuji
v souladu s § 70 zákona č. 111/1998 Sb. o vysokých školách

s účinností od ………… 20xx

mimořádným profesorem ČZU v Praze
Toto označení (za jménem) je jeho nositel oprávněn používat pouze v souvislosti
se svou činností vyplývající z jeho pracovní pozice na ČZU v Praze.

L.S.

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
rektor ČZU v Praze

V Praze dne xxxxx (datum)
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This document is English transcription
of the Czech original and is valid only with it

APPOINTMENT AS EXTRAORDINARY PROFESSOR
AT CULS PRAGUE
Name and surname:
Date of birth and place of birth:
Field of studies and study programme:
Members of evaluation commission:
Chair

Member 1 with academic titles

Workplace 1

Members:

Member 2 with academic titles
Member 3 with academic titles
Member 4 with academic titles
Member 5 with academic titles
Member 6 with academic titles
Member 7 with academic titles

Workplace 2
Workplace 3
Workplace 4
Workplace 5
Workplace 6
Workplace 7

The appointment session for awarding extraordinary professorship
Was held in the presence of the Faculty (name of Faculty) Scientific Board
on xxxxx (date)
And in the presence of the CULS Scientific Board
on xxxx (date)
In accordance with Art. 70. of the Act 111/1998 concerning HEI
And with reference to the above mentioned facts

I am appointing you as of ……….. 20xx

Extraordinary Professor at CULS Prague
This designation should be mentioned after the name of the appointee
Its bearer may only mention this designation with reference to his/her position at CULS
Prague.

L.S.

prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Rector of CULS Prague

Prague on xxxxx (date)
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Příloha č. 2
ke Statutu mimořádného a hostujícího profesora ČZU

APPOINTMENT AS GUEST PROFESSOR AT CULS
PRAGUE
Name and surname:
Date of birth and place of birth:
Study programme:

With reference to the recommendation of the Dean (Director) of the Faculty (name of the
Faculty or Institute)
And,
In accordance with Art. 70. of the Act 111/1998 concerning HEI

I am appointing you as of ……… 20xx (date)

Guest Professor at CULS Prague

L.S.
prof. Ing. Jiří Balík, CSc., dr. h. c.
Rector of CULS Prague

Prague on xxxxx (date)
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