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Postavení hostujícího profesora 
Univerzity Palackého v Olomouci

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,

ve znění pozdějších předpisů dne 22. dubna 2022 pod čj. MSMT-10035/2022-1 
Postavení hostujícího profesora Univerzity Palackého v Olomouci.

     Mgr. Karolína Gondková, v. r.  
ředitelka odboru vysokých škol

Akademický senát Univerzity Palackého v Olomouci schválil v souladu s § 9 odst. 1 písm. b) bod 3 zákona č. 111/1998 Sb., 
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
na zasedání dne 10. prosince 2021 tento vnitřní předpis Univerzity Palackého v Olomouci.

Preambule

Postavení hostujícího profesora Univerzity Palackého v Olomouci je vnitřním předpisem Univerzity Palackého v Olomouci 
(dále jen „UP“) 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 a procesní postup udělení čest-
ného titulu hostujícího profesora UP a pravidla působení hostujícího profesora UP.

Článek 1 
Předmět úpravy

1. Tento vnitřní předpis upravuje postavení významných zahraničních spolupracovníků UP a významných odborníků
z praxe, kteří mohou po dobu svého působení na UP užívat čestný titul hostující profesor, a stanovuje průběh řízení
k udělení čestného titulu hostující profesor.

2. Hostující profesor není oprávněn užívat titul profesor, ve zkratce „prof.“ před jménem, ve smyslu zákona. V souvis-
losti se svou pracovní činností na UP může za jménem užívat označení „hostující profesor UP“ v českém jazyce, nebo
označení „Visiting Professor at UP“ v anglickém jazyce.

Článek 2
Podmínky udělení čestného titulu hostující profesor

1. Na udělení čestného titulu hostující profesor může být navržen zahraniční vysokoškolský učitel nebo zahraniční od-
borník z praxe, kteří mají obdobné postavení jako profesor nebo docent podle zákona.

2. Podmínkou pro udělení čestného titulu hostující profesor je setrvání na UP alespoň po dobu jednoho semestru bez
přerušení a adekvátní akademický výkon.

3. Čestný titul hostující profesor uděluje rektor výhradně na dobu určitou, a to na dobu aktivního působení hostujícího
profesora na UP.

4. Hostující profesor působí na UP na základě pracovněprávního vztahu, který je uzavřen na dobu shodnou s udělením
statusu hostujícího profesora.

5. Vnitřní předpis UP Řád výběrového řízení pro obsazování míst akademických pracovníků Univerzity Palackého
v Olomouci se pro hostujícího profesora nepoužije.
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Článek 3
Průběh řízení k udělení čestného titulu hostujícího profesora 

1. Řízení k udělení čestného titulu hostujícího profesora se zahajuje na návrh děkana příslušné fakulty (dále jen „návrh“).
2. Návrh musí být ze strany fakulty doručen na Oddělení vědy a výzkumu Rektorátu UP a musí obsahovat:

a) originál návrhu s uvedením data účinnosti,
b) doporučující dopis děkana s odůvodněním návrhu,
c) zápis ze zasedání vědecké rady fakulty, která návrh projednala.

3. Oddělení vědy a výzkumu Rektorátu UP založí spis a předá jej k rozhodnutí rektorovi.
4. Rektor rozhodne dle svého uvážení o schválení udělení čestného titulu hostující profesor, nebo zamítnutí udělení čest-

ného titulu hostující profesor a v takovém případě návrh spolu s přílohami vrátí předkládajícímu děkanovi příslušné
fakulty.

5. Řízení k udělení čestného titulu hostující profesor končí rozhodnutím rektora. Rozhodnutí rektora je konečné.
6. Oddělení vědy a výzkumu Rektorátu UP informuje o rozhodnutí rektora děkana příslušné fakulty, který s tímto roz-

hodnutím seznámí navrhovanou osobu.

Článek 4
Jmenovací dekret

1. Na základě rozhodnutí rektora o schválení udělení čestného titulu hostující profesor je vystaven jmenovací dekret.
2. Oddělení vědy a výzkumu Rektorátu UP vyhotoví jmenovací dekret a předá jej k rukám rektora. Jmenovací dekret je

vyhotoven v českém a anglickém jazyce. Vzor jmenovacího dekretu je uveden v příloze č. 1.
3. O způsobu předání jmenovacího dekretu o udělení čestného titulu hostující profesor rozhoduje rektor na základě

domluvy s děkanem příslušné fakulty.

Článek 5
Práva a povinnosti hostujícího profesora

1. Požadavky na konkrétní výkon práce hostujícího profesora stanoví děkan příslušné fakulty.
2. Hostující profesor je členem akademické obce UP, pokud s ním byl uzavřen pracovní poměr. Hostující profesor dispo-

nuje právy a povinnostmi členů akademické obce UP.

Člá nek 6
Přechodná, závěrečná a zrušovací ustanovení

1. Evidenci udělených titulů hostující profesor vede Oddělení vědy a výzkumu Rektorátu UP.
2. Řízení k udělení titulu hostujícího profesora započatá před nabytím účinnosti tohoto vnitřního předpisu se až do jejich 

skončení řídí směrnicí rektora UP B3-16/5-SR, Udělování titulu „Visiting Professor“ zahraničním pracovníkům.
3. Zrušuje se směrnice rektora UP B3-16/5-SR, Udělování titulu „Visiting Professor“ zahraničním pracovníkům ze dne

10. května 2016.
4. Nedílnou součástí vnitřního předpisu je příloha č. 1 – Vzor jmenovacího dekretu.
5. Tento vnitřní předpis byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) zákona Akademickým senátem UP dne 10. prosince 2021.
6. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, mládeže

a tělovýchovy.
7. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti prvním dnem prvního měsíce následujícího po dni, kdy nabyl platnosti.

prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D., v. r.  
rektor UP

doc. Mgr. Jiří Langer, Ph.D., v. r.  
předseda AS UP
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 Příloha č. 1 

 
 
 
 
 
 
 

.j./Num.: xxx /xx -R 

 

D E K R E T  H O S T U J Í C Í H O  P R O F E S O R A  

D E C R E E  O F  V I S I T I N G  P R O F E S S O R  

Podle ustanovení § 70 zákona . 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zm n  a dopln ní dalších zákon  (zákon o 
vysokých školách), ve zn ní pozd jších p edpis , na základ  návrhu d kana XXX fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci je rektorem Univerzity Palackého v Olomouci jmenován 
 

In accordance with Art. 70 of Act No. 111/1998 Coll., On Higher Education Institutions and on Amendments to 
Other Acts (Higher Education Act), as amended, proposed by the Dean of the Faculty of XXXX Palacký University 

Olomouc, the Rector of Palacký University Olomouc appoints 
 

 
X Y 

Narozen /  Date  of  b irth 

 xxxxxxxx 

 
 

hostujícím profesorem pro obor 
Visiting Professor for  

 
 

XXXXXX 
XXXXX 

 
 

Návrh na jmenování hostujícího profesora projednala V decká rada xxx fakulty dne xx.xx. xxxx. Jmenování 
nabývá ú innosti xx.xx.xxxx.  

The proposal appointment of the position of the Visiting Professor was discussed by the Scientific Board of the 
Faculty of XXX on xx.xx. xxxx. The appointment takes effect on xx.xx.xxxx.  

 
 
 
 
V Olomouci dne / In Olomouc, on: 
xx.xx.xxxx 

rektor / Rector 
 


