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SBÍRKA ROZHODNUTÍ A OPATŘENÍ 
JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 
 
číslo R 447                                                                                                                                datum 8. 10. 2020  
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
  
 

OPATŘENÍ REKTORA, KTERÝM SE STANOVÍ ŘÁD PRO UDĚLOVÁNÍ ČESTNÝCH HODNOSTÍ, 
ČESTNÝCH TITULŮ, MEDAILÍ A OCENĚNÍ 

JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 

 

Článek 1 

Úvodní stanovení 

 

(1)  Tento Řád pro udělování čestných hodností, čestných titulů, medailí a ocenění Jihočeské       
univerzity v Českých Budějovicích (dále jen „Řád“) upravuje postupy při udělování čestných 
hodností, čestných titulů, medailí a ocenění Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (dále 
jen „JU“). 

 

(2)  Čestné hodnosti, čestné tituly a medaile udělované na JU jsou: 

a) doktor honoris causa, 
b) profesor honoris causa, 
c) emeritní profesor, 
d) pamětní medaile JU a fakult. 

 

(3)  Náležitosti návrhu pro udělení čestné hodnosti a čestného titulu: 

a) název vědního oboru pro jmenování, 
b) profesní životopis navrhovaného kandidáta zaměřený na působení ve vysokoškolské 

pedagogické práci, vědecké a výzkumné práci a jiné tvůrčí práci, 
c) odůvodnění návrhu, včetně přínosu pro JU, 
d) doklady o kvalifikaci. 

 

Článek 2 

Doktor honoris causa 

 

(1)   Čestná hodnost doktor honoris causa (ve zkratce „dr. h. c.“ uváděné za jménem) je udělována 
osobnostem, které se v národním a mezinárodním měřítku významně zasloužily o rozvoj vědy, 
kultury nebo jinak o prospěch lidstva. 
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(2)  Návrhy na udělení čestné hodnosti doktor honoris causa v příslušném vědním oboru mohou 
podat:  

a) rektor, 
b) vědecké rady fakult JU 
c) členové Vědecké rady JU 

 

(3)   Návrh na udělení čestné hodnosti doktor honoris causa musí obsahovat veškeré náležitosti 
uvedené v článku 1 odst. 3 tohoto Řádu. 

 

(4)     O udělení čestné hodnosti doktor honoris causa rozhoduje Vědecká rada JU. 

 

(5)     Čestná hodnost doktor honoris causa může být udělena, pouze pokud s tím navrhovaný 
kandidát  vyjádří souhlas. O souhlas navrhovanou osobu požádá po předběžném souhlasu 
Vědecké rady JU rektor. 

 

(6)     Udělení čestné hodnosti doktor honoris causa se provádí na slavnostním akademickém 
obřadu, který stanoví rektor. Pokud se kandidát z vážných důvodů nemůže ke slavnostnímu 
převzetí titulu dostavit, může být zastoupen. 

 

Článek 3 

 Profesor honoris causa 

 

(1)   Čestnou hodnost profesor honoris causa (ve zkratce „prof. h. c.“ uváděné za jménem) uděluje 
rektor mezinárodně uznávaným osobnostem, které v minulosti neměly pracovní poměr na JU, 
přesto se významným způsobem zasloužily o rozvoj pedagogické nebo tvůrčí činnosti na JU 
nebo významným způsobem spolupracovaly s předními profesory a výzkumnými týmy JU. 
Profesorem honoris causa se může stát aktivní nebo bývalý akademický nebo vědecký 
pracovník vysoké školy nebo jiné výzkumné organizace v ČR nebo v zahraničí. 

 

(2)   Návrh na udělení hodnosti profesor honoris causa včetně zdůvodnění předkládá rektorovi 
děkan. 

 

(3)   Jsou-li splněny požadované podmínky pro udělení čestné hodnosti  profesor honoris causa, 
předloží rektor návrh Vědecké radě JU a s přihlédnutím k jejímu stanovisku rozhodne, zda 
čestná hodnost bude nebo nebude udělena. 

 

(4)  Dekret o udělení čestné hodnosti profesor honoris causa předává rektor. Udělení čestné 
hodnosti profesor honoris causa se provádí na slavnostním akademickém obřadu, který stanoví 
rektor. Pokud se kandidát z vážných důvodů nemůže ke slavnostnímu převzetí titulu dostavit, 
může být zastoupen. 
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Článek 4 

Emeritní profesor 

 

(1)   Čestný titul emeritní profesor (ve zkratce „prof. em.“ uváděné za jménem) uděluje rektor   
profesorovi, který z pracovního poměru na JU odešel do důchodu nebo který je v důchodu a 
byl dříve zaměstnancem JU. Emeritní profesory jmenuje rektor na návrh děkana příslušné 
fakulty po vyjádření vědecké rady této fakulty. 

 

(2)  Návrh děkana musí obsahovat náležitosti podle článku 1 odst. 3 písm. c). 

 

(3)  Dekret o udělení čestného titulu  emeritní profesor předává rektor. Předání dekretu se provádí 
slavnostním způsobem, který stanoví rektor. Pokud se kandidát z vážných důvodů nemůže 
slavnostního předání dekretu zúčastnit, může být zastoupen. 

 

(4)  Emeritní profesoři mají právo účastnit se tvůrčí činnosti na JU a za tím účelem mohou používat 
její zařízení a informační technologie. Jmenování emeritním profesorem nezakládá žádné 
pracovněprávní nároky. Emeritní profesoři mají právo, aby jim bylo uděleno slovo na 
shromáždění akademické obce JU. 

 

Článek 5 

Pamětní medaile a ocenění JU a fakult 

 

(1)  JU a fakulty udělují pamětní medaile univerzity a fakult akademickým pracovníkům, studentům 
a jiným osobám, které se významně zasloužily o rozvoj JU nebo fakulty v oblasti vzdělanosti, 
vědy nebo akademických svobod. 

 

(2)  Návrh na udělení pamětní medaile může podat: 

a) rektor, 
b) děkan, 
c) Vědecká rada JU a vědecké rady jednotlivých fakult. 

 

(3)  O udělení pamětní medaile JU rozhoduje rektor, o udělení pamětní medaile fakulty děkan. 

 

(4)   Pamětní medaile JU předává rektor nebo jím pověřený prorektor, a to slavnostním způsobem. 
Současně se předává diplom o udělení pamětní medaile JU. Pamětní medaile fakulty předává 
děkan nebo jím pověřený zástupce, a to slavnostním způsobem. Současně s pamětní medailí 
fakulty se předává diplom o udělení pamětní medaile fakulty. 
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Článek 6 

Závěrečná ustanovení 

 

1) Dokumentace o všech udělených čestných titulech a čestných hodnostech je vedena na  Útvaru 
pro vědu a výzkum Rektorátu JU, dokumentace o medailích a oceněních udělených rektorem 
JU je vedena v Kanceláři rektora JU a dokumentace o udělených medailích a oceněních fakult 
je vedena na fakultách.  

 

2) Tímto Řádem se ruší Opatření rektora R 247 ze dne 7. 6. 2013. 

 

3) Tento Řád byl projednán Vědeckou radou JU dne 20. 11. 2019. 

 

4) Tento Řád nabývá účinnosti  dne 8. 10. 2020. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr., v. r. 
rektor 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zpracoval: prorektor pro vědu a výzkum  
 
Rozdělovník: děkani fakult JU  
 
 
 
 

 


