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Pozměňovací návrh
poslance Prof. Ing. Karla Raise, CSc., MBA, dr. h. c., k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění
zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých
školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
(tisk 464/0)

Pozměňovací návrh
k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a
doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další
zákony

Pozměňovací návrh k problematice institucionální akreditace

1.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 26 nově zní:
„V § 12 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až g), která znějí:
„c) schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení
doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké nebo
umělecké rady příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na
fakultě, bez tohoto návrhu,
d) schvaluje na návrh rektora záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast
nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti
vzdělávání,
e) schvaluje na návrh rektora záměr předložit žádost o akreditaci pro oblast vzdělávání a o
rozšíření akreditace pro oblast vzdělávání o studijní programy jiného typu,
f) schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem předložený rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty;
v případě řízení, která se neuskutečňují na fakultě, bez tohoto návrhu,
g) schvaluje na návrh rektora záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr vzdát se
akreditace pro oblast vzdělávání, záměr zrušit studijní program a záměr vzdát se akreditace
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno h)“.

2.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 27 nově zní:
„27. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až m), která
znějí:
„i) projednává návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících
činností veřejné vysoké školy předložený rektorem před předložením návrhu akademickému
senátu veřejné vysoké školy,
j) projednává záměry rektora jmenovat nebo odvolat členy rady pro vnitřní hodnocení, pokud
je zřízena,
k) projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený rektorem před předložením návrhu
akademickému senátu veřejné vysoké školy, a návrhy dodatků k této zprávě,
l) projednává návrh výroční zprávy o činnosti vysoké školy před předložením návrhu
akademickému senátu veřejné vysoké školy,
m) vykonává další působnosti stanovené statutem veřejné vysoké školy.“.“.

3.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 69 nově zní:
„V § 21 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
„i) zveřejňovat ve veřejné části svých internetových stránek registrované vnitřní předpisy
veřejné vysoké školy včetně údajů o době jejich platnosti a účinnosti,
j) ve veřejné části svých internetových stránek zveřejňovat informace o omezení nebo odnětí
institucionální akreditace, o omezení nebo zániku akreditace pro oblast vzdělávání, o omezení
nebo zániku oprávnění uskutečňovat studijní program, o omezení nebo odnětí akreditace
studijních programů a o pozastavení nebo odnětí akreditace habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem.“.“.

4.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 102 nově zní:
„V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „,aniž by měla institucionální
akreditaci a neomezenou akreditaci alespoň pro jednu oblast vzdělávání“.“.

5.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 108 nově zní:
„V § 39 odstavec 6 zní:
„(6) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 150 dnů ode dne jejího doručení. Před rozhodnutím
si ministerstvo vyžádá stanovisko Akreditačního úřadu k udělení státního souhlasu. Udělení
státního souhlasu nezakládá nárok na udělení institucionální akreditace, akreditace pro oblast
vzdělávání, akreditace studijního programu a akreditace habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem.“.“.

6.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 110 nově zní:
„Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:
„§ 39a
(1) Ministerstvo státní souhlas neudělí, jestliže
a) Akreditační úřad nevydal souhlasné stanovisko k udělení státního souhlasu,
b) zjistí, že údaje o personálním, finančním, materiálním a dalším zabezpečení činnosti vysoké
školy, posuzované i s přihlédnutím k návrhům studijních programů, nesvědčí o dostatečném
splnění podmínek pro řádné uskutečňování vzdělávací a tvůrčí činnosti a dalších úkolů vysoké
školy,
c) návrh vnitřních předpisů je v rozporu s tímto zákonem nebo s jinými právními předpisy, nebo
d) právnická osoba žádající o udělení státního souhlasu byla pravomocně odsouzena za trestný
čin, pro který neskýtá záruku řádného působení jako vysoká škola, pokud se na ni podle zákona
nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro účely posouzení, zda je dán tento
důvod neudělení státního souhlasu, si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů
podle zvláštního právního předpisu27); žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(2) Akreditační úřad nevydá k žádosti o udělení státního souhlasu souhlasné stanovisko
z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo z důvodu, že žadatel nepředložil návrh ani
jednoho studijního programu odpovídajícího požadavkům uvedeným v části čtvrté tohoto
zákona a splňujícího požadavky standardů uvedené v § 78a odst. 2 písm. c) bodě 1; nesouhlasné
stanovisko Akreditačního úřadu musí obsahovat odůvodnění. Zjistí-li ministerstvo v řízení o

žádosti, že skutečnosti uvedené v odůvodnění nevydání souhlasného stanoviska Akreditačního
úřadu neodpovídají skutečnosti nebo zákonu, může vyzvat Akreditační úřad k novému jednání
k vydání stanoviska a odstranění nedostatků v odůvodnění. Jestliže rozklad proti rozhodnutí
ministerstva o zamítnutí žádosti o udělení státního souhlasu směřuje proti obsahu nesouhlasného
stanoviska Akreditačního úřadu, vyžádá si ministr od Akreditačního úřadu potvrzení nebo
změnu stanoviska k udělení státního souhlasu; po dobu vyřizování věci Akreditačním úřadem,
k němuž je příslušný orgán Akreditačního úřadu, který nesouhlasné stanovisko vydal, lhůta pro
vydání rozhodnutí o rozkladu neběží.
(3) Pokud ministerstvo udělí státní souhlas, rozhodne také o registraci vnitřních předpisů;
pravomocné rozhodnutí o udělení státního souhlasu a registraci vnitřních předpisů nabývá
účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla žadateli poprvé udělena akreditace
studijního programu. V případě, že ministerstvo státní souhlas neudělí, může žadatel podat
novou žádost o udělení státního souhlasu nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí o neudělení státního souhlasu.
(4) Státní souhlas pozbude platnosti, jestliže žadatel, jemuž byl státní souhlas pravomocně
udělen, do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení státního souhlasu nepodá
žádost o akreditaci studijního programu, do 1 roku od uvedeného dne nezíská akreditaci nebo do
2 let od uvedeného dne nezahájí uskutečňování alespoň jednoho studijního programu.
(5) Zaniká-li právnická osoba mající státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola fúzí
podle zvláštního právního předpisu s jinou nebo jinými právnickými osobami majícími státní
souhlas působit jako soukromá vysoká škola (dále jen „přeměna“), přechází účinností přeměny
oprávnění zanikající právnické osoby působit jako soukromá vysoká škola, její platné akreditace
studijních programů nebo případného omezení akreditace i její studenti akreditovaných
studijních programů na nástupnickou právnickou osobu, má-li tato sídlo, ústřední správu nebo
hlavní místo podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie nebo
byla-li zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie.
(6) Mají-li akreditace totožných studijních programů, které přecházejí na nástupnickou
právnickou osobu podle odstavce 5, různou dobu platnosti, platí ode dne nabytí účinnosti
přeměny delší z nich; před uplynutím této platnosti akreditace studijního programu může
nástupnická právnická osoba požádat o její prodloužení podle § 80 odst. 3. Vznikla-li
nástupnická soukromá vysoká škola splynutím podle odstavce 5, je povinna do 30 dnů po svém
vzniku požádat ministerstvo o registraci vnitřních předpisů.
(7) Ustanovení odstavce 5 o přechodu akreditace studijních programů zanikající právnické
osoby na nástupnickou právnickou osobu se nevztahuje na přechod institucionální akreditace a
akreditací habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. Pokud jde však o studijní
programy uskutečňované soukromou vysokou školou na základě institucionální akreditace v den
předcházející dni přeměny, tyto se dnem přeměny stávají studijními programy uskutečňovanými
nástupnickou soukromou vysokou školou, akreditovanými na dobu 3 let; na nástupnickou
soukromou vysokou školu přecházejí i studenti uvedených studijních programů.“.“.
7.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 122 nově zní:
„V § 43 odst. 2 písm. a) se za slovo „nemá“ vkládají slova „v době následující po uplynutí 1
roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení státního souhlasu“ a na konci textu
písmene se doplňují slova „z důvodu odnětí akreditace studijního programu, uplynutí doby
platnosti akreditace studijního programu nebo oznámení o zrušení akreditovaného studijního
programu a nemá ani institucionální akreditaci “.“.

8.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 123 nově zní:
„V § 43 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo akreditace pro alespoň 2

oblasti vzdělávání“.“.

9.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 131 nově zní:
„V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Za akreditovaný studijní program se pro účely
tohoto zákona považuje i studijní program uskutečňovaný vysokou školou v rámci oblasti nebo
oblastí vzdělávání, pro které má vysoká škola akreditaci pro oblast vzdělávání.“.“.

10.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 136 nově zní:
„V § 44 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:
„(5) Profil bakalářského nebo magisterského studijního programu může být
a) profesně zaměřený s důrazem na zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu
povolání podložených nezbytnými teoretickými znalostmi, nebo
b) akademicky zaměřený s důrazem na získání teoretických znalostí potřebných pro výkon
povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a poskytující rovněž prostor pro osvojení
nezbytných praktických dovedností.
(6) Pro studijní programy uskutečňované vysokou školou nebo její součástí vysoká škola
jmenuje z řad svých akademických pracovníků a odvolává garanta studijního programu podle
pravidel stanovených vnitřním předpisem vysoké školy; garantem může být pouze
akademický pracovník, který splňuje podmínky stanovené standardy pro akreditaci studijního
programu pro řádný výkon činností podle odstavce 7. Garantem magisterského studijního
programu a doktorského studijního programu může být pouze docent nebo profesor, který je
akademickým pracovníkem vysoké školy.
(7) Garant studijního programu zejména koordinuje obsahovou přípravu studijního
programu, dohlíží na kvalitu jeho uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí jej.
(8) Studijní program náleží pouze do dané oblasti vzdělávání, pokud se státními zkouškami,
popřípadě obhajobou disertační práce, ověřují profilující znalosti nebo dovednosti ze
základních tematických okruhů náležejících do jedné oblasti vzdělávání. Studijní program je
kombinovaným studijním programem, pokud se státními zkouškami, popřípadě obhajobou
disertační práce, ověřují profilující znalosti nebo dovednosti ze základních tematických okruhů
náležejících do více oblastí vzdělávání.“.“.

11.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 158 nově zní:
„V § 48 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:
„(4) Uchází-li se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském
studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, uchazeč, který získal
zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím
programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící
podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle
školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou
a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o
dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona nebo podle
dřívějších právních předpisů,
b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu,
c) zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v

České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího
úředního postupu, nebo
d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán
absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole
působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho
držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském
studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program; ustanovení § 90 odst. 2
věty druhé a § 90 odst. 3 se použijí obdobně, přičemž vysoká škola může také vyžadovat
předložení doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia a
potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o
tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední
školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském
studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský
studijní program.
(5) Uchází-li se o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu nebo v magisterském
studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, uchazeč, který získal
zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na
zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění podmínky uvedené v odstavci 1 větě třetí nebo
v odstavci 3
a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice,
získaným podle § 89 a 90 nebo podle dřívějších právních předpisů,
b) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České
republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu, nebo
c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán
absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle
právních předpisů cizího státu; ustanovení § 90 odst. 2 věty druhé a § 90 odst. 3 se použijí
obdobně, přičemž vysoká škola může také vyžadovat předložení doplňující informace o
obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia a potvrzení příslušného zahraničního
orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna
poskytovat vysokoškolské vzdělání.
(6) Ustanovení odstavce 4 písm. d) a odstavce 5 písm. c) se použije pouze v případě, že
splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo podmínky řádného
ukončení studia ve studijním programu prokazuje uchazeč vysoké škole, která má
institucionální akreditaci, a tato vysoká škola nemá pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu
nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání uchazeče, doloženého zahraničním dokladem;
v případě potřeby vyzve vysoká škola uchazeče k prokázání vzdělání způsobem uvedeným v
odstavci 4 písm. a) nebo odstavci 5 písm. a).
(7) Vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky
pro přijetí ke studiu podle odstavce 4 písm. d) a odstavce 5 písm. c), který činí nejvýše 20 %
základu stanoveného podle § 58 odst. 2. Poplatek je příjmem vysoké školy.“.
Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.“.“.

12.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 161 nově zní:
„V § 49 odst. 6 se slova „studijnímu programu udělena akreditace“ nahrazují slovy „udělena
akreditace studijního programu nebo institucionální akreditace a akreditace pro oblast
vzdělávání, nebo akreditace pro oblast vzdělávání Akreditačním úřadem“.“.

13.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 168 nově zní:

„V § 56 odst. 1 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) až f), která znějí:
„e) ukončením uskutečňování studijního programu z důvodů uvedených v § 81f odst. 4,
f) vyloučením ze studia podle § 47e odst. 3, § 47f nebo 47g,“.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno g).“.“.
14.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 169 nově zní:
„V § 56 odst. 2 se za slova „odstavce 1 písm. e)“ vkládají slova „je poslední den lhůty 3 let
uvedené v § 81b odst. 3 větě první. Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. f) je den, kdy
nabylo účinnosti rozhodnutí podle § 47c až 47e, § 47f nebo 47g o neplatnosti vykonání státní
zkoušky předepsané na závěr studia ve studijním programu nebo její součásti nebo obhajoby
disertační práce. Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. g)“.“.

15.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 170 nově zní:
„V § 56 odst. 3 se slova „odstavce 1 písm. e)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. g)“ a slova „§
50 odst. 4 až 7 obdobně“ se nahrazují slovy „§ 50 odst. 4 až 6 obdobně, přičemž účastníkem
řízení je pouze osoba, o jejíž studium jde“.“.

16.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 195 nově zní:
„V § 70 odstavce 2 až 4 znějí:
„(2) Je-li na vysoké škole zřízeno pracovní místo akademického pracovníka, který je
zařazen jako docent, může je zastávat pouze osoba, která byla na základě habilitačního řízení
jmenována docentem.
(3) Je-li na vysoké škole zřízeno pracovní místo akademického pracovníka, který je
zařazen jako profesor, může je zastávat pouze habilitovaná osoba, která byla na základě řízení
ke jmenování profesorem jmenována profesorem.
(4) Je-li na vysoké škole zřízeno pracovní místo akademického pracovníka, který je
zařazen jako mimořádný profesor, může je zastávat pouze osoba, která srovnatelného postavení
s docentem nebo profesorem dosáhla v zahraničí. Pracovní místo mimořádného profesora může
být zřízeno pouze vysokou školou, která má institucionální akreditaci a akreditaci pro danou
oblast vzdělávání.“.“.

17.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 221 nově zní:
„§ 78 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19a a 19b zní:
„§ 78
Akreditace
(1) Oprávnění vysoké školy uskutečňovat za podmínek stanovených tímto zákonem
studijní programy vyplývá z institucionální akreditace doplněné akreditací pro příslušnou oblast
vzdělávání nebo z akreditace studijního programu.

(2) Institucionální akreditací se uděluje vysoké škole oprávnění samostatně vytvářet a
uskutečňovat určený typ nebo určené typy studijních programů v jí akreditované oblasti nebo v
jí akreditovaných oblastech vzdělávání. Vysoká škola je oprávněna na základě institucionální
akreditace uskutečňovat kombinovaný studijní program, pokud má institucionální akreditaci a
akreditace pro všechny oblasti vzdělávání, do nichž studijní program náleží.
(3) Institucionální akreditace se uděluje vysoké škole, která splňuje standardy podle § 78a
odst. 2 písm. a) a má funkční systém vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností vysoké školy.
(4) Pokud oprávnění uskutečňovat určitý studijní program daného typu a případného
profilu nevyplývá z akreditace příslušné oblasti vzdělávání vysoké školy, může vysoká škola
toto oprávnění získat udělením akreditace daného studijního programu.
(5) Akreditace studijního programu se uděluje vysoké škole, která splňuje standardy pro
akreditaci podle § 78a odst. 2 písm. c) daného typu a profilu studijního programu.
(6) V případě studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují odborné
předpoklady pro výkon regulovaného povolání, je podmínkou pro udělení akreditace studijního
programu stanovisko příslušného uznávacího orgánu19a), že absolventi daného studijního
programu budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto povolání. V případě
akreditace studijních programů zaměřených na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České
republiky je podmínkou pro udělení akreditace studijního programu kladné stanovisko
Ministerstva obrany, nebo Ministerstva vnitra.
(7) V případě studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují odborné
předpoklady pro výkon regulovaného povolání, je podmínkou pro jeho uskutečňování na
základě oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání
povolení příslušného uznávacího orgánu 19a). Povolení se nevydá, zjistí-li uznávací orgán, že by
absolventi daného studijního programu nebyli připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu
daného povolání. V případě studijních programů zaměřených na přípravu odborníků v oblasti
bezpečnosti České republiky je podmínkou povolení Ministerstva obrany, nebo Ministerstva
vnitra.
(8) Je-li praktickou výuku ve studijním programu možno provádět pouze na pracovišti
akreditovaném podle zvláštního právního předpisu 19b), je podmínkou pro udělení akreditace
tohoto studijního programu nebo pro jeho uskutečňování na základě oprávnění vyplývajícího z
institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání vedle souhlasného stanoviska podle
odstavce 6 nebo povolení podle odstavce 7 také akreditace pro praktickou výuku tohoto
programu udělená podle zvláštního právního předpisu.
(9) Není-li studijní program akreditován nebo uskutečňován v rámci oblasti vzdělávání, pro
kterou má vysoká škola institucionální akreditaci, nelze k jeho studiu přijímat uchazeče, konat
výuku, zkoušky ani udělovat akademické tituly.
(10) V rámci akreditace magisterského studijního programu se rozhoduje i o oprávnění
přiznávat akademické tituly podle § 46 odst. 5; v případě akreditace oblasti vzdělávání toto
oprávnění vyplývá z akreditace pro danou oblast vzdělávání. Oprávnění přiznávat akademické
tituly podle § 46 odst. 5 lze vykonávat, pouze pokud je vysoká škola oprávněna uskutečňovat v
dané oblasti vzdělávání alespoň jeden doktorský studijní program.
_____
19a)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
19b)

§ 45 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.“.“.

18.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 222 nově zní:
„Za § 78 se vkládá nový § 78a, který včetně nadpisu zní:
„§ 78a
Standardy pro akreditace
(1) Akreditační úřad při své činnosti podle tohoto zákona vychází v rámci správního
uvážení ze standardů pro akreditace, jimiž se rozumí soubor požadavků týkajících se vysoké
školy, stanovených se zřetelem k druhu řízení, účelu hodnocení nebo typům a profilům
studijních programů.
(2) Standardy pro akreditace obsahují
a) v případě institucionální akreditace
1. soubor požadavků na institucionální prostředí vysoké školy, zejména na strategii a řízení
vysoké školy, na studijní programy a jejich studenty, na tvůrčí činnost, zejména na
výzkum, mezinárodní spolupráci, spolupráci s praxí, akademické pracovníky, zdroje a na
systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy,
b) v případě akreditace pro oblast vzdělávání
1. soubor požadavků na studijní program v rámci oblasti vzdělávání, zejména na obsahové
zaměření studijního programu, profil absolventa, na odborné znalosti a odborné
dovednosti absolventů ve vazbě na příslušnou oblast vzdělávání, na personální, finanční,
materiální a další zabezpečení studijního programu, včetně požadavků souvisejících se
zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů
k vysokoškolskému vzdělání, a na rozsah mezinárodní spolupráce a rozsah spolupráce
s odbornou praxí,
c) v případě akreditace studijního programu
1. soubor minimálních požadavků na studijní program, zejména na obsahové zaměření
studijního programu, profil absolventa, na odborné znalosti a odborné dovednosti
absolventů ve vazbě na příslušnou oblast vzdělávání, na personální, finanční, materiální a
další zabezpečení studijního programu, včetně požadavků souvisejících se zajištěním
podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů
k vysokoškolskému vzdělání, a na rozsah mezinárodní spolupráce a rozsah spolupráce
s odbornou praxí,
2. požadavky na systém řízení, zabezpečení a kontroly všech činností vysoké školy, zejména
však činnosti vzdělávací a s ní související tvůrčí činnosti, s ohledem na to, aby studijní
prostředí umožnilo naplňovat poslání vysoké školy,
3. požadavky na zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a
hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy,
d) v případě akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem soubor požadavků
nutných k prokázání schopnosti vysoké školy vést řízení podle § 72 a 74 a soubor požadavků na
rozsah a kvalitu související vzdělávací a tvůrčí činnosti, na rozsah mezinárodní spolupráce a
rozsah spolupráce s odbornou praxí.“.“.

19.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 223 nově zní:
„§ 79 včetně nadpisu zní:
„Akreditace studijního programu

§ 79
(1) Akreditaci studijního programu uděluje Akreditační úřad na základě písemné žádosti
vysoké školy.
(2) Písemná žádost vysoké školy o akreditaci studijního programu obsahuje:
a) název vysoké školy, popřípadě její součásti, která bude studijní program uskutečňovat,
b) součásti studijního programu podle § 44 odst. 2; u kombinovaného studijního programu
také procentně vyjádřený podíl základních tematických okruhů náležejících do
jednotlivých oblastí vzdělávání na výuce,
c) doklady o personálním, finančním, materiálním a dalším zabezpečení studijního
programu nejméně na standardní dobu studia, včetně údajů o zohlednění potřeby zajištění
podmínek rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání,
d) záměr rozvoje studijního programu, jeho odůvodnění a předpokládaný počet
přijímaných uchazečů o studium a informace o předpokládané uplatnitelnosti absolventů
studijního programu na trhu práce,
e) sebehodnotící zprávu, popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků
vyplývajících z příslušných standardů pro akreditace podle § 78a odst. 2 písm. c),
f) v případě studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují odborné
předpoklady pro výkon regulovaného povolání, také oznámení, že daný studijní program je
zaměřen na přípravu k výkonu regulovaného povolání, a souhlasné stanovisko příslušného
uznávacího orgánu19a), že absolventi daného studijního programu budou připraveni
odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto povolání,
g) v případě studijního programu zaměřeného na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti
České republiky také oznámení, že daný studijní program je zaměřen na přípravu
odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky, a souhlasné stanovisko Ministerstva
obrany a Ministerstva vnitra, že absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem
k výkonu povolání v této oblasti.
(3) Akreditační úřad rozhodne o žádosti o udělení akreditace do 120 dnů. Přitom posuzuje
naplnění standardů pro akreditace a přihlíží k naplňování systému zajišťování kvality vzdělávací
a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí
činnosti a souvisejících činností vysoké školy, a případně k hodnocení některou z hodnotících
agentur podle § 77a odst. 4.
(4) Akreditační úřad akreditaci studijního programu neudělí, jestliže
a) studijní program neodpovídá požadavkům uvedeným v části čtvrté tohoto zákona,
b) studijní program nesplňuje standardy pro akreditaci podle § 78a odst. 2 písm. c) daného
typu a profilu studijního programu,
c) studijní program není dostatečně zabezpečen zejména po stránce personální, finanční a
materiální, nebo vysoká škola nemá vytvořeny podmínky pro řádné zajištění výuky a
související tvůrčí činnosti,
d) vysoká škola nemá funkční systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností v souladu s § 77b,
e) studijní program nezískal souhlasné stanovisko příslušného uznávacího orgánu, jde-li o
studijní program uvedený v § 78 odst. 6, nebo
f) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci studijního programu a
ke dni vydání rozhodnutí nebyly tyto vady odstraněny.
(5) O akreditaci studijního programu může požádat také žadatel, jemuž byl pravomocně
udělen státní souhlas rozhodnutím, které dosud nenabylo účinnosti. Ustanovení odstavců 1 až 4
se použije obdobně.

(6) Jde-li o kombinovaný studijní program, splnění požadavků vyplývajících z odstavce 4
písm. c) se posuzuje ve vztahu ke všem oblastem vzdělávání, do nichž je studijní program
zařazen, a to v míře odpovídající alespoň jejímu podílu na tomto studijním programu.“.
Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.“.

20.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 230 nově zní:
„Za § 81 se vkládají nové § 81a až 81c, které včetně nadpisu znějí:
„Institucionální akreditace
§ 81a
(1) Institucionální akreditaci uděluje vysoké škole Akreditační úřad na základě písemné
žádosti vysoké školy. Byla-li vysokou školou současně s žádostí o institucionální akreditaci
podána i žádost o udělení akreditace pro oblast vzdělávání, vede se o těchto žádostech společné
řízení.
(2) Písemná žádost o institucionální akreditaci obsahuje
a) název vysoké školy,
b) zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností
vysoké školy a případné dodatky k této zprávě,
c) sebehodnotící zprávu popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků
vyplývajících z příslušných standardů pro akreditace, včetně požadavků týkajících se
finančního, materiálního a dalšího zabezpečení činnosti vysoké školy a jeho rozvoje.
(3) Akreditační úřad rozhodne o žádosti o udělení akreditace do 150 dnů. Přitom posuzuje
naplnění standardů pro akreditace uvedených v § 78a odst. 2 písm. a) a přihlíží k naplňování
systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy, a případně
k hodnocení některou z hodnotících agentur podle § 77a odst. 3.
(4) Akreditační úřad institucionální akreditaci neudělí, jestliže:
a) vysoká škola nesplňuje standardy podle § 78a odst. 2 písm. a) pro institucionální
akreditaci,
b) vysoká škola nemá zřízenu radu pro vnitřní hodnocení,
c) vysoká škola nemá funkční systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností vysoké školy a zpracovanou sebehodnotící zprávu,
d) systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy neskýtá záruky,
že vysoká škola ve své působnosti posoudí studijní programy navrhované k uskutečňování na
vysoké škole v rozsahu odpovídajícím požadavkům uvedeným v § 77b až 79,

e) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro institucionální akreditaci a ke dni
vydání rozhodnutí nebyly tyto vady odstraněny.
(5) Nemá-li vysoká škola institucionální akreditaci a její bezprostředně předcházející
žádost o udělení institucionální akreditace byla zamítnuta, může podat novou žádost o udělení
institucionální akreditace nejdříve po uplynutí doby 2 let ode dne nabytí právní moci
rozhodnutí, kterým byla žádost zamítnuta.
(6) Žádost o institucionální akreditaci nelze podat před uplynutím doby 5 let ode dne nabytí
právní moci rozhodnutí, jímž byla vysoké škole
a) odňata institucionální akreditace, nebo

b) uložena sankce za správní delikt podle § 93m odst. 1.
§ 81b
(1) Institucionální akreditace se uděluje na dobu 10 let; na dobu 5 let se institucionální
akreditace uděluje, pokud se vysoké škole uděluje poprvé.
(2) Institucionální akreditace zaniká uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena,
odnětím akreditace nebo oznámením vysoké školy Akreditačnímu úřadu, že se vzdává
akreditace. Vzdání se institucionální akreditace není přípustné po zahájení řízení o jejím odnětí.
(3) Zanikla-li institucionální akreditace, zaniklo škole oprávnění samostatně vytvářet
určený typ nebo určené typy studijních programů v jí akreditované oblasti nebo v jí
akreditovaných oblastech vzdělávání.
§ 81 c
(1) Hodlá-li vysoká škola s institucionální akreditací uskutečňovat studijní program ve
spolupráci s jinou právnickou osobou, může tak činit pouze na základě udělení akreditace podle
§ 81, jde-li o studijní program, který má být uskutečňován mimo oblast vzdělávání, pro niž má
vysoká škola akreditaci.
(2) Jde-li o studijní program, který má být uskutečňován v rámci oblasti vzdělávání, pro niž
má vysoká škola akreditaci, může jej vysoká škola uskutečňovat ve spolupráci s jinou
právnickou osobou pouze
a) na základě udělení akreditace podle § 81, nebo
b) je-li to v souladu s rozhodnutím o udělení akreditace oblasti vzdělávání; v takovém
případě může být spolupracující právnickou osobou pouze pracoviště Akademie věd České
republiky s postavením veřejné výzkumné instituce.“.“.

21.

V části první, v Článku I se vkládá nový novelizační bod 231, který zní:
„Za § 81 se vkládají nové § 81d až 81e, které včetně nadpisu znějí:
„Akreditace pro oblast vzdělávání
§ 81d
(1) Akreditaci pro oblast vzdělávání uděluje vysoké škole pro oblast, a v jejím rámci pro
příslušný typ nebo typy studijních programů Akreditační úřad na základě písemné žádosti
vysoké školy. Byla-li vysokou školou současně s žádostí o akreditaci pro oblast vzdělávání
podána i žádost o akreditaci pro další oblast vzdělávání nebo o udělení akreditace habilitačního
řízení a řízení ke jmenování profesorem, vede se o těchto žádostech společné řízení.
(2) Písemná žádost o akreditaci pro oblast vzdělávání obsahuje
a) název vysoké školy,
b) označení oblasti, ve které vysoká škola na základě akreditace hodlá působit, a typu nebo
typů studijních programů,
c) zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností
vysoké školy a případné dodatky k této zprávě,
d) sebehodnotící zprávu popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků
vyplývajících z příslušných standardů pro akreditaci pro oblast vzdělávání, včetně
požadavků týkajících se finančního, materiálního a dalšího zabezpečení činnosti vysoké
školy a jeho rozvoje.
(3) Akreditační úřad rozhodne o žádosti o udělení akreditace do 150 dnů. Přitom posuzuje

naplnění standardů pro akreditace uvedených v § 78a odst. 2 písm. b) a přihlíží k naplňování
systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy, a případně
k hodnocení některou z hodnotících agentur podle § 77a odst. 3; v případě uvedeném v odstavci
1 větě druhé přihlíží také k naplnění standardů pro akreditace uvedených v § 78a odst. 2 písm.
d) a k výsledku posouzení uvedeného v § 82 odst. 4.
(4) Akreditační úřad akreditaci pro oblast vzdělávání neudělí, jestliže:
a) vysoká škola nesplňuje standardy podle § 78a odst. 2 písm. b) pro akreditaci pro danou
oblast vzdělávání v daném typu studijního programu,
b) vysoká škola nemá institucionální akreditaci,
c) vysoká škola neskýtá pro účely svého navrhovaného působení ve vzdělávací činnosti v
navrhované oblasti vzdělávání záruky rozvoje tvůrčí činnosti vysoké školy související s
příslušnou vzdělávací činností nebo nezbytného personálního, finančního, materiálního a
dalšího zabezpečení a jeho rozvoje,
d) vysoká škola ke dni podání žádosti neuskutečňovala nejméně 2 studijní programy
alespoň po dobu 10 let, z toho nejméně 1 studijní program v navrhované oblasti vzdělávání,
nebo
e) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci pro oblast vzdělávání a
ke dni vydání rozhodnutí nebyly tyto vady odstraněny.
(5) Je-li vedeno společné řízení i o žádosti o udělení akreditace habilitačního řízení a řízení
ke jmenování profesorem, vysoká škola předkládá Akreditačnímu úřadu i náležitosti žádosti
podle § 82 odst. 2. Akreditační úřad žádosti o udělení akreditace habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem nevyhoví z důvodů uvedených v § 82 odst. 6.
(6) Nemá-li vysoká škola akreditaci pro danou oblast vzdělávání a její bezprostředně
předcházející žádost o udělení akreditace pro danou oblast vzdělávání byla zamítnuta, může
podat novou žádost o udělení akreditace pro danou oblast vzdělávání nejdříve po uplynutí doby
2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla žádost zamítnuta.
(7) Žádost o akreditaci pro oblast vzdělávání nelze podat před uplynutím doby 5 let ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla vysoké škole
a) odňata akreditace pro danou oblast vzdělávání, nebo
b) uložena sankce za správní delikt podle § 93m odst. 1.
§ 81e
(1) Akreditace pro oblast vzdělávání se uděluje na dobu 10 let; na dobu 5 let se akreditace
pro oblast vzdělávání uděluje, pokud se vysoké škole uděluje pro oblast vzdělávání, pro které
byla dané vysoké škole zamítnuta bezprostředně předcházející žádost o udělení akreditace pro
danou oblast vzdělávání. V rozhodnutí o udělení akreditace pro oblast vzdělávání musí být
uveden typ nebo typy studijních programů, které mohou být na základě akreditace pro oblast
vzdělávání vysokou školou uskutečňovány v dané oblasti vzdělávání.
(2) Vysoká škola s institucionální akreditací a s akreditací pro danou oblast vzdělávání
může v době platnosti akreditace pro danou oblast vzdělávání požádat o její rozšíření pro další
typ nebo typy studijních programů. Požádala-li vysoká škola s akreditací pro danou oblast
vzdělávání o její rozšíření o další vyšší typ studijního programu a její žádosti Akreditační úřad
vyhoví, prodlužuje se platnost stávající akreditace pro danou oblast vzdělávání o 10 let od
nabytí účinnosti rozhodnutí o udělení akreditace pro oblast vzdělávání pro vyšší typ studijního
programu.
(3) Akreditace pro oblast vzdělávání zaniká uplynutím doby, na kterou byla akreditace
udělena, odnětím akreditace nebo oznámením vysoké školy Akreditačnímu úřadu, že se vzdává
akreditace. Vzdání se akreditace pro oblast vzdělávání není přípustné po zahájení řízení o jejím
odnětí.

(4) Zanikla-li akreditace pro oblast vzdělávání, studijní programy uskutečňované vysokou
školou na jejím základě ke dni zániku akreditace se považují za studijní programy akreditované
na dobu 3 let. Akreditační úřad přitom musí ve lhůtě 120 dnů ode dne zániku akreditace pro
oblast vzdělávání pro tyto studijní programy rozhodnout o případném omezení nebo odnětí
akreditace studijního programu podle § 86 odst. 2 písm. a) nebo b).“.
Následující body se přečíslují.

22.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 242 nově zní:
„Za § 82 se vkládá nový § 82a, který zní:
„§ 82a
Vláda stanoví nařízením standardy pro institucionální akreditaci, standardy pro akreditaci
pro oblast vzdělávání, standardy pro akreditaci studijního programu a standardy pro akreditaci
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.“.“.

23.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 243 nově zní:
„§ 83 včetně nadpisu zní:
„Akreditační úřad a jeho postavení, působnost a organizace
§ 83
(1) Zřizuje se Akreditační úřad. Členové orgánů Akreditačního úřadu jsou ve svém
rozhodování podle odstavce 2 nezávislí. Materiálně, administrativně a finančně činnost
Akreditačního úřadu zajišťuje ministerstvo.
(2) Akreditační úřad
a) rozhoduje o institucionálních akreditacích,
b) rozhoduje o akreditacích pro oblast vzdělávání,
c) rozhoduje o akreditacích studijních programů,
d) rozhoduje o akreditacích habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
e) provádí vnější hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysokých
škol,
f) přijímá opatření podle § 81b odst. 3 a § 86,
g) vydává stanoviska k udělení státního souhlasu a poskytuje ministerstvu na vyžádání
součinnost při posuzování splnění podmínek uvedených v § 93f odst. 5 písm. a) a v § 93h
odst. 5 písm. a),
h) posuzuje záležitosti týkající se vysokého školství, které mu předloží ministr, a vydává k
nim stanovisko,
i) zpracovává roční zprávy o své činnosti,
j) vykonává další činnosti stanovené tímto zákonem.
(3) Akreditační úřad a ministerstvo si vzájemně na žádost poskytují informace potřebné pro
svoji činnost podle tohoto zákona.“.“.

24.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 244 nově zní:
„Za § 83 se vkládají nové § 83a až 83f, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4 a 5

znějí:
„§ 83a
(1) Výkonným orgánem Akreditačního úřadu, který vykonává působnost Akreditačního
úřadu zejména ve věcech uvedených v § 83c odst. 2, je patnáctičlenná Rada Akreditačního úřadu,
kterou tvoří předseda Rady Akreditačního úřadu, 2 místopředsedové Rady Akreditačního úřadu a
další členové Rady Akreditačního úřadu. Členství v Radě Akreditačního úřadu je veřejnou funkcí;
jmenování předsedou, místopředsedou nebo dalším členem Rady Akreditačního úřadu nezakládá
pracovní ani služební poměr státního zaměstnance. Předseda Rady Akreditačního úřadu je
zároveň předsedou Akreditačního úřadu; dva místopředsedové Rady Akreditačního úřadu jsou
zároveň místopředsedy Akreditačního úřadu. Jednání Rady Akreditačního úřadu svolává a řídí
její předseda.
(2) V čele Akreditačního úřadu je předseda Akreditačního úřadu. Předseda Akreditačního
úřadu jmenuje a odvolává členy hodnotících komisí a vykonává další působnost svěřenou mu
tímto zákonem.
(3) Předsedu Akreditačního úřadu v době nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu v jím
určeném pořadí místopředsedové Akreditačního úřadu. Předseda a místopředsedové
Akreditačního úřadu jsou oprávněni dávat státním zaměstnancům zařazeným v ministerstvu,
působícím v Kanceláři Akreditačního úřadu, příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní
službě nebo závazné pokyny podle § 11 zákoníku práce.
(4) Činnost členů Rady Akreditačního úřadu a členů hodnotících komisí je úkonem
v obecném zájmu4) a za její výkon jim ministerstvo poskytuje odměnu. Odměnu předsedy,
místopředsedů a dalších členů Rady Akreditačního úřadu stanoví na návrh ministra vláda, a to s
přihlédnutím k vysokým odborným nárokům kladeným na činnost těchto funkcionářů a k jejich
odpovědnosti za řádný a nezávislý výkon činnosti Akreditačního úřadu. Odměnu členů
hodnotících komisí stanoví statut Akreditačního úřadu.
(5) Členům Rady Akreditačního úřadu a členům hodnotících komisí přísluší cestovní
náhrady ve stejném rozsahu, výši a za podmínek jako zaměstnancům v pracovním poměru 5) s tím,
že za pravidelné pracoviště se považuje místo jejich pobytu. Cestovní náhrady poskytuje
ministerstvo, přičemž § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce se nepoužije.
(6) Statut Akreditačního úřadu schvaluje vláda na návrh Rady Akreditačního úřadu
předložený prostřednictvím ministra.
§ 83b
Jmenování a odvolání členů Rady Akreditačního úřadu
(1) Předsedu, 2 místopředsedy a 11 dalších členů Rady Akreditačního úřadu jmenuje vláda
na období 6 let z osob, které jsou všeobecně uznávanou odbornou autoritou; 1 člena jmenuje
vláda na období 2 let z řad studentů. Pět členů Rady Akreditačního úřadu včetně předsedy
jmenuje na návrh ministra vláda z osob navržených ministerstvem, jinými ústředními orgány
státní správy, profesními komorami, organizacemi zaměstnavatelů nebo dalšími osobami nebo
orgány vykonávajícími, podporujícími nebo využívajícími vzdělávací nebo tvůrčí činnost
vysokých škol nebo její výsledky, 9 členů Rady Akreditačního úřadu jmenuje na návrh ministra
vláda z osob navržených orgány reprezentace vysokých škol podle § 92 a 1 člena z řad studentů
jmenuje na návrh ministra vláda ze studentů navržených orgánem reprezentace vysokých škol
uvedeným v § 92 odst. 1 písm. a); členové jsou jmenováni zpravidla tak, aby 9 členů Rady
Akreditačního úřadu včetně předsedy a 1 místopředsedy byly osoby dlouhodobě působící v
akademickém prostředí a 5 členů Rady Akreditačního úřadu včetně 1 místopředsedy byly osoby
působící v praxi, které mají zkušenosti z akademického prostředí, zejména představitelé
profesních komor zřízených zákonem. Návrh na jmenování předsedy Rady Akreditačního úřadu
ministr před jeho předložením vládě projednává s orgány reprezentace vysokých škol podle §
92.

(2) Dojde-li k zániku funkce člena Rady Akreditačního úřadu před uplynutím jeho
funkčního období, je nový člen jmenován pouze na zbytek příslušného funkčního období. Táž
osoba může být jmenována členem Rady Akreditačního úřadu nejvýše na dvě funkční období.
(3) Do Rady Akreditačního úřadu nemůže být jmenována osoba pravomocně odsouzená
pro úmyslný trestný čin nebo osoba, které byla omezena její svéprávnost.
(4) Funkce člena Rady Akreditačního úřadu je neslučitelná s funkcí poslance, senátora,
člena vlády, soudce, státního zástupce a člena Nejvyššího kontrolního úřadu; dále je neslučitelná
s funkcí rektora, prorektora, děkana, proděkana, ředitele vysokoškolského ústavu, člena
akademického senátu vysoké školy nebo fakulty, kvestora a tajemníka fakulty, jakož i
s odpovídajícími funkcemi na soukromé vysoké škole.
(5) Vláda může odvolat člena Rady Akreditačního úřadu, jestliže po dobu 6 měsíců bez
vážného důvodu nevykonává funkci, nebo jestliže se dopustil jednání zpochybňujícího
nezávislost výkonu působnosti Akreditačního úřadu. Rada Akreditačního úřadu může podat
vládě návrh na odvolání člena Rady Akreditačního úřadu.
(6) Funkce člena Rady Akreditačního úřadu zaniká
a)

uplynutím funkčního období,

b)

vzdáním se funkce,

c)

odvoláním z funkce,

d) smrtí nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého nebo
nezvěstného,
e) jde-li o člena jmenovaného z řad studentů, dnem ukončení jeho studia,
f)

dnem vzniku souběhu neslučitelných funkcí, nebo

g)

dnem nabytí právní moci

1. rozhodnutí soudu, kterým byl člen Rady Akreditačního úřadu odsouzen pro úmyslný
trestný čin nebo kterým byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro
trestný čin spáchaný z nedbalosti,
2. rozhodnutí soudu, kterým byla schválena dohoda o vině člena Rady Akreditačního
úřadu a trestu za jím spáchaný úmyslný trestný čin,
3. rozhodnutí státního zástupce, kterým bylo podmíněně odloženo podání návrhu na
potrestání člena Rady Akreditačního úřadu za úmyslný trestný čin,
4. rozhodnutí státního zástupce nebo soudu, kterým bylo podmíněně zastaveno trestní
stíhání člena Rady Akreditačního úřadu pro úmyslný trestný čin nebo kterým bylo
v trestním řízení vedeném pro úmyslný trestný čin člena Rady Akreditačního úřadu
schváleno narovnání, nebo
5. rozhodnutí soudu, kterým byla omezena svéprávnost člena Rady Akreditačního úřadu.
§ 83c
Působnost Rady Akreditačního úřadu
(1) Rada Akreditačního úřadu rozhoduje ve všech věcech náležejících do působnosti
Akreditačního úřadu, nestanoví-li zákon jinak.
(2) Radě Akreditačního úřadu je vyhrazeno
a) usnášet se o návrhu statutu Akreditačního úřadu a předkládat jej vládě prostřednictvím
ministra,
b)

rozhodovat ve správních řízeních vedených Akreditačním úřadem v prvním stupni

1. o žádostech o institucionální akreditaci, o akreditaci pro oblast vzdělávání, o akreditaci
studijního programu a o její prodloužení a rozšíření a o akreditaci habilitačního řízení a

řízení ke jmenování profesorem,
2. o omezení nebo odnětí akreditace studijního programu, o omezení nebo odnětí
institucionální akreditace, o omezení nebo odnětí akreditace pro oblast vzdělávání, o
pozastavení nebo odnětí akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a
o omezení a zániku oprávnění uskutečňovat studijní program na základě institucionální
akreditace podle § 86 odst. 3 a 4,
3. ve věcech rušení opatření podle § 86 odst. 9,
c) předkládat ministerstvu podněty pro úpravu standardů pro akreditace stanovených
nařízením vlády podle § 82a,
d) stanovit na základě návrhů připravených předsedou Akreditačního úřadu doporučené
postupy a metody hodnotící činnosti Akreditačního úřadu v souladu se standardy pro
akreditace podle § 78a,
e) vydávat stanovisko k typu vysoké školy a posuzovat námitky podané proti stanovisku,
f) vydávat zprávu o vnějším hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností
vysoké školy podle § 84 a posuzovat námitky podané proti zprávě,
g) vydávat stanovisko k udělení státního souhlasu,
h) vydávat stanovisko k personálnímu, finančnímu a materiálnímu zabezpečení
zahraničního vysokoškolského studijního programu a ke splnění podmínek pro řádné
zajištění výuky a související tvůrčí činnosti žadatelem o udělení povolení nebo oprávnění k
poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky, vyžádáli si ministerstvo součinnost Akreditačního úřadu při posuzování splnění podmínek
uvedených v § 93f odst. 5 písm. a) nebo § 93h odst. 5 písm. a),
i) zařazovat zájemce o funkci hodnotitele do Seznamu hodnotitelů pro institucionální
akreditaci a do Seznamu hodnotitelů pro oblast vzdělávání,
j) usnášet se na základě podnětu nejméně třetiny svých členů, orgánu reprezentace
vysokých škol nebo ministra o podání návrhu na odvolání člena Rady Akreditačního úřadu.
(3) K přijetí usnesení ve věcech podle odstavce 2 písm. a) je zapotřebí souhlasu dvou třetin
všech členů Rady Akreditačního úřadu.
(4) Proti rozhodnutí vydanému ve věci uvedené v odstavci 2 písm. b) lze podat odvolání
k Přezkumné komisi Akreditačního úřadu, která přezkoumává pouze soulad napadeného
rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo, s právními předpisy a statutem Akreditačního úřadu.
Přezkumná komise Akreditačního úřadu může v řízení o odvolání napadené rozhodnutí pouze
potvrdit a odvolání zamítnout anebo napadené rozhodnutí nebo jeho část zrušit a věc vrátit
k novému projednání nebo rozhodnutí nebo jeho část zrušit a řízení zastavit.
(5) Akreditační úřad zveřejňuje na internetových stránkách ministerstva výrokovou část
pravomocných rozhodnutí vydaných podle odstavce 2 písm. b) a výrokovou část pravomocných
rozhodnutí o odvolání vydaných podle odstavce 4.
§ 83d
Přezkumná komise Akreditačního úřadu
(1) Přezkumná komise Akreditačního úřadu má 5 členů, jmenovaných a odvolávaných
vládou. Členové Přezkumné komise Akreditačního úřadu jsou jmenováni z osob s
vysokoškolským vzděláním, které je podle zákona o advokacii předpokladem pro zápis žadatele
do seznamu advokátních koncipientů vedeného Českou advokátní komorou, z toho 3 členové jsou
jmenováni z osob navržených orgány reprezentace vysokých škol uvedenými v § 92.
(2) Činnost členů Přezkumné komise Akreditačního úřadu je úkonem v obecném zájmu4) a
za její výkon jim ministerstvo poskytuje odměnu, jejíž výši stanoví statut Akreditačního úřadu.
Členům Přezkumné komise Akreditačního úřadu přísluší také cestovní náhrady obdobné
cestovním náhradám ve stejném rozsahu, výši a za podmínek jako zaměstnancům v pracovním

poměru5) s tím, že za pravidelné pracoviště se považuje místo jejich pobytu. Cestovní náhrady
poskytuje ministerstvo, přičemž § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce se nepoužije.
§ 83e
Hodnotící komise, Seznam hodnotitelů pro oblast vzdělávání a Seznam hodnotitelů pro
institucionální akreditaci
(1) Poradními orgány Rady Akreditačního úřadu jsou hodnotící komise, které ustavuje
předseda Akreditačního úřadu; členové hodnotících komisí jsou jmenováni z osob evidovaných
v Seznamu hodnotitelů pro oblast vzdělávání a v Seznamu hodnotitelů pro institucionální
akreditaci. Návrh členů hodnotící komise Akreditační úřad předloží příslušné vysoké škole ke
stanovisku. V případě nesouhlasného stanoviska školy navrhne Akreditační úřad jiného člena
nebo členy hodnotící komise; takto upravený návrh se již vysoké škole ke stanovisku
nepředkládá. Ustanovení správního řádu o vyloučení z projednávání a rozhodování věci se na
členy hodnotících komisí použijí obdobně; o námitce podjatosti rozhoduje Rada Akreditačního
úřadu.
(2) Statut Akreditačního úřadu stanoví
a) počet členů a složení hodnotících komisí ustavovaných pro přípravu podkladů pro
jednotlivá řízení podle § 83c odst. 2 písm. b) a g) a pro jednotlivá vnější hodnocení; členem
hodnotící komise je vždy také jeden student,
b) kritéria pro naplňování Seznamu hodnotitelů pro jednotlivé oblasti vzdělávání a
Seznamu hodnotitelů pro institucionální akreditaci z hlediska zastoupení osob, působících
ve vysokém školství nebo v jiných sférách podle odstavce 6 písm. e),
c) pravidla pro výběr členů ze Seznamu hodnotitelů pro oblast vzdělávání a Seznamu
hodnotitelů pro institucionální akreditaci do hodnotících komisí.
(3) Akreditační úřad spravuje Seznam hodnotitelů pro oblast vzdělávání a Seznam
hodnotitelů pro institucionální akreditaci. Seznam slouží k evidenci osob, které mohou být
jmenovány do hodnotících komisí. Seznam hodnotitelů pro oblast vzdělávání se člení podle
oblastí vzdělávání. Nejvyšší počet osob zapsaných v seznamu pro jednotlivou oblast vzdělávání
stanoví statut Akreditačního úřadu.
(4) Do Seznamu hodnotitelů pro oblast vzdělávání může být zapsána pouze osoba, která je
všeobecně uznávanou odbornou autoritou v příslušné oblasti vzdělávání nebo studentem a
kterou k zařazení do Seznamu hodnotitelů navrhlo ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad,
orgán reprezentace vysokých škol podle § 92 nebo profesní organizace nebo jiná právnická
osoba uvedená v § 77b odst. 2 písm. e) nebo která na výzvu Akreditačního úřadu zveřejněnou
na internetových stránkách ministerstva projevila zájem podílet se na činnosti hodnotících
komisí. Zápis se provede, pokud daná osoba splňuje podmínky pro zařazení do Seznamu
hodnotitelů pro oblast vzdělávání stanovené Radou Akreditačního úřadu, po projednání s orgány
reprezentace vysokých škol, na základě souhlasného usnesení Rady Akreditačního úřadu a
písemného souhlasu zapisované osoby podílet se na činnosti hodnotících komisí, a to na dobu 6
let. V případě osob zaměřených na oblast vzdělávání „Bezpečnostní obory“ se k jejich zápisu do
seznamu vyžaduje také souhlasné stanovisko Ministerstva obrany nebo Ministerstva vnitra. Na
zápis do seznamu není právní nárok.
(5) Do Seznamu hodnotitelů pro institucionální akreditaci může být zapsána pouze osoba,
která je všeobecně uznávanou odbornou autoritou řízení zejména vysokého školství nebo
studentem a kterou k zařazení do Seznamu hodnotitelů navrhlo ministerstvo nebo jiný ústřední
správní úřad, orgán reprezentace vysokých škol podle § 92 nebo profesní organizace nebo jiná
právnická osoba uvedená v § 77b odst. 2 písm. e) nebo která na výzvu Akreditačního úřadu
zveřejněnou na internetových stránkách ministerstva projevila zájem podílet se na činnosti
hodnotících komisí. Zápis se provede, pokud daná osoba splňuje podmínky pro zařazení do
Seznamu hodnotitelů pro institucionální akreditaci stanovené Radou Akreditačního úřadu, po
projednání s orgány reprezentace vysokých škol, na základě souhlasného usnesení Rady

Akreditačního úřadu a písemného souhlasu zapisované osoby podílet se na činnosti hodnotících
komisí, a to na dobu 6 let. Na zápis do seznamu není právní nárok.

(6) Rada Akreditačního úřadu může zapsaného hodnotitele vyřadit ze Seznamu hodnotitelů
pro oblast vzdělávání nebo ze Seznamu hodnotitelů pro institucionální akreditaci před
uplynutím doby, na niž byl zapsán, na základě jeho žádosti, z vlastního odůvodněného podnětu
nebo na základě odůvodněného podnětu ministerstva, Ministerstva vnitra nebo Ministerstva
obrany.
(7) V Seznamu hodnotitelů pro oblast vzdělávání a v Seznamu hodnotitelů pro
institucionální akreditaci se o hodnotiteli vedou tyto údaje:
a) osobní jméno a příjmení, popřípadě další jména a rodné příjmení, datum narození a
adresa místa trvalého pobytu; u cizinců také pohlaví, adresa místa hlášeného pobytu v
České republice a státní občanství,
b) nejde-li o studenta, zaměření vysokoškolského vzdělání hodnotitele, jeho akademické
tituly, vědecké hodnosti, úspěšně ukončená habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem, včetně uvedení programů nebo oborů, ve kterých byly tituly a hodnosti
získány a ve kterých byla habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ukončena, a
uvedení vysoké školy, na které se habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem
uskutečnilo,
c) v případě studenta nejvyšší dosažené vzdělání, název vysoké školy, jíž je studentem, a
název studijního programu, ve kterém studuje,
d) v případě zaměstnance vysoké školy druh základního pracovněprávního vztahu
hodnotitele k vysoké škole a název vysoké školy,
e) povolání hodnotitele a jeho případná návaznost na vysoké školství, včetně uvedení, zda
jde o současného nebo bývalého akademického nebo vědeckého pracovníka vysoké školy,
emeritního rektora nebo jiného bývalého nebo současného funkcionáře vysoké školy nebo
její součásti, odborníka ze sféry státní, územní nebo jiné veřejné správy, odborníka ze sféry
zaměstnavatelů absolventů vysokých škol, podnikové sféry spolupracující s vysokými
školami nebo sféry výzkumných institucí nebo jiného odborníka z praxe, a oblast
vzdělávání, ve které je hodnotitel činný.
(8) Akreditační úřad zveřejňuje na internetových stránkách ministerstva výpis ze Seznamu
hodnotitelů pro oblast vzdělávání a Seznamu hodnotitelů pro institucionální akreditaci, který
obsahuje u každého hodnotitele osobní jméno a příjmení, tituly a vědecké hodnosti a povolání a
jeho odborné zaměření; u studentů se uvede rovněž jejich právní postavení studenta a název
vysoké školy, na které studují.
§ 83f
Kancelář Akreditačního úřadu
Kancelář Akreditačního úřadu je organizační součástí ministerstva a plní úkoly spojené
s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Akreditačního úřadu, včetně
vedení databází spojených s činností Akreditačního úřadu a provádění úkonů Akreditačního
úřadu ve správním řízení, s výjimkou úkonů vyhrazených orgánům nebo oprávněným úředním
osobám stanoveným zákonem.
_____

25.

4)

§ 203 odst. 1 zákoníku práce.

5)

§ 156 a násl. zákoníku práce.“.“.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 246 nově zní:

„§ 85 a 86 včetně nadpisů znějí:
„§ 85
Povinnosti při uskutečňování akreditovaných činností
Vysoká škola, které byla udělena akreditace, je povinna v době její platnosti
a) dodržovat všechny požadavky vyplývající z § 77b a 78a,
b) zlepšovat systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké
školy a naplňovat cíle strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy,
c) informovat Akreditační úřad o podstatných změnách, které probíhají na vysoké škole a
které mají nebo mohou mít dopad na uskutečňování akreditovaných činností,
d) poskytovat Akreditačnímu úřadu zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a
tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy a dodatky k této zprávě, popřípadě
další informace, které si Akreditační úřad vyžádá.
§ 86
Nápravná opatření při nedostatcích v uskutečňování akreditovaných činností
(1) Zjistí-li Akreditační úřad nedostatky při uskutečňování akreditovaných činností, uloží
vysoké škole, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu.
(2) Zjistí-li Akreditační úřad závažné nedostatky při uskutečňování studijního programu,
jehož akreditace byla vysoké škole udělena nebo který byl akreditován vysoké škole ze zákona a
který není vysokou školou uskutečňován na základě institucionální akreditace v rámci oblasti
vzdělávání, pro niž má vysoká škola akreditaci pro oblast vzdělávání, rozhodne podle povahy
věci o
a) omezení akreditace studijního programu spočívajícím v zákazu přijímat ke studiu
daného studijního programu další uchazeče, nebo
b) odnětí akreditace studijního programu.
(3) Zjistí-li Akreditační úřad závažné nedostatky při uskutečňování studijního programu na
základě institucionální akreditace v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro něž má vysoká
škola akreditaci pro oblast vzdělávání, rozhodne podle povahy věci o
a) omezení oprávnění uskutečňovat studijní program, spočívajícím v zákazu přijímat ke
studiu daného studijního programu další uchazeče,
b) zániku oprávnění uskutečňovat studijní program,
c) omezení institucionální akreditace a akreditace pro danou oblast vzdělávání nebo dané
oblasti vzdělávání, spočívajícím v zániku práva vytvářet další studijní programy v této
oblasti nebo v těchto oblastech vzdělávání a rozšiřovat stávající studijní programy v této
oblasti nebo v těchto oblastech vzdělávání, nebo
d) odnětí akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání,
e) odnětí institucionální akreditace.

(4) Zjistí-li Akreditační úřad závažné nedostatky v habilitačním řízení nebo řízení ke
jmenování profesorem, rozhodne podle povahy věci o pozastavení nebo odnětí akreditace
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v těch oborech, ve kterých zjistil
nedostatky.

(5) Opatření uvedená v odstavcích 2 až 5 může Akreditační úřad přijmout také v případě,
že zjištěné nedostatky podle odstavce 1 nebyly ve stanovené lhůtě po výzvě Akreditačního
úřadu odstraněny nebo v případě, že vysoká škola neposkytla Akreditačnímu úřadu
součinnost nezbytnou pro výkon jeho působnosti.
(6) Akreditační úřad může akreditaci odejmout i v případě, že na straně vysoké školy, její
součásti nebo spolupracující právnické osoby nastaly takové okolnosti, které by
odůvodňovaly zamítnutí žádosti o akreditaci.
(7) V případě, že došlo k odnětí akreditace podle odstavce 2 písm. b) nebo k zániku
oprávnění podle odstavce 3 písm. b), je vysoká škola povinna zajistit studentům možnost
pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné
vysoké škole.
(8) Pominou-li důvody, pro které bylo přijato nápravné opatření podle odstavce 2 písm. a),
odstavce 3 písm. a) nebo c) nebo opatření pozastavující akreditaci podle odstavce 5,
Akreditační úřad přijaté opatření zruší.“.“.

Věcné odůvodnění pozměňovacího návrhu
Navrhuje se, aby byla oddělena institucionální akreditace a akreditace pro oblast vzdělávání.
Každá z nich ověřuje a dokládá jinou způsobilost vysoké školy. Institucionální akreditace
ověřuje existenci a správné nastavení systému řízení včetně systému vnitřního řízení a
hodnocení kvality. Akreditace pro oblast vzdělávání pak ověřuje a dokládá odbornou
připravenost vysoké školy vytvářet a provozovat studijní programy v určité oblasti vzdělávání a
s touto oblastí související tvůrčí činnost. Získání institucionální akreditace bude přitom nutnou
podmínkou pro možnost získání akreditace pro oblast vzdělávání. V této souvislosti
institucionální akreditace ověřuje a dokládá schopnost vysoké školy řídit procesy, které jsou
spojeny s tvorbou a vnitřním schvalováním studijních programů a tvůrčí činnosti v dané oblasti
vzdělávání.
Při první akreditaci vysoké školy lze žádost o obě akreditace spojit do společného řízení. Pro
obě hodnocení existují samostatné seznamy hodnotitelů, které spravuje Akreditační úřad.
Navrhovaná úprava počítá s existencí akreditace oblasti vzdělávání pro každou oblast
vzdělávání samostatně, odstraňuje tak stav, kdy pochybení vysoké školy v jedné z oblastí
mohlo znamenat postih v oblasti jiné. Dále řeší situaci, kdy vysoká škola splní přísnější kritéria
pro vyšší typ studia a o tento typ zažádá – zde automaticky prodlužuje vysoké škole akreditaci
dané oblasti o 10 let, oproti návrhu předkladatele, který počítal pouze s délkou trvání po
zbytek běhu akreditace původní (pro nižší typ studia).
Koncepční změna si vyžádala učinit změnu v mnoha paragrafech, nutno však podotknout, že ve
většině případů se jedná o úpravu kosmetickou, spočívající ve změně pojmosloví, které vyplývá
z rozdělení obou akreditačních procesů.
Dále se navrhuje, aby orgánem vydávajícím závazné stanovisko k akreditaci pro oblast
vzdělávání „Bezpečnostní obory“ bylo vždy buď Ministerstvo vnitra, nebo Ministerstvo obrany,
nikoli ministerstva obě. Toto odpovídá logice dělení činností v oblasti bezpečnosti mezi obě
ministerstva i rozdělení pravomocí ministerstev dle kompetenčního zákona.

Vyznačení navrhovaných změn v jednotlivých novelizačních bodech (vyznačeno tučně
kurzívou):
1.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 26 nově zní:

„V § 12 odst. 1 se za písmeno b) vkládají nová písmena c) až g), která znějí:
„c) schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení
doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké nebo
umělecké rady příslušné fakulty; v případě studijních programů, které se neuskutečňují na
fakultě, bez tohoto návrhu,
d) schvaluje na návrh rektora záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast
nebo oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo oblasti
vzdělávání,
e) schvaluje na návrh rektora záměr předložit žádost o akreditaci pro oblast vzdělávání a o
rozšíření akreditace pro oblast vzdělávání o studijní programy jiného typu,
f) schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování
profesorem předložený rektorem na návrh vědecké nebo umělecké rady příslušné fakulty;
v případě řízení, která se neuskutečňují na fakultě, bez tohoto návrhu,
g) schvaluje na návrh rektora záměr vzdát se institucionální akreditace, záměr vzdát se
akreditace pro oblast vzdělávání, záměr zrušit studijní program a záměr vzdát se akreditace
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,“.
Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno h)“.

2.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 27 nově zní:
„27. V § 12 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) až m), která
znějí:
„i) projednává návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících
činností veřejné vysoké školy předložený rektorem před předložením návrhu akademickému
senátu veřejné vysoké školy,
j) projednává záměry rektora jmenovat nebo odvolat členy rady pro vnitřní hodnocení, pokud
je zřízena,
k) projednává návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností veřejné vysoké školy předložený rektorem před předložením návrhu
akademickému senátu veřejné vysoké školy, a návrhy dodatků k této zprávě,
l) projednává návrh výroční zprávy o činnosti vysoké školy před předložením návrhu
akademickému senátu veřejné vysoké školy,
m) vykonává další působnosti stanovené statutem veřejné vysoké školy.“.“.

3.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 69 nově zní:
„V § 21 se na konci odstavce 1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena i) a j), která znějí:
„i) zveřejňovat ve veřejné části svých internetových stránek registrované vnitřní předpisy
veřejné vysoké školy včetně údajů o době jejich platnosti a účinnosti,
j) ve veřejné části svých internetových stránek zveřejňovat informace o omezení nebo odnětí
institucionální akreditace, o omezení nebo zániku akreditace pro oblast vzdělávání, o
omezení nebo zániku oprávnění uskutečňovat studijní program, o omezení nebo odnětí
akreditace studijních programů a o pozastavení nebo odnětí akreditace habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem.“.“.

4.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 102 nově zní:

„V § 38 odst. 1 se na konci textu písmene c) doplňují slova „,aniž by měla institucionální
akreditaci a neomezenou akreditaci alespoň pro jednu oblast vzdělávání“.“.

5.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 108 nově zní:
„V § 39 odstavec 6 zní:
„(6) Ministerstvo rozhodne o žádosti do 150 dnů ode dne jejího doručení. Před rozhodnutím
si ministerstvo vyžádá stanovisko Akreditačního úřadu k udělení státního souhlasu. Udělení
státního souhlasu nezakládá nárok na udělení institucionální akreditace, akreditace pro oblast
vzdělávání, akreditace studijního programu a akreditace habilitačního řízení a řízení ke
jmenování profesorem.“.“.

6.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 110 nově zní:
„Za § 39 se vkládá nový § 39a, který zní:
„§ 39a
(1) Ministerstvo státní souhlas neudělí, jestliže
a) Akreditační úřad nevydal souhlasné stanovisko k udělení státního souhlasu,
b) zjistí, že údaje o personálním, finančním, materiálním a dalším zabezpečení činnosti vysoké
školy, posuzované i s přihlédnutím k návrhům studijních programů, nesvědčí o dostatečném
splnění podmínek pro řádné uskutečňování vzdělávací a tvůrčí činnosti a dalších úkolů vysoké
školy,
c) návrh vnitřních předpisů je v rozporu s tímto zákonem nebo s jinými právními předpisy, nebo
d) právnická osoba žádající o udělení státního souhlasu byla pravomocně odsouzena za trestný
čin, pro který neskýtá záruku řádného působení jako vysoká škola, pokud se na ni podle zákona
nehledí, jako by za takový trestný čin odsouzena nebyla; pro účely posouzení, zda je dán tento
důvod neudělení státního souhlasu, si ministerstvo vyžádá výpis z evidence Rejstříku trestů
podle zvláštního právního předpisu27); žádost o vydání výpisu z evidence Rejstříku trestů a výpis
z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické podobě, a to způsobem umožňujícím
dálkový přístup.
(2) Akreditační úřad nevydá k žádosti o udělení státního souhlasu souhlasné stanovisko
z důvodů uvedených v odstavci 1 písm. b) nebo z důvodu, že žadatel nepředložil návrh ani
jednoho studijního programu odpovídajícího požadavkům uvedeným v části čtvrté tohoto
zákona a splňujícího požadavky standardů uvedené v § 78a odst. 2 písm. c) bodě 1; nesouhlasné
stanovisko Akreditačního úřadu musí obsahovat odůvodnění. Zjistí-li ministerstvo v řízení o
žádosti, že skutečnosti uvedené v odůvodnění nevydání souhlasného stanoviska Akreditačního
úřadu neodpovídají skutečnosti nebo zákonu, může vyzvat Akreditační úřad k novému jednání
k vydání stanoviska a odstranění nedostatků v odůvodnění. Jestliže rozklad proti rozhodnutí
ministerstva o zamítnutí žádosti o udělení státního souhlasu směřuje proti obsahu nesouhlasného
stanoviska Akreditačního úřadu, vyžádá si ministr od Akreditačního úřadu potvrzení nebo
změnu stanoviska k udělení státního souhlasu; po dobu vyřizování věci Akreditačním úřadem,
k němuž je příslušný orgán Akreditačního úřadu, který nesouhlasné stanovisko vydal, lhůta pro
vydání rozhodnutí o rozkladu neběží.
(3) Pokud ministerstvo udělí státní souhlas, rozhodne také o registraci vnitřních předpisů;
pravomocné rozhodnutí o udělení státního souhlasu a registraci vnitřních předpisů nabývá
účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla žadateli poprvé udělena akreditace
studijního programu. V případě, že ministerstvo státní souhlas neudělí, může žadatel podat
novou žádost o udělení státního souhlasu nejdříve po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní
moci rozhodnutí o neudělení státního souhlasu.

(4) Státní souhlas pozbude platnosti, jestliže žadatel, jemuž byl státní souhlas pravomocně
udělen, do 3 měsíců ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení státního souhlasu nepodá
žádost o akreditaci studijního programu, do 1 roku od uvedeného dne nezíská akreditaci nebo do
2 let od uvedeného dne nezahájí uskutečňování alespoň jednoho studijního programu.
(5) Zaniká-li právnická osoba mající státní souhlas působit jako soukromá vysoká škola fúzí
podle zvláštního právního předpisu s jinou nebo jinými právnickými osobami majícími státní
souhlas působit jako soukromá vysoká škola (dále jen „přeměna“), přechází účinností přeměny
oprávnění zanikající právnické osoby působit jako soukromá vysoká škola, její platné akreditace
studijních programů nebo případného omezení akreditace i její studenti akreditovaných
studijních programů na nástupnickou právnickou osobu, má-li tato sídlo, ústřední správu nebo
hlavní místo podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie nebo
byla-li zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie.
(6) Mají-li akreditace totožných studijních programů, které přecházejí na nástupnickou
právnickou osobu podle odstavce 5, různou dobu platnosti, platí ode dne nabytí účinnosti
přeměny delší z nich; před uplynutím této platnosti akreditace studijního programu může
nástupnická právnická osoba požádat o její prodloužení podle § 80 odst. 3. Vznikla-li
nástupnická soukromá vysoká škola splynutím podle odstavce 5, je povinna do 30 dnů po svém
vzniku požádat ministerstvo o registraci
vnitřních předpisů.
(7) Ustanovení odstavce 5 o přechodu akreditace studijních programů zanikající právnické
osoby na nástupnickou právnickou osobu se nevztahuje na přechod institucionální akreditace a
akreditací habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem. Pokud jde však o studijní
programy uskutečňované soukromou vysokou školou na základě institucionální akreditace v den
předcházející dni přeměny, tyto se dnem přeměny stávají studijními programy uskutečňovanými
nástupnickou soukromou vysokou školou, akreditovanými na dobu 3 let; na nástupnickou
soukromou vysokou školu přecházejí i studenti uvedených studijních programů.“.“.
7.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 122 nově zní:
„V § 43 odst. 2 písm. a) se za slovo „nemá“ vkládají slova „v době následující po uplynutí 1
roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí o udělení státního souhlasu“ a na konci textu
písmene se doplňují slova „z důvodu odnětí akreditace studijního programu, uplynutí doby
platnosti akreditace studijního programu nebo oznámení o zrušení akreditovaného studijního
programu a nemá ani institucionální akreditaci pro žádnou oblast vzdělávání“.“.

8.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 123 nově zní:
„V § 43 odst. 2 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo institucionální akreditace pro
alespoň 2 oblasti vzdělávání“.“.

9.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 131 nově zní:
„V § 44 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Za akreditovaný studijní program se pro účely
tohoto zákona považuje i studijní program uskutečňovaný vysokou školou v rámci oblasti nebo
oblastí vzdělávání, pro které má vysoká škola institucionální akreditaci pro oblast
vzdělávání.“.“.

10.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 136 nově zní:

„V § 44 se doplňují odstavce 5 až 8, které znějí:
„(5) Profil bakalářského nebo magisterského studijního programu může být
a) profesně zaměřený s důrazem na zvládnutí praktických dovedností potřebných k výkonu
povolání podložených nezbytnými teoretickými znalostmi, nebo
b) akademicky zaměřený s důrazem na získání teoretických znalostí potřebných pro výkon
povolání včetně uplatnění v tvůrčí činnosti a poskytující rovněž prostor pro osvojení
nezbytných praktických dovedností.
(6) Pro studijní programy uskutečňované vysokou školou nebo její součástí vysoká škola
jmenuje z řad svých akademických pracovníků a odvolává garanta studijního programu podle
pravidel stanovených vnitřním předpisem vysoké školy; garantem může být pouze
akademický pracovník, který splňuje podmínky stanovené standardy pro akreditaci studijního
programu pro řádný výkon činností podle odstavce 7. Garantem magisterského studijního
programu a doktorského studijního programu může být pouze docent nebo profesor, který je
akademickým pracovníkem vysoké školy.
(7) Garant studijního programu zejména koordinuje obsahovou přípravu studijního
programu, dohlíží na kvalitu jeho uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a rozvíjí jej.
(8) Studijní program náleží pouze do dané jedné oblasti vzdělávání, pokud se státními
zkouškami, popřípadě obhajobou disertační práce, ověřují profilující znalosti nebo dovednosti
ze základních tematických okruhů náležejících do jedné oblasti vzdělávání. Studijní program
je kombinovaným studijním programem, pokud se státními zkouškami, popřípadě obhajobou
disertační práce, ověřují profilující znalosti nebo dovednosti ze základních tematických okruhů
náležejících do více oblastí vzdělávání.“.“.

11.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 158 nově zní:
„V § 48 se doplňují odstavce 4 až 7, které znějí:
„(4) Uchází-li se o přijetí ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském
studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, uchazeč, který získal
zahraniční středoškolské vzdělání absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím
programu na zahraniční střední škole, v mezinárodní střední škole, v evropské škole působící
podle Úmluvy o statutu Evropských škol nebo ve škole, v níž ministerstvo povolilo podle
školského zákona plnění povinné školní docházky, prokazuje splnění podmínky dosažení
středního vzdělání s maturitní zkouškou
a) dokladem o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o
dosažení středního vzdělání v České republice, získaným podle školského zákona nebo podle
dřívějších právních předpisů,
b) dokladem o udělení Evropského bakalaureátu,
c) zahraničním dokladem o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v
České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího
úředního postupu, nebo
d) zahraničním dokladem o zahraničním středoškolském vzdělání, který byl získán
absolvováním studia ve středoškolském vzdělávacím programu na zahraniční střední škole
působící podle právních předpisů cizího státu a který v daném cizím státě opravňuje jeho
držitele k přístupu ke studiu v bakalářském studijním programu nebo v magisterském
studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program; ustanovení § 90 odst. 2
věty druhé a § 90 odst. 3 se použijí obdobně, přičemž vysoká škola může také vyžadovat
předložení doplňující informace o obsahu a rozsahu zahraničního středoškolského studia a
potvrzení příslušné zahraniční střední školy nebo jiného příslušného zahraničního orgánu o
tom, že absolvent studia ve středoškolském vzdělávacím programu dané zahraniční střední
školy je v uvedeném cizím státě oprávněn ucházet se o přijetí ke studiu v bakalářském

studijním programu nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský
studijní program.
(5) Uchází-li se o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu nebo v magisterském
studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, uchazeč, který získal
zahraniční vysokoškolské vzdělání absolvováním studia ve vysokoškolském programu na
zahraniční vysoké škole, prokazuje splnění podmínky uvedené v odstavci 1 větě třetí nebo
v odstavci 3
a) dokladem o obecném uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice,
získaným podle § 89 a 90 nebo podle dřívějších právních předpisů,
b) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který je v České
republice podle jejích mezinárodních závazků rovnocenný bez dalšího úředního postupu, nebo
c) zahraničním dokladem o zahraničním vysokoškolském vzdělání, který byl získán
absolvováním studia ve vysokoškolském programu na zahraniční vysoké škole působící podle
právních předpisů cizího státu; ustanovení § 90 odst. 2 věty druhé a § 90 odst. 3 se použijí
obdobně, přičemž vysoká škola může také vyžadovat předložení doplňující informace o
obsahu a rozsahu zahraničního vysokoškolského studia a potvrzení příslušného zahraničního
orgánu o tom, že daná zahraniční vysoká škola je v uvedeném cizím státě oprávněna
poskytovat vysokoškolské vzdělání.
(6) Ustanovení odstavce 4 písm. d) a odstavce 5 písm. c) se použije pouze v případě, že
splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo podmínky řádného
ukončení studia ve studijním programu prokazuje uchazeč vysoké škole, která má
institucionální akreditaci pro alespoň jednu oblast vzdělávání, a tato vysoká škola nemá
pochybnosti o dostatečné úrovni, rozsahu nebo obsahu předchozího zahraničního vzdělání
uchazeče, doloženého zahraničním dokladem; v případě potřeby vyzve vysoká škola uchazeče k
prokázání vzdělání způsobem uvedeným v odstavci 4 písm. a) nebo odstavci 5 písm. a).
(7) Vysoká škola může stanovit poplatek za úkony spojené s posouzením splnění podmínky
pro přijetí ke studiu podle odstavce 4 písm. d) a odstavce 5 písm. c), který činí nejvýše 20 %
základu stanoveného podle § 58 odst. 2. Poplatek je příjmem vysoké školy.“.
Poznámka pod čarou č. 17 se zrušuje, a to včetně odkazů na poznámku pod čarou.“.“.

12.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 161 nově zní:
„V § 49 odst. 6 se slova „studijnímu programu udělena akreditace“ nahrazují slovy „udělena
akreditace studijního programu nebo institucionální akreditace a akreditace pro oblast
vzdělávání, nebo akreditace pro oblast vzdělávání Akreditačním úřadem“.“.

13.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 168 nově zní:
„V § 56 odst. 1 se za písmeno d) vkládají nová písmena e) až fg), která znějí:
„e) ukončením uskutečňování studijního programu z důvodů uvedených v § 81b 81f odst. 43,
f) zánikem oprávnění uskutečňovat studijní program (§ 86 odst. 3 a 4),
fg) vyloučením ze studia podle § 47e odst. 3, § 47f nebo 47g,“.
Dosavadní písmeno e) se označuje jako písmeno gh).“.“.

14.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 169 nově zní:
1. „V § 56 odst. 2 se za slova „odstavce 1 písm. e)“ vkládají slova „je poslední den lhůty 3 let
uvedené v § 81b odst. 3 větě první. Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. f) je den, ke

kterému zaniklo oprávnění uskutečňovat studijní program na základě institucionální
akreditace. Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. fg) je den, kdy nabylo účinnosti
rozhodnutí podle § 47c až 47e, § 47f nebo 47g o neplatnosti vykonání státní zkoušky
předepsané na závěr studia ve studijním programu nebo její součásti nebo obhajoby disertační
práce. Dnem ukončení studia podle odstavce 1 písm. gh)“.“.

15.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 170 nově zní:
2. „V § 56 odst. 3 se slova „odstavce 1 písm. e)“ nahrazují slovy „odstavce 1 písm. gh)“ a slova
„§ 50 odst. 4 až 7 obdobně“ se nahrazují slovy „§ 50 odst. 4 až 6 obdobně, přičemž účastníkem
řízení je pouze osoba, o jejíž studium jde“.“.

16.
3.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 195 nově zní:
„V § 70 odstavce 2 až 4 znějí:
4. „(2) Je-li na vysoké škole zřízeno pracovní místo akademického pracovníka, který je
zařazen jako docent, může je zastávat pouze osoba, která byla na základě habilitačního řízení
jmenována docentem.
(3) Je-li na vysoké škole zřízeno pracovní místo akademického pracovníka, který je
zařazen jako profesor, může je zastávat pouze habilitovaná osoba, která byla na základě řízení
ke jmenování profesorem jmenována profesorem.
(4) Je-li na vysoké škole zřízeno pracovní místo akademického pracovníka, který je
zařazen jako mimořádný profesor, může je zastávat pouze osoba, která srovnatelného postavení
s docentem nebo profesorem dosáhla v zahraničí. Pracovní místo mimořádného profesora může
být zřízeno pouze vysokou školou, která má institucionální akreditaci a akreditaci pro v dané
danou oblasti vzdělávání.“.“.

17.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 221 nově zní:
„§ 78 včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 19a a 19b zní:
„§ 78
Akreditace
(1) Oprávnění vysoké školy uskutečňovat za podmínek stanovených tímto zákonem
studijní programy vyplývá z institucionální akreditace doplněné akreditací pro příslušnou
oblast vzdělávání nebo z akreditace studijního programu.
(2) Institucionální akreditací se uděluje vysoké škole oprávnění samostatně vytvářet a
uskutečňovat určený typ nebo určené typy studijních programů v určené jí akreditované oblasti
nebo v určených jí akreditovaných oblastech vzdělávání. Vysoká škola je oprávněna na
základě institucionální akreditace uskutečňovat kombinovaný studijní program, pokud má
institucionální akreditaci a akreditace pro všechny oblasti vzdělávání, do nichž studijní program
náleží.
(3) Institucionální akreditace se uděluje vysoké škole, která splňuje standardy podle § 78a
odst. 2 písm. a) pro danou oblast vzdělávání v daném typu studijního programu a má funkční
systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy.

(4) Pokud oprávnění uskutečňovat určitý studijní program daného typu a případného
profilu nevyplývá z akreditace příslušné oblasti vzdělávání institucionální akreditace vysoké
školy, může vysoká škola toto oprávnění získat udělením akreditace daného studijního
programu.
(5) Akreditace studijního programu se uděluje vysoké škole, která splňuje standardy pro
akreditaci podle § 78a odst. 2 písm. cb) daného typu a profilu studijního programu.
(6) V případě studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují odborné
předpoklady pro výkon regulovaného povolání, je podmínkou pro udělení akreditace studijního
programu stanovisko příslušného uznávacího orgánu19a), že absolventi daného studijního
programu budou připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto povolání. V případě
akreditace studijních programů zaměřených na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České
republiky je podmínkou pro udělení akreditace studijního programu kladné stanovisko
Ministerstva obrany i nebo Ministerstva vnitra.
(7) V případě studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují odborné
předpoklady pro výkon regulovaného povolání, je podmínkou pro jeho uskutečňování na
základě oprávnění vyplývajícího z institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání
povolení příslušného uznávacího orgánu 19a). Povolení se nevydá, zjistí-li uznávací orgán, že by
absolventi daného studijního programu nebyli připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu
daného povolání. V případě studijních programů zaměřených na přípravu odborníků v oblasti
bezpečnosti České republiky je podmínkou povolení Ministerstva obrany i nebo Ministerstva
vnitra.
(8) Je-li praktickou výuku ve studijním programu možno provádět pouze na pracovišti
akreditovaném podle zvláštního právního předpisu 19b), je podmínkou pro udělení akreditace
tohoto studijního programu nebo pro jeho uskutečňování na základě oprávnění vyplývajícího z
institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání vedle souhlasného stanoviska podle
odstavce 6 nebo povolení podle odstavce 7 také akreditace pro praktickou výuku tohoto
programu udělená podle zvláštního právního předpisu.
(9) Není-li studijní program akreditován nebo uskutečňován v rámci oblasti vzdělávání, pro
kterou má vysoká škola institucionální akreditaci, nelze k jeho studiu přijímat uchazeče, konat
výuku, zkoušky ani udělovat akademické tituly.
(10) V rámci akreditace magisterského studijního programu se rozhoduje i o oprávnění
přiznávat akademické tituly podle § 46 odst. 5; v případě institucionální akreditace oblasti
vzdělávání toto oprávnění vyplývá z institucionální akreditace pro danou oblast vzdělávání.
Oprávnění přiznávat akademické tituly podle § 46 odst. 5 lze vykonávat, pouze pokud je vysoká
škola oprávněna uskutečňovat v dané oblasti vzdělávání alespoň jeden doktorský studijní
program.
_____
19a)

Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států
Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné
kvalifikace), ve znění pozdějších předpisů.
19b)

§ 45 odst. 1 zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských
zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění zákona č. 189/2008 Sb.“.“.

18.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 222 nově zní:
„Za § 78 se vkládá nový § 78a, který včetně nadpisu zní:
„§ 78a

Standardy pro akreditace
(1) Akreditační úřad při své činnosti podle tohoto zákona zohledňuje vychází v rámci
správního uvážení ze standardůy pro akreditace, jimiž se rozumí soubor požadavků týkajících se
vysoké školy, stanovených se zřetelem k druhu řízení, účelu hodnocení nebo typům a profilům
studijních programů.
(2) Standardy pro akreditace obsahují
a) v případě institucionální akreditace
2. soubor požadavků na institucionální prostředí vysoké školy, zejména na strategii a řízení
vysoké školy, na studijní programy a jejich studenty, na tvůrčí činnost, zejména na
výzkum, mezinárodní spolupráci, spolupráci s praxí, akademické pracovníky, zdroje a na
systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy,
b) v případě akreditace pro oblast vzdělávání
2. soubor požadavků na studijní program v rámci oblasti vzdělávání, zejména na obsahové
zaměření studijního programu, profil absolventa, na odborné znalosti a odborné
dovednosti absolventů ve vazbě na příslušnou oblast vzdělávání, na personální, finanční,
materiální a další zabezpečení studijního programu, včetně požadavků souvisejících se
zajištěním podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů
k vysokoškolskému vzdělání, a na rozsah mezinárodní spolupráce a rozsah spolupráce
s odbornou praxí,
cb) v případě akreditace studijního programu
4. soubor minimálních požadavků na studijní program, zejména na obsahové zaměření
studijního programu, profil absolventa, na odborné znalosti a odborné dovednosti
absolventů ve vazbě na příslušnou oblast vzdělávání, na personální, finanční, materiální a
další zabezpečení studijního programu, včetně požadavků souvisejících se zajištěním
podmínek rovného přístupu zdravotně postižených uchazečů a studentů
k vysokoškolskému vzdělání, a na rozsah mezinárodní spolupráce a rozsah spolupráce
s odbornou praxí,
5. požadavky na systém řízení, zabezpečení a kontroly všech činností vysoké školy, zejména
však činnosti vzdělávací a s ní související tvůrčí činnosti, s ohledem na to, aby studijní
prostředí umožnilo naplňovat poslání vysoké školy,
6. požadavky na zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a
hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy,
dc) v případě akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem soubor
požadavků nutných k prokázání schopnosti vysoké školy vést řízení podle § 72 a 74 a soubor
požadavků na rozsah a kvalitu související vzdělávací a tvůrčí činnosti, na rozsah mezinárodní
spolupráce a rozsah spolupráce s odbornou praxí.“.“.

19.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 223 nově zní:
„§ 79 včetně nadpisu zní:
„Akreditace studijního programu
§ 79
(1) Akreditaci studijního programu uděluje Akreditační úřad na základě písemné žádosti
vysoké školy.

(2) Písemná žádost vysoké školy o akreditaci studijního programu obsahuje:
a) název vysoké školy, popřípadě její součásti, která bude studijní program uskutečňovat,
b) součásti studijního programu podle § 44 odst. 2; u kombinovaného studijního programu
také procentně vyjádřený podíl základních tematických okruhů náležejících do
jednotlivých oblastí vzdělávání na výuce,
c) doklady o personálním, finančním, materiálním a dalším zabezpečení studijního
programu nejméně na standardní dobu studia, včetně údajů o zohlednění potřeby zajištění
podmínek rovného přístupu k vysokoškolskému vzdělání,
d) záměr rozvoje studijního programu, jeho odůvodnění a předpokládaný počet
přijímaných uchazečů o studium a informace o předpokládané uplatnitelnosti absolventů
studijního programu na trhu práce,
e) sebehodnotící zprávu, popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků
vyplývajících z příslušných standardů pro akreditace podle § 78a odst. 2 písm. cb),
f) v případě studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují odborné
předpoklady pro výkon regulovaného povolání, také oznámení, že daný studijní program je
zaměřen na přípravu k výkonu regulovaného povolání, a souhlasné stanovisko příslušného
uznávacího orgánu19a), že absolventi daného studijního programu budou připraveni
odpovídajícím způsobem k výkonu tohoto povolání,
g) v případě studijního programu zaměřeného na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti
České republiky také oznámení, že daný studijní program je zaměřen na přípravu
odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky, a souhlasné stanovisko Ministerstva
obrany a Ministerstva vnitra, že absolventi budou připraveni odpovídajícím způsobem
k výkonu povolání v této oblasti.
(3) Akreditační úřad rozhodne o žádosti o udělení akreditace do 120 dnů. Přitom posuzuje
naplnění standardů pro akreditace a přihlíží k naplňování systému zajišťování kvality vzdělávací
a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí
činnosti a souvisejících činností vysoké školy, a případně k hodnocení některou z hodnotících
agentur podle § 77a odst. 4.
(4) Akreditační úřad akreditaci studijního programu neudělí, jestliže
a) studijní program neodpovídá požadavkům uvedeným v části čtvrté tohoto zákona,
b) studijní program nesplňuje standardy pro akreditaci podle § 78a odst. 2 písm. cb) daného
typu a profilu studijního programu,
c) studijní program není dostatečně zabezpečen zejména po stránce personální, finanční a
materiální, nebo vysoká škola nemá vytvořeny podmínky pro řádné zajištění výuky a
související tvůrčí činnosti,
d) vysoká škola nemá funkční systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností v souladu s § 77b,
e) studijní program nezískal souhlasné stanovisko příslušného uznávacího orgánu, jde-li o
studijní program uvedený v § 78 odst. 6, nebo
f) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci studijního programu a
ke dni vydání rozhodnutí nebyly tyto vady odstraněny.
(5) O akreditaci studijního programu může požádat také žadatel, jemuž byl pravomocně
udělen státní souhlas rozhodnutím, které dosud nenabylo účinnosti. Ustanovení odstavců 1 až 4
se použije obdobně.
(6) Jde-li o kombinovaný studijní program, splnění požadavků vyplývajících z odstavce 4
písm. c) se posuzuje ve vztahu ke všem oblastem vzdělávání, do nichž je studijní program
zařazen, a to v míře odpovídající alespoň jejímu podílu na tomto studijním programu.“.

Poznámka pod čarou č. 19 se zrušuje.“.

20.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 230 nově zní:
„Za § 81 se vkládají nové § 81a až 81c, které včetně nadpisu znějí:
„Institucionální akreditace
§ 81a
(1) Institucionální akreditaci uděluje vysoké škole pro oblast nebo oblasti vzdělávání, a v
jejich rámci pro příslušný typ nebo typy studijních programů Akreditační úřad na základě
písemné žádosti vysoké školy. Byla-li vysokou školou současně s žádostí o institucionální
akreditaci podána i žádost o udělení akreditace pro oblast vzdělávání habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem, vede se o těchto žádostech společné řízení.
(2) Písemná žádost o institucionální akreditaci obsahuje
a) název vysoké školy,
b) označení oblasti nebo oblastí vzdělávání, ve kterých vysoká škola na základě
akreditace hodlá působit, a typu nebo typů studijních programů,
bc) zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících
činností vysoké školy a případné dodatky k této zprávě,
cd) sebehodnotící zprávu popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků
vyplývajících z příslušných standardů pro akreditace, včetně požadavků týkajících se
finančního, materiálního a dalšího zabezpečení činnosti vysoké školy a jeho rozvoje.
(3) Akreditační úřad rozhodne o žádosti o udělení akreditace do 150 dnů. Přitom posuzuje
naplnění standardů pro akreditace uvedených v § 78a odst. 2 písm. a) a přihlíží k naplňování
systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy, a případně
k hodnocení některou z hodnotících agentur podle § 77a odst. 3; v případě uvedeném v odstavci
1 větě druhé přihlíží také k naplnění standardů pro akreditace uvedených v § 78a odst. 2
písm. c) a k výsledku posouzení uvedeného v § 82 odst. 4.
(4) Akreditační úřad institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání neudělí,
jestliže
a) vysoká škola nesplňuje standardy podle § 78a odst. 2 písm. a) pro institucionální
akreditaci pro danou oblast vzdělávání v daném typu studijního programu,
b) vysoká škola nemá zřízenu radu pro vnitřní hodnocení,
c) vysoká škola nemá funkční systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a
souvisejících činností vysoké školy a zpracovanou sebehodnotící zprávu,
d) systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy neskýtá záruky,
že vysoká škola ve své působnosti posoudí studijní programy navrhované k uskutečňování na
vysoké škole v rozsahu odpovídajícím požadavkům uvedeným v § 77b až 79,

e) vysoká škola neskýtá pro účely svého navrhovaného působení ve vzdělávací činnosti v
navrhované oblasti nebo oblastech vzdělávání záruky rozvoje tvůrčí činnosti vysoké školy
související s příslušnou vzdělávací činností nebo nezbytného personálního, finančního,
materiálního a dalšího zabezpečení a jeho rozvoje,
f) vysoká škola ke dni podání žádosti neuskutečňovala nejméně 2 studijní programy
alespoň po dobu 10 let, z toho nejméně 1 studijní program v navrhované oblasti
vzdělávání, nebo

eg) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro institucionální akreditaci pro
oblast vzdělávání a ke dni vydání rozhodnutí nebyly tyto vady odstraněny.
(5) Je-li vedeno společné řízení i o žádosti o udělení akreditace habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem, vysoká škola předkládá Akreditačnímu úřadu i náležitosti
žádosti podle § 82 odst. 2. Akreditační úřad žádosti o udělení akreditace habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem nevyhoví z důvodů uvedených v § 82 odst. 6.
(56) Nemá-li vysoká škola institucionální akreditaci a její bezprostředně předcházející
žádost o udělení institucionální akreditace pro jednu nebo více oblastí vzdělávání byla
zamítnuta, může podat novou žádost o udělení institucionální akreditace nejdříve po uplynutí
doby 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla žádost zamítnuta.
(67) Žádost o institucionální akreditaci nelze podat před uplynutím doby 5 let ode dne
nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla vysoké škole
a) odňata institucionální akreditace pro danou oblast nebo oblasti vzdělávání, nebo
b) uložena sankce za správní delikt podle § 93m odst. 1.
(8) Požádala-li vysoká škola s institucionální akreditací o rozšíření institucionální
akreditace o další oblast nebo oblasti vzdělávání a tato žádost byla zamítnuta, může podat
novou žádost o rozšíření institucionální akreditace pro danou oblast nebo oblasti vzdělávání
nejdříve po uplynutí doby 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla žádost
zamítnuta.
§ 81b
(1) Institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání se uděluje na dobu 10 let;
na dobu 5 let se institucionální akreditace uděluje, pokud se vysoké škole uděluje poprvé. pro
oblast nebo oblasti vzdělávání, pro které byla dané vysoké škole zamítnuta dřívější žádost o
rozšíření institucionální akreditace. V rozhodnutí o udělení institucionální akreditace pro
oblast nebo oblasti vzdělávání musí být uveden typ nebo typy studijních programů, které
mohou být na základě institucionální akreditace vysokou školou uskutečňovány v dané
oblasti nebo oblastech vzdělávání.
(2) Institucionální akreditace zaniká uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena,
odnětím akreditace nebo oznámením vysoké školy Akreditačnímu úřadu, že se vzdává
akreditace. Vzdání se institucionální akreditace není přípustné po zahájení řízení o jejím odnětí.
(3) Zanikla-li institucionální akreditace, zaniklo škole oprávnění dále samostatně vytvářet
určený typ nebo určené typy studijních programů v jí akreditované oblasti nebo v jí
akreditovaných oblastech vzdělávání. pro oblast nebo oblasti vzdělávání, studijní programy
uskutečňované vysokou školou na jejím základě ke dni zániku akreditace se považují za
studijní programy akreditované na dobu 3 let. Akreditační úřad přitom musí ve lhůtě 120 dnů
ode dne zániku akreditace oblasti vzdělávání pro tyto studijní programy rozhodnout o
případném omezení nebo odnětí akreditace studijního programu podle § 86 odst. 2 písm. a)
nebo b).
(4) V případě, že došlo k zániku uskutečňování studijních programů z důvodů uvedených
v odstavci 3, je vysoká škola povinna zajistit studentům možnost pokračovat ve studiu stejného
nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné vysoké škole.
§ 81c
Vysoká škola s institucionální akreditací může v době platnosti institucionální akreditace
požádat o její rozšíření pro další oblast nebo oblasti vzdělávání nebo pro další typ nebo typy
studijních programů v rámci oblasti, pro kterou již má institucionální akreditaci. Na řízení o
rozšíření institucionální akreditace se přiměřeně použije ustanovení § 81a; doba platnosti
institucionální akreditace se jejím rozšířením neprodlužuje.

§ 81 cd
(1) Hodlá-li vysoká škola s institucionální akreditací uskutečňovat studijní program ve
spolupráci s jinou právnickou osobou, může tak činit pouze na základě udělení akreditace podle
§ 81, jde-li o studijní program, který má být uskutečňován mimo oblast vzdělávání, pro niž má
vysoká škola institucionální akreditaci.
(2) Jde-li o studijní program, který má být uskutečňován v rámci oblasti vzdělávání, pro niž
má vysoká škola institucionální akreditaci, může jej vysoká škola uskutečňovat ve spolupráci s
jinou právnickou osobou pouze
a) na základě udělení akreditace podle § 81, nebo
b) je-li to v souladu s rozhodnutím o udělení institucionální akreditace oblasti vzdělávání;
v takovém případě může být spolupracující právnickou osobou pouze pracoviště Akademie
věd České republiky s postavením veřejné výzkumné instituce.“.“.

21.

V části první, v Článku I se vkládá nový novelizační bod 231, který zní:
„Za § 81 se vkládají nové § 81d až 81e, které včetně nadpisu znějí:
„Akreditace pro oblast vzdělávání
§ 81d
(1) Akreditaci pro oblast vzdělávání uděluje vysoké škole pro oblast, a v jejím rámci pro
příslušný typ nebo typy studijních programů Akreditační úřad na základě písemné žádosti
vysoké školy. Byla-li vysokou školou současně s žádostí o akreditaci pro oblast vzdělávání
podána i žádost o akreditaci pro další oblast vzdělávání nebo o udělení akreditace
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, vede se o těchto žádostech společné
řízení.
(2) Písemná žádost o akreditaci pro oblast vzdělávání obsahuje
a) název vysoké školy,
b) označení oblasti, ve které vysoká škola na základě akreditace hodlá působit, a typu
nebo typů studijních programů,
c) zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících
činností vysoké školy a případné dodatky k této zprávě,
d) sebehodnotící zprávu popisující a hodnotící naplnění jednotlivých požadavků
vyplývajících z příslušných standardů pro akreditaci pro oblast vzdělávání, včetně
požadavků týkajících se finančního, materiálního a dalšího zabezpečení činnosti vysoké
školy a jeho rozvoje.
(3) Akreditační úřad rozhodne o žádosti o udělení akreditace do 150 dnů. Přitom posuzuje
naplnění standardů pro akreditace uvedených v § 78a odst. 2 písm. b) a přihlíží k naplňování
systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy, a
případně k hodnocení některou z hodnotících agentur podle § 77a odst. 3; v případě
uvedeném v odstavci 1 větě druhé přihlíží také k naplnění standardů pro akreditace
uvedených v § 78a odst. 2 písm. d) a k výsledku posouzení uvedeného v § 82 odst. 4.
(4) Akreditační úřad akreditaci pro oblast vzdělávání neudělí, jestliže:
a) vysoká škola nesplňuje standardy podle § 78a odst. 2 písm. b) pro akreditaci pro
danou oblast vzdělávání v daném typu studijního programu,
b) vysoká škola nemá institucionální akreditaci,

c) vysoká škola neskýtá pro účely svého navrhovaného působení ve vzdělávací činnosti v
navrhované oblasti vzdělávání záruky rozvoje tvůrčí činnosti vysoké školy související s
příslušnou vzdělávací činností nebo nezbytného personálního, finančního, materiálního
a dalšího zabezpečení a jeho rozvoje,
d) vysoká škola ke dni podání žádosti neuskutečňovala nejméně 2 studijní programy
alespoň po dobu 10 let, z toho nejméně 1 studijní program v navrhované oblasti
vzdělávání, nebo
e) v žádosti byly uvedeny nesprávné údaje rozhodné pro akreditaci pro oblast vzdělávání
a ke dni vydání rozhodnutí nebyly tyto vady odstraněny.
(5) Je-li vedeno společné řízení i o žádosti o udělení akreditace habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem, vysoká škola předkládá Akreditačnímu úřadu i náležitosti
žádosti podle § 82 odst. 2. Akreditační úřad žádosti o udělení akreditace habilitačního řízení a
řízení ke jmenování profesorem nevyhoví z důvodů uvedených v § 82 odst. 6.
(6) Nemá-li vysoká škola akreditaci pro danou oblast vzdělávání a její bezprostředně
předcházející žádost o udělení akreditace pro danou oblast vzdělávání byla zamítnuta, může
podat novou žádost o udělení akreditace pro danou oblast vzdělávání nejdříve po uplynutí
doby 2 let ode dne nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byla žádost zamítnuta.
(7) Žádost o akreditaci pro oblast vzdělávání nelze podat před uplynutím doby 5 let ode
dne nabytí právní moci rozhodnutí, jímž byla vysoké škole
a) odňata akreditace pro danou oblast vzdělávání, nebo
b) uložena sankce za správní delikt podle § 93m odst. 1.
§ 81e
(1) Akreditace pro oblast vzdělávání se uděluje na dobu 10 let; na dobu 5 let se
akreditace pro oblast vzdělávání uděluje, pokud se vysoké škole uděluje pro oblast vzdělávání,
pro které byla dané vysoké škole zamítnuta bezprostředně předcházející žádost o udělení
akreditace pro danou oblast vzdělávání. V rozhodnutí o udělení akreditace pro oblast
vzdělávání musí být uveden typ nebo typy studijních programů, které mohou být na základě
akreditace pro oblast vzdělávání vysokou školou uskutečňovány v dané oblasti vzdělávání.
(2) Vysoká škola s institucionální akreditací a s akreditací pro danou oblast vzdělávání
může v době platnosti akreditace pro danou oblast vzdělávání požádat o její rozšíření pro další
typ nebo typy studijních programů. Požádala-li vysoká škola s akreditací pro danou oblast
vzdělávání o její rozšíření o další vyšší typ studijního programu a její žádosti Akreditační úřad
vyhoví, prodlužuje se platnost stávající akreditace pro danou oblast vzdělávání o 10 let od
nabytí účinnosti rozhodnutí o udělení akreditace pro oblast vzdělávání pro vyšší typ studijního
programu.
(3) Akreditace pro oblast vzdělávání zaniká uplynutím doby, na kterou byla akreditace
udělena, odnětím akreditace nebo oznámením vysoké školy Akreditačnímu úřadu, že se
vzdává akreditace. Vzdání se akreditace pro oblast vzdělávání není přípustné po zahájení
řízení o jejím odnětí.
(4) Zanikla-li akreditace pro oblast vzdělávání, studijní programy uskutečňované
vysokou školou na jejím základě ke dni zániku akreditace se považují za studijní programy
akreditované na dobu 3 let. Akreditační úřad přitom musí ve lhůtě 120 dnů ode dne zániku
akreditace pro oblast vzdělávání pro tyto studijní programy rozhodnout o případném omezení
nebo odnětí akreditace studijního programu podle § 86 odst. 2 písm. a) nebo b).“.
Následující body se přečíslují.

22.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 242 nově zní:
„Za § 82 se vkládá nový § 82a, který zní:

„§ 82a
Vláda stanoví nařízením standardy pro institucionální akreditaci, standardy pro akreditaci
pro oblast vzdělávání, standardy pro akreditaci studijního programu a standardy pro akreditaci
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem.“.“.

23.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 243 nově zní:
„§ 83 včetně nadpisu zní:
„Akreditační úřad a jeho postavení, působnost a organizace
§ 83
(1) Zřizuje se Akreditační úřad. Členové orgánů Akreditačního úřadu jsou ve svém
rozhodování podle odstavce 2 nezávislí. Materiálně, administrativně a finančně činnost
Akreditačního úřadu zajišťuje ministerstvo.
(2) Akreditační úřad
a) rozhoduje o institucionálních akreditacích,
b) rozhoduje o akreditacích pro oblast vzdělávání,
cb) rozhoduje o akreditacích studijních programů,
dc) rozhoduje o akreditacích habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
ed) provádí vnější hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysokých
škol,
fe) přijímá opatření podle § 81b odst. 3 a § 86,
gf) vydává stanoviska k udělení státního souhlasu a poskytuje ministerstvu na vyžádání
součinnost při posuzování splnění podmínek uvedených v § 93f odst. 5 písm. a) a v § 93h
odst. 5 písm. a),
hg) posuzuje záležitosti týkající se vysokého školství, které mu předloží ministr, a vydává
k nim stanovisko,
ih) zpracovává roční zprávy o své činnosti,
ji)

vykonává další činnosti stanovené tímto zákonem.

(3) Akreditační úřad a ministerstvo si vzájemně na žádost poskytují informace potřebné pro
svoji činnost podle tohoto zákona.“.“.

24.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 244 nově zní:
„Za § 83 se vkládají nové § 83a až 83f, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 4 a 5
znějí:
„§ 83a
(1) Výkonným orgánem Akreditačního úřadu, který vykonává působnost Akreditačního
úřadu zejména ve věcech uvedených v § 83c odst. 2, je patnáctičlenná Rada Akreditačního úřadu,
kterou tvoří předseda Rady Akreditačního úřadu, 2 místopředsedové Rady Akreditačního úřadu a
další členové Rady Akreditačního úřadu. Členství v Radě Akreditačního úřadu je veřejnou funkcí;
jmenování předsedou, místopředsedou nebo dalším členem Rady Akreditačního úřadu nezakládá
pracovní ani služební poměr státního zaměstnance. Předseda Rady Akreditačního úřadu je
zároveň předsedou Akreditačního úřadu; dva místopředsedové Rady Akreditačního úřadu jsou
zároveň místopředsedy Akreditačního úřadu. Jednání Rady Akreditačního úřadu svolává a řídí
její předseda.

(2) V čele Akreditačního úřadu je předseda Akreditačního úřadu. Předseda Akreditačního
úřadu jmenuje a odvolává členy hodnotících komisí a vykonává další působnost svěřenou mu
tímto zákonem.
(3) Předsedu Akreditačního úřadu v době nepřítomnosti zastupují v plném rozsahu v jím
určeném pořadí místopředsedové Akreditačního úřadu. Předseda a místopředsedové
Akreditačního úřadu jsou oprávněni dávat státním zaměstnancům zařazeným v ministerstvu,
působícím v Kanceláři Akreditačního úřadu, příkazy k výkonu státní služby podle zákona o státní
službě nebo závazné pokyny podle § 11 zákoníku práce.
(4) Činnost členů Rady Akreditačního úřadu a členů hodnotících komisí je úkonem
v obecném zájmu4) a za její výkon jim ministerstvo poskytuje odměnu. Odměnu předsedy,
místopředsedů a dalších členů Rady Akreditačního úřadu stanoví na návrh ministra vláda, a to s
přihlédnutím k vysokým odborným nárokům kladeným na činnost těchto funkcionářů a k jejich
odpovědnosti za řádný a nezávislý výkon činnosti Akreditačního úřadu. Odměnu členů
hodnotících komisí stanoví statut Akreditačního úřadu.
(5) Členům Rady Akreditačního úřadu a členům hodnotících komisí přísluší cestovní
náhrady ve stejném rozsahu, výši a za podmínek jako zaměstnancům v pracovním poměru 5) s tím,
že za pravidelné pracoviště se považuje místo jejich pobytu. Cestovní náhrady poskytuje
ministerstvo, přičemž § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce se nepoužije.
(6) Statut Akreditačního úřadu schvaluje vláda na návrh Rady Akreditačního úřadu
předložený prostřednictvím ministra.
§ 83b
Jmenování a odvolání členů Rady Akreditačního úřadu
(1) Předsedu, 2 místopředsedy a 11 dalších členů Rady Akreditačního úřadu jmenuje vláda
na období 6 let z osob, které jsou všeobecně uznávanou odbornou autoritou; 1 člena jmenuje
vláda na období 2 let z řad studentů. Pět členů Rady Akreditačního úřadu včetně předsedy
jmenuje na návrh ministra vláda z osob navržených ministerstvem, jinými ústředními orgány
státní správy, profesními komorami, organizacemi zaměstnavatelů nebo dalšími osobami nebo
orgány vykonávajícími, podporujícími nebo využívajícími vzdělávací nebo tvůrčí činnost
vysokých škol nebo její výsledky, 9 členů Rady Akreditačního úřadu jmenuje na návrh ministra
vláda z osob navržených orgány reprezentace vysokých škol podle § 92 a 1 člena z řad studentů
jmenuje na návrh ministra vláda ze studentů navržených orgánem reprezentace vysokých škol
uvedeným v § 92 odst. 1 písm. a); členové jsou jmenováni zpravidla tak, aby 9 členů Rady
Akreditačního úřadu včetně předsedy a 1 místopředsedy byly osoby dlouhodobě působící v
akademickém prostředí a 5 členů Rady Akreditačního úřadu včetně 1 místopředsedy byly osoby
působící v praxi, které mají zkušenosti z akademického prostředí, zejména představitelé
profesních komor zřízených zákonem. Návrh na jmenování předsedy Rady Akreditačního úřadu
ministr před jeho předložením vládě projednává s orgány reprezentace vysokých škol podle §
92.
(2) Dojde-li k zániku funkce člena Rady Akreditačního úřadu před uplynutím jeho
funkčního období, je nový člen jmenován pouze na zbytek příslušného funkčního období. Táž
osoba může být jmenována členem Rady Akreditačního úřadu nejvýše na dvě funkční období.
(3) Do Rady Akreditačního úřadu nemůže být jmenována osoba pravomocně odsouzená
pro úmyslný trestný čin nebo osoba, které byla omezena její svéprávnost.
(4) Funkce člena Rady Akreditačního úřadu je neslučitelná s funkcí poslance, senátora,
člena vlády, soudce, státního zástupce a člena Nejvyššího kontrolního úřadu; dále je neslučitelná
s funkcí rektora, prorektora, děkana, proděkana, ředitele vysokoškolského ústavu, člena
akademického senátu vysoké školy nebo fakulty, kvestora a tajemníka fakulty, jakož i
s odpovídajícími funkcemi na soukromé vysoké škole.
(5) Vláda může odvolat člena Rady Akreditačního úřadu, jestliže po dobu 6 měsíců bez

vážného důvodu nevykonává funkci, nebo jestliže se dopustil jednání zpochybňujícího
nezávislost výkonu působnosti Akreditačního úřadu. Rada Akreditačního úřadu může podat
vládě návrh na odvolání člena Rady Akreditačního úřadu.
(6) Funkce člena Rady Akreditačního úřadu zaniká
a)

uplynutím funkčního období,

b)

vzdáním se funkce,

c)

odvoláním z funkce,

d) smrtí nebo dnem nabytí právní moci rozhodnutí soudu o prohlášení za mrtvého nebo
nezvěstného,
e) jde-li o člena jmenovaného z řad studentů, dnem ukončení jeho studia,
f)

dnem vzniku souběhu neslučitelných funkcí, nebo

g)

dnem nabytí právní moci

6. rozhodnutí soudu, kterým byl člen Rady Akreditačního úřadu odsouzen pro úmyslný
trestný čin nebo kterým byl odsouzen k nepodmíněnému trestu odnětí svobody pro
trestný čin spáchaný z nedbalosti,
7. rozhodnutí soudu, kterým byla schválena dohoda o vině člena Rady Akreditačního
úřadu a trestu za jím spáchaný úmyslný trestný čin,
8. rozhodnutí státního zástupce, kterým bylo podmíněně odloženo podání návrhu na
potrestání člena Rady Akreditačního úřadu za úmyslný trestný čin,
9. rozhodnutí státního zástupce nebo soudu, kterým bylo podmíněně zastaveno trestní
stíhání člena Rady Akreditačního úřadu pro úmyslný trestný čin nebo kterým bylo
v trestním řízení vedeném pro úmyslný trestný čin člena Rady Akreditačního úřadu
schváleno narovnání, nebo
10. rozhodnutí soudu, kterým byla omezena svéprávnost člena Rady Akreditačního úřadu.
§ 83c
Působnost Rady Akreditačního úřadu
(1) Rada Akreditačního úřadu rozhoduje ve všech věcech náležejících do působnosti
Akreditačního úřadu, nestanoví-li zákon jinak.
(2) Radě Akreditačního úřadu je vyhrazeno
a) usnášet se o návrhu statutu Akreditačního úřadu a předkládat jej vládě prostřednictvím
ministra,
b)

rozhodovat ve správních řízeních vedených Akreditačním úřadem v prvním stupni

4. o žádostech o institucionální akreditaci, a o její rozšíření o akreditaci pro oblast
vzdělávání, o akreditaci studijního programu a o její prodloužení a rozšíření a o akreditaci
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem,
5. o omezení nebo odnětí akreditace studijního programu, o omezení nebo odnětí
institucionální akreditace, o omezení nebo odnětí akreditace pro oblast vzdělávání, o
pozastavení nebo odnětí akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem a
o omezení a zániku oprávnění uskutečňovat studijní program na základě institucionální
akreditace podle § 86 odst. 3 a 4,
6. ve věcech rušení opatření podle § 86 odst. 9,
c) předkládat ministerstvu podněty pro úpravu standardů pro akreditace stanovených
nařízením vlády podle § 82a,
d) stanovit na základě návrhů připravených předsedou Akreditačního úřadu doporučené

postupy a metody hodnotící činnosti Akreditačního úřadu v souladu se standardy pro
akreditace podle § 78a,
e) vydávat stanovisko k typu vysoké školy a posuzovat námitky podané proti stanovisku,
f) vydávat zprávu o vnějším hodnocení vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností
vysoké školy podle § 84 a posuzovat námitky podané proti zprávě,
g) vydávat stanovisko k udělení státního souhlasu,
h) vydávat stanovisko k personálnímu, finančnímu a materiálnímu zabezpečení
zahraničního vysokoškolského studijního programu a ke splnění podmínek pro řádné
zajištění výuky a související tvůrčí činnosti žadatelem o udělení povolení nebo oprávnění k
poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky, vyžádáli si ministerstvo součinnost Akreditačního úřadu při posuzování splnění podmínek
uvedených v § 93f odst. 5 písm. a) nebo § 93h odst. 5 písm. a),
i) zařazovat zájemce o funkci hodnotitele do Seznamu hodnotitelů pro institucionální
akreditaci a do Seznamu hodnotitelů pro oblast vzdělávání,
j) usnášet se na základě podnětu nejméně třetiny svých členů, orgánu reprezentace
vysokých škol nebo ministra o podání návrhu na odvolání člena Rady Akreditačního úřadu.
(3) K přijetí usnesení ve věcech podle odstavce 2 písm. a) je zapotřebí souhlasu dvou třetin
všech členů Rady Akreditačního úřadu.
(4) Proti rozhodnutí vydanému ve věci uvedené v odstavci 2 písm. b) lze podat odvolání
k Přezkumné komisi Akreditačního úřadu, která přezkoumává pouze soulad napadeného
rozhodnutí a řízení, jež mu předcházelo, s právními předpisy a statutem Akreditačního úřadu.
Přezkumná komise Akreditačního úřadu může v řízení o odvolání napadené rozhodnutí pouze
potvrdit a odvolání zamítnout anebo napadené rozhodnutí nebo jeho část zrušit a věc vrátit
k novému projednání nebo rozhodnutí nebo jeho část zrušit a řízení zastavit.
(5) Akreditační úřad zveřejňuje na internetových stránkách ministerstva výrokovou část
pravomocných rozhodnutí vydaných podle odstavce 2 písm. b) a výrokovou část pravomocných
rozhodnutí o odvolání vydaných podle odstavce 4.
§ 83d
Přezkumná komise Akreditačního úřadu
(1) Přezkumná komise Akreditačního úřadu má 5 členů, jmenovaných a odvolávaných
vládou. Členové Přezkumné komise Akreditačního úřadu jsou jmenováni z osob s
vysokoškolským vzděláním, které je podle zákona o advokacii předpokladem pro zápis žadatele
do seznamu advokátních koncipientů vedeného Českou advokátní komorou, z toho 3 členové jsou
jmenováni z osob navržených orgány reprezentace vysokých škol uvedenými v § 92.
(2) Činnost členů Přezkumné komise Akreditačního úřadu je úkonem v obecném zájmu4) a
za její výkon jim ministerstvo poskytuje odměnu, jejíž výši stanoví statut Akreditačního úřadu.
Členům Přezkumné komise Akreditačního úřadu přísluší také cestovní náhrady obdobné
cestovním náhradám ve stejném rozsahu, výši a za podmínek jako zaměstnancům v pracovním
poměru5) s tím, že za pravidelné pracoviště se považuje místo jejich pobytu. Cestovní náhrady
poskytuje ministerstvo, přičemž § 206 odst. 3 a 4 zákoníku práce se nepoužije.
§ 83e
Hodnotící komise, a Seznam hodnotitelů pro oblast vzdělávání a Seznam hodnotitelů pro
institucionální akreditaci
(1) Poradními orgány Rady Akreditačního úřadu jsou hodnotící komise, které ustavuje
předseda Akreditačního úřadu; členové hodnotících komisí jsou jmenováni z osob evidovaných
v Seznamu hodnotitelů pro oblast vzdělávání a v Seznamu hodnotitelů pro institucionální
akreditaci. Návrh členů hodnotící komise Akreditační úřad předloží příslušné vysoké škole ke
stanovisku. V případě nesouhlasného stanoviska školy navrhne Akreditační úřad jiného člena
nebo členy hodnotící komise; takto upravený návrh se již vysoké škole ke stanovisku
nepředkládá. Ustanovení správního řádu o vyloučení z projednávání a rozhodování věci se na

členy hodnotících komisí použijí obdobně; o námitce podjatosti rozhoduje Rada Akreditačního
úřadu.
(2) Statut Akreditačního úřadu stanoví
a) počet členů a složení hodnotících komisí ustavovaných pro přípravu podkladů pro
jednotlivá řízení podle § 83c odst. 2 písm. b) a g) a pro jednotlivá vnější hodnocení; členem
hodnotící komise je vždy také jeden student,
b) kritéria pro naplňování Seznamu hodnotitelů pro jednotlivé oblasti vzdělávání a
Seznamu hodnotitelů pro institucionální akreditaci z hlediska zastoupení osob,
působících ve vysokém školství nebo v jiných sférách podle odstavce 6 písm. e),
c) pravidla pro výběr členů ze Seznamu hodnotitelů pro oblast vzdělávání a Seznamu
hodnotitelů pro institucionální akreditaci do hodnotících komisí.
(3) Akreditační úřad spravuje Seznam hodnotitelů pro oblast vzdělávání a Seznam
hodnotitelů pro institucionální akreditaci. Seznam slouží k evidenci osob, které mohou být
jmenovány do hodnotících komisí. Seznam hodnotitelů pro oblast vzdělávání se člení podle
oblastí vzdělávání. Nejvyšší počet osob zapsaných v seznamu pro jednotlivou oblast vzdělávání
stanoví statut Akreditačního úřadu.
(4) Do Seznamu hodnotitelů pro oblast vzdělávání může být zapsána pouze osoba, která je
všeobecně uznávanou odbornou autoritou v příslušné oblasti vzdělávání nebo studentem a
kterou k zařazení do Seznamu hodnotitelů navrhlo ministerstvo nebo jiný ústřední správní úřad,
orgán reprezentace vysokých škol podle § 92 nebo profesní organizace nebo jiná právnická
osoba uvedená v § 77b odst. 2 písm. e) nebo která na výzvu Akreditačního úřadu zveřejněnou
na internetových stránkách ministerstva projevila zájem podílet se na činnosti hodnotících
komisí. Zápis se provede, pokud daná osoba splňuje podmínky pro zařazení do Seznamu
hodnotitelů pro oblast vzdělávání stanovené Radou Akreditačního úřadu, po projednání s
orgány reprezentace vysokých škol, na základě souhlasného usnesení Rady Akreditačního úřadu
a písemného souhlasu zapisované osoby podílet se na činnosti hodnotících komisí, a to na dobu
6 let. V případě osob zaměřených na oblast vzdělávání „Bezpečnostní obory“ se k jejich zápisu
do seznamu vyžaduje také souhlasné stanovisko Ministerstva obrany a,nebo Ministerstva vnitra.
Na zápis do seznamu není právní nárok.
(5) Do Seznamu hodnotitelů pro institucionální akreditaci může být zapsána pouze
osoba, která je všeobecně uznávanou odbornou autoritou řízení zejména vysokého školství
nebo studentem a kterou k zařazení do Seznamu hodnotitelů navrhlo ministerstvo nebo jiný
ústřední správní úřad, orgán reprezentace vysokých škol podle § 92 nebo profesní organizace
nebo jiná právnická osoba uvedená v § 77b odst. 2 písm. e) nebo která na výzvu
Akreditačního úřadu zveřejněnou na internetových stránkách ministerstva projevila zájem
podílet se na činnosti hodnotících komisí. Zápis se provede, pokud daná osoba splňuje
podmínky pro zařazení do Seznamu hodnotitelů pro institucionální akreditaci stanovené
Radou Akreditačního úřadu, po projednání s orgány reprezentace vysokých škol, na základě
souhlasného usnesení Rady Akreditačního úřadu a písemného souhlasu zapisované osoby
podílet se na činnosti hodnotících komisí, a to na dobu 6 let. Na zápis do seznamu není právní
nárok.

(65) Rada Akreditačního úřadu může zapsaného hodnotitele vyřadit ze Seznamu
hodnotitelů pro oblast vzdělávání nebo ze Seznamu hodnotitelů pro institucionální akreditaci
před uplynutím doby, na niž byl zapsán, na základě jeho žádosti, z vlastního odůvodněného
podnětu nebo na základě odůvodněného podnětu ministerstva, Ministerstva vnitra nebo
Ministerstva obrany.
(76) V Seznamu hodnotitelů pro oblast vzdělávání a v Seznamu hodnotitelů pro

institucionální akreditaci se o hodnotiteli vedou tyto údaje:
a) osobní jméno a příjmení, popřípadě další jména a rodné příjmení, datum narození a
adresa místa trvalého pobytu; u cizinců také pohlaví, adresa místa hlášeného pobytu v
České republice a státní občanství,
b) nejde-li o studenta, zaměření vysokoškolského vzdělání hodnotitele, jeho akademické
tituly, vědecké hodnosti, úspěšně ukončená habilitační řízení a řízení ke jmenování
profesorem, včetně uvedení programů nebo oborů, ve kterých byly tituly a hodnosti
získány a ve kterých byla habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem ukončena, a
uvedení vysoké školy, na které se habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem
uskutečnilo,
c) v případě studenta nejvyšší dosažené vzdělání, název vysoké školy, jíž je studentem, a
název studijního programu, ve kterém studuje,
d) v případě zaměstnance vysoké školy druh základního pracovněprávního vztahu
hodnotitele k vysoké škole a název vysoké školy,
e) povolání hodnotitele a jeho případná návaznost na vysoké školství, včetně uvedení, zda
jde o současného nebo bývalého akademického nebo vědeckého pracovníka vysoké školy,
emeritního rektora nebo jiného bývalého nebo současného funkcionáře vysoké školy nebo
její součásti, odborníka ze sféry státní, územní nebo jiné veřejné správy, odborníka ze sféry
zaměstnavatelů absolventů vysokých škol, podnikové sféry spolupracující s vysokými
školami nebo sféry výzkumných institucí nebo jiného odborníka z praxe, a oblast
vzdělávání, ve které je hodnotitel činný.
(87) Akreditační úřad zveřejňuje na internetových stránkách ministerstva výpis ze Seznamu
hodnotitelů pro oblast vzdělávání a Seznamu hodnotitelů pro institucionální akreditaci, který
obsahuje u každého hodnotitele osobní jméno a příjmení, tituly a vědecké hodnosti a povolání a
jeho odborné zaměření; u studentů se uvede rovněž jejich právní postavení studenta a název
vysoké školy, na které studují.
§ 83f
Kancelář Akreditačního úřadu
Kancelář Akreditačního úřadu je organizační součástí ministerstva a plní úkoly spojené
s odborným, organizačním a technickým zabezpečením činnosti Akreditačního úřadu, včetně
vedení databází spojených s činností Akreditačního úřadu a provádění úkonů Akreditačního
úřadu ve správním řízení, s výjimkou úkonů vyhrazených orgánům nebo oprávněným úředním
osobám stanoveným zákonem.
_____

25.

4)

§ 203 odst. 1 zákoníku práce.

5)

§ 156 a násl. zákoníku práce.“.“.

V části první, v Článku I dosavadní novelizační bod 246 nově zní:
„§ 85 a 86 včetně nadpisů znějí:
„§ 85
Povinnosti při uskutečňování akreditovaných činností
Vysoká škola, které byla udělena akreditace, je povinna v době její platnosti
a) dodržovat všechny požadavky vyplývající z § 77b a 78a,
b) zlepšovat systém zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností
a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké
školy a naplňovat cíle strategického záměru vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy,

c) informovat Akreditační úřad o podstatných změnách, které probíhají na vysoké škole a
které mají nebo mohou mít dopad na uskutečňování akreditovaných činností,
d) poskytovat Akreditačnímu úřadu zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a
tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysoké školy a dodatky k této zprávě, popřípadě
další informace, které si Akreditační úřad vyžádá.
§ 86
Nápravná opatření při nedostatcích v uskutečňování akreditovaných činností
(1) Zjistí-li Akreditační úřad nedostatky při uskutečňování akreditovaných činností, uloží
vysoké škole, aby v přiměřené lhůtě zjednala nápravu.
(2) Zjistí-li Akreditační úřad závažné nedostatky při uskutečňování studijního programu,
jehož akreditace byla vysoké škole udělena nebo který byl akreditován vysoké škole ze zákona a
který není vysokou školou uskutečňován na základě institucionální akreditace v rámci oblasti
vzdělávání, pro niž má vysoká škola institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání, rozhodne
podle povahy věci o
a) omezení akreditace studijního programu spočívajícím v zákazu přijímat ke studiu
daného studijního programu další uchazeče, nebo
b) odnětí akreditace studijního programu.
(3) Zjistí-li Akreditační úřad závažné nedostatky při uskutečňování studijního programu na
základě institucionální akreditace v rámci oblasti nebo oblastí vzdělávání, pro něž má vysoká
škola institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání, rozhodne podle povahy věci o
a) omezení oprávnění uskutečňovat studijní program, spočívajícím v zákazu přijímat ke
studiu daného studijního programu další uchazeče,
b) zániku oprávnění uskutečňovat studijní program,
c) omezení institucionální akreditace a akreditace pro danou oblast nebo oblasti
vzdělávání nebo dané oblasti vzdělávání, spočívajícím v zániku práva vytvářet další
studijní programy v této oblasti nebo v těchto oblastech vzdělávání a rozšiřovat stávající
studijní programy v této oblasti nebo v těchto oblastech vzdělávání, nebo
d) odnětí institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání,
e) odnětí institucionální akreditace.
(4) Zjistí-li Akreditační úřad závažné nedostatky v činnosti vysoké školy, které byla
udělena institucionální akreditace, rozhodne o odnětí institucionální akreditace pro ty oblasti
vzdělávání, ve kterých zjistil nedostatky. Zároveň může rozhodnout o přijetí opatření
uvedených v odstavci 3 písm. a) a b)
(45) Zjistí-li Akreditační úřad závažné nedostatky v habilitačním řízení nebo řízení ke
jmenování profesorem, rozhodne podle povahy věci o pozastavení nebo odnětí akreditace
habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem v těch oborech, ve kterých zjistil
nedostatky.
(56) Opatření uvedená v odstavcích 2 až 5 může Akreditační úřad přijmout také v případě,
že zjištěné nedostatky podle odstavce 1 nebyly ve stanovené lhůtě po výzvě Akreditačního
úřadu odstraněny nebo v případě, že vysoká škola neposkytla Akreditačnímu úřadu
součinnost nezbytnou pro výkon jeho působnosti.
(67) Akreditační úřad může akreditaci odejmout i v případě, že na straně vysoké školy, její
součásti nebo spolupracující právnické osoby nastaly takové okolnosti, které by

odůvodňovaly zamítnutí žádosti o akreditaci.
(78) V případě, že došlo k odnětí akreditace podle odstavce 2 písm. b) nebo k zániku
oprávnění podle odstavce 3 písm. b), je vysoká škola povinna zajistit studentům možnost
pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na téže nebo jiné
vysoké škole.
(89) Pominou-li důvody, pro které bylo přijato nápravné opatření podle odstavce 2 písm.
a), odstavce 3 písm. a) nebo c) nebo opatření pozastavující akreditaci podle odstavce 5,
Akreditační úřad přijaté opatření zruší.“.“.

V Praze dne .. . .. .. 2015

Prof. Ing. Karel Rais, CSc., MBA, dr. h. c.

