
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 87 odst. 1 písm. a), § 36 odst. 2 a odst. 4 a § 41 odst. 
2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 
ve znění pozdějších předpisů dne 30. října 2020 pod č.j. MSMT-32404/2019-5 Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení 
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Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Rada pro vnitřní hodnocení ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. (dále jen 

“rada”) je samosprávným orgánem ŠKODA AUTO VYSOKÉ ŠKOLY o.p.s. (dále 
jen “vysoká škola”) podle čl. 6 statutu vysoké školy (dále jen “statut”). Je zřízena 
podle § 7 a § 12a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (dále jen „zákon“). 

 
(2) Předsedou rady je rektor (dále jen „předseda“). Počet členů rady je dvanáct. 

Místopředsedu rady jmenuje rektor z akademických pracovníků vysoké školy, 
kteří jsou profesory nebo docenty. Z titulu své funkce je členem rady pro vnitřní 
hodnocení předseda akademického senátu vysoké školy. Ostatní členy rady 
jmenuje a odvolává rektor po předchozím projednání s akademickou radou. 
Jedna třetina členů rady je jmenována na návrh akademické rady a jedna třetina 
na návrh akademického senátu; z toho jeden člen rady navržený akademickým 
senátem je z řad studentů vysoké školy. Nejmenuje-li rektor členem rady toho, 
kdo byl na jmenování členem rady navržen, je povinen toto navrhovateli 
zdůvodnit. 

 
(3) Akademická rada vysoké školy vydává k úpravě vnitřních poměrů rady 

a způsobu jejího jednání tento jednací řád rady pro vnitřní hodnocení (dále jen 
„jednací řád“). 

 

 
Článek 2 

Činnost rady 
 

(1) Rada   

a) schvaluje pravidla systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností (dále jen „pravidla systému zajišťování kvality“), jež jsou 
vnitřním předpisem vysoké školy, 

b) řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 
činností vysoké školy,  

c) zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností (dále jen „zpráva o vnitřním hodnocení“) vysoké školy a 
dodatky k této zprávě,  

d) vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností vysoké školy, 

e) projednává návrhy nových studijních předmětů a návrhy podstatných změn 
studijních předmětů, 

f) projednává návrhy nových studijních programů a návrhy změn, rozšíření 
a prodloužení doby platnosti akreditovaných studijních programů, 

g) projednává záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo 
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oblasti vzdělávání a o rozšíření institucionální akreditace pro další oblast nebo 
oblasti vzdělávání a vydává k němu stanovisko. 

(2) Činnostmi podle odst. 1 písm. e) až g) rada naplňuje úlohu vnitřního 
akreditačního orgánu vysoké školy. Postupuje při tom podle akreditačního řádu, 
který je vnitřním předpisem vysoké školy. 

 

 

Článek 3 
Jednání rady 

 
(1) Radu svolává předseda podle potřeby, nejméně však jednou ročně. Jednání rady 

musí předseda svolat do sedmi dnů, požádají-li o to alespoň čtyři členové rady 
s uvedením předmětu jednání, nebo akademická rada, nebo předseda správní 
rady. 

 
(2) Jednání rady řídí předseda nebo jím pověřený člen rady. Zápis z jednání pořizuje 

osoba pověřená předsedou. 
 
(3) Členové rady jsou povinni účastnit se jednání rady. 
 
(4) Rektor informuje radu o důležitých záležitostech za období od posledního jednání 

a o připravovaných podstatných opatřeních. 
 
(5) Rada se usnáší hlasováním. K platnému usnesení se vyžaduje nadpoloviční 

většina kladných hlasů všech členů rady. V případě šesti hlasů ve prospěch 
návrhu usnesení rozhoduje hlas předsedy.  

 
(6) Jednání rady lze v odůvodněných případech uskutečnit on-line prostřednictvím 

audiovizuálního spojení při zachování pravidel jednání rady definovaných tímto 
řádem. 

 
(7) V odůvodněných případech může rada přijímat usnesení podle odst. 5 

hlasováním per rollam; hlasování vyhlašuje předseda rady. 
 
(8) Předseda rady stanoví pro hlasování per rollam termín zahájení a ukončení 

hlasování; termín ukončení hlasování je nejméně sedm pracovních dní po dni 
zahájení hlasování. 

 
(9) Předseda rady zašle stanovené termíny podle odst. 8 spolu s podklady hlasování 

a návrhem usnesení rady na adresy elektronické pošty nahlášené členy rady a 
evidované na rektorátu.  
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Článek 4 
Platnost jednacího řádu rady 

 
(1) Tento jednací řád rady pro vnitřní hodnocení byl schválen usnesením 

akademické rady vysoké školy dne 12. 6. 2020. 
 

(2) Tímto jednacím řádem se zrušuje Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení 
registrovaný Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy dne 31. 8. 2017 
pod čj. MSMT-14995/2017-2. 
 

(3) Tento jednací řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona 
registrací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 

 
(4) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem následujícím po dni registrace. 

 

--------------------------------------------------  
doc. Ing. Pavel Mertlík, CSc. 

rektor 
předseda rady pro vnitřní hodnocení 

 

 


