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Zápis z 1. řádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu  

konaného dne 17. ledna 2017 

 

 

Přítomni: prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík, 

MUDr. Josef Fontana, prof. Libor Grubhoffer, prof. Dušan Lužný, doc. Iva Málková, 

doc. Ivo Mathé, prof. Ivan Netuka, doc. Tomáš Pavelka, prof. Jaroslav Petr, prof. 

Jindřich Petruška, Radek Špicar, M.Phil., prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr 

Hosté: Mgr. Karolína Gondková (MŠMT), prof. Karel Melzoch (ČKR), Mgr. Alena Štěrbová 

(RVŠ) – při projednávání bodů 2 a 3 nebyli hosté přítomni 

 Za Kancelář NAÚ přítomni: PhDr. Jiří Smrčka, Jan Dvořák, PhDr. Petr Novák, 

Mgr. Dita Tarbajová a Martina Vidláková MSc. – při projednávání bodů 2 a 3 přítomen 

pouze zapisovatel a osoba pověřená sepsáním protokolu o hlasování 

 

 

Ad 1 Zahájení, schválení programu 
 

Předseda NAÚ prof. Labík zahájil jednání a přivítal přítomné na prvním zasedání Rady NAÚ v roce 

2017. Následně seznámil přítomné s návrhem programu jednání:  

 

1. Zahájení, schválení programu 

2. Odvolání Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o., proti rozhodnutí NAÚ o zastavení řízení 

o žádosti o akreditaci 

3. Zpětvzetí žádosti Univerzity Karlovy o udělení akreditace oboru habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem 

4. Návrh Jednacího řádu hodnoticích komisí NAÚ 

5. Návrh Podmínek pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů (a vyhlášení výzvy č. 1/2017 pro 

zařazení osob do Seznamu hodnotitelů) 

6. Návrh metodických materiálů pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního programu 

7. Diskuse o přípravě metodických materiálů pro přípravu a hodnocení žádosti o institucionální 

akreditaci a žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

8. Informace o uskutečněných jednáních ke koncepci studijních programů 

9. Různé 

 

 Usnesení č. 1/2017: 

Rada NAÚ schvaluje navržený program zasedání. 

Přítomni (P): 14   Kvorum (K):  8 Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Ad 2  Odvolání Vysoké školy regionálního rozvoje, s.r.o., proti rozhodnutí NAÚ o zastavení 

řízení ve věci žádosti o akreditaci 
 

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval o odvolání, které Vysoká škola regionálního rozvoje, 

s.r.o., podala proti rozhodnutí Rady NAÚ (učiněném na zasedání, které se konalo ve dnech 29. – 30. 

listopadu 2016) o zastavení správního řízení ve věci žádosti VŠRR o udělení akreditace navazujícímu 

magisterskému studijnímu programu Bezpečnostní management v regionech, které NAÚ předalo 
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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy z důvodu své nepříslušnosti. VŠRR ve svém odvolání 

upozornila na skutečnost, že nežádala o akreditaci studijního programu, který by se dělil na studijní 

obor, nýbrž pouze o akreditaci daného studijního programu bez členění na studijní obory. 

Předsednictvo NAÚ ověřilo, že odvolání je důvodné a proto navrhlo, aby Rada NAÚ podle § 87 

správního řádu odvolání VŠRR plně vyhověla a rozhodnutí o zastavení předmětného správního řízení 

zrušila. 

 

 Usnesení č. 2/2017: 

Rada NAÚ dle § 87 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, ruší 

rozhodnutí, kterým podle § 66 odst. 1 písm. g) správního řádu zastavila řízení o žádosti Vysoké 

školy regionálního rozvoje, s.r.o., ze dne 22. února 2016 o udělení akreditace navazujícímu 

magisterskému studijnímu programu Bezpečnostní management v regionech se standardní 

délkou studia 2 roky v prezenční a kombinované formě studia pro uskutečňování Vysokou školou 

regionálního rozvoje, s.r.o. 

P: 14   K:  8 Pro: 14  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Ad 3 Zpětvzetí žádosti Univerzity Karlovy o udělení akreditace oboru habilitačního řízení 

a řízení ke jmenování profesorem 
 

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval o zpětvzetí žádosti Univerzity Karlovy o udělení 

akreditace oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vnitřní nemoci pro 

uskutečňování 2. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy ze dne 24. června 2016, kterou MŠMT 

předalo NAÚ z důvodu své nepříslušnosti. Předseda NAÚ dne 24. listopadu 2016 vyzval UK 

k doplnění žádosti o udělení akreditace tak, aby splňovala veškeré náležitosti žádosti o akreditaci 

oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, jak určuje ustanovení § 82 odst. 2 zákona 

o vysokých školách. UK následně dne 6. ledna 2017 požádala o zpětvzetí žádosti o udělení akreditace 

oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vnitřní nemoci pro uskutečňování 2. 

lékařskou fakultou UK. Předsednictvo NAÚ proto navrhlo správní řízení o dané žádosti zastavit podle 

§ 66 odst. 1 písm. a) správního řádu. 

 

 Usnesení č. 3/2017: 

Rada NAÚ podle § 66 odst. 1 písm. a) zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, v souvislosti s čl. II bodem 10 zákona č. 137/2016 Sb., 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, a v souvislosti s § 83c 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, zastavuje řízení o žádosti Univerzity Karlovy ze dne 24. června 2016 o 

udělení akreditace oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem Vnitřní nemoci 

pro uskutečňování 2. lékařskou fakultou Univerzity Karlovy. 

P: 14   K:  8 Pro: 13  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Ad 4 Návrh Jednacího řádu hodnoticích komisí NAÚ 
 

Místopředseda NAÚ JUDr. Barančík představil návrh Jednacího řádu hodnotících komisí NAÚ, který 

specifikuje další podmínky pro činnost komisí, jež nejsou upraveny Statutem NAÚ, zejména 

pravomoci předsedy komise, povinnosti členů komisí, náležitosti zápisu z jednání komise, postup při 

hlasování per rollam a činnost dílčích komisí hodnoticí komise.  

Předmětem diskuse byly zejména otázky týkající se hlasování per rollam. 
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 Usnesení č. 4/2017: 

Rada NAÚ dle čl. 3 odst. 1 písm. b) Statutu Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 

schvaluje Jednací řád hodnoticích komisí ve znění připomínek vzešlých z diskuse a legislativně 

technických úprav.  

P: 15   K:  8 Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Ad 5 Návrh Podmínek pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů  
 

Předseda NAÚ prof. Labík informoval o tom, že v prosincovém hlasování per rollam byli Radou 

NAÚ jednomyslně schváleni všichni hodnotitelé navržení do Seznamu hodnotitelů. Tito hodnotitelé 

byli v souladu se zákonem o vysokých školách následně obesláni se žádostí o vyslovení souhlasu s 

jejich zařazením do Seznamu hodnotitelů; došlé souhlasy jsou nyní zpracovávány a souhrnný seznam 

bude zveřejněn na webu NAÚ. 

Předseda NAÚ dále uvedl navrhované úpravy Podmínek pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů 

provedené v souvislosti s připravovaným vyhlášením výzvy č. 1/2017 pro zařazení osob do Seznamu 

hodnotitelů. Připravená výzva se týká oblastí vzdělávání a okruhů navrhovatelů, kde se na základě 

loňské výzvy nepodařilo získat potřebný počet hodnotitelů.  

 

 Usnesení č. 5/2017: 

Rada NAÚ schvaluje Podmínky pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů. 

P: 15   K:  8 Pro: 15  Proti: 0 Zdržel se: 0 

Schváleno. 

 

Podmínky pro zařazení osob do Seznamu hodnotitelů a výzva k předkládání návrhů budou zveřejněny 

na internetových stránkách NAÚ a MŠMT. 

 

Ad 6 Návrh metodických materiálů pro přípravu a hodnocení žádosti o akreditaci studijního 

programu 
 

Předseda NAÚ prof. Labík informoval o dosavadním průběhu připomínkového řízení 

a harmonogramu dopracování metodických materiálů pro přípravu a hodnocení žádostí o akreditace 

studijních programů. Dne 30. ledna t. r. se předpokládá jednání příslušné pracovní komise Rady NAÚ. 

Dne 1. února budou dopracované metodické materiály rozeslány reprezentacím vysokých škol, dne 

7. února proběhne vypořádání připomínek se zástupci zmíněných reprezentací a 16. února 2017 se 

předpokládá závěrečné projednání Radou NAÚ. 

 

Ad 7 Diskuse o přípravě metodických materiálů pro přípravu a hodnocení žádosti 

o institucionální akreditaci a žádosti o akreditaci oboru habilitačního řízení a řízení ke 

jmenování profesorem 
 

 

Návrh metodických materiálů pro přípravu a hodnocení žádostí o institucionální akreditaci představil 

a jeho hlavní body stručně uvedl místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek. Návrh byl připraven v intencích 

dohody na prvním jednání příslušné pracovní komise Rady NAÚ a následně zevrubně projednán dne 

3. ledna 2017 na druhém zasedání této komise za účasti devíti členů Rady. 

Členové Rady NAÚ v průběhu diskuse vznesli připomínky a dotazy týkající se obsahu sebehodnotící 

zprávy, podmínek pro odebírání institucionální akreditace, podmínek pro vytváření jednotlivých 

studijních programů (zejména těch, které připravují na výkon regulovaného povolání) a způsobu 
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sestavování hodnotících komisí (zejména půjde-li o hodnocení institucionálního kontextu fungování 

vysoké školy žádající o udělení institucionální akreditace). 

Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek požádal členy Rady o zaslání případných dalších připomínek do 

20. ledna 2017, následně bude návrh rozeslán reprezentacím vysokých škol k připomínkám, přičemž 

závěrečné projednání Radou NAÚ po vypořádání připomínek se předpokládá v březnu t. r. 

 

Předseda NAÚ prof. Labík dále informoval o aktuálním stavu přípravy metodických materiálů pro 

přípravu a hodnocení žádostí o akreditaci oboru habilitačního řízení a řízení ke jmenování 

profesorem; rozeslání první verze návrhů materiálů k připomínkám se předpokládá na začátku února 

t. r. Závěrečné projednání Radou NAÚ po vypořádání připomínek se předpokládá v březnu 2017. 

Rada NAÚ k dopracování materiálů ustavila pracovní komisi ve složení: prof. Labík, JUDr. Barančík, 

prof. Netuka, prof. Petr a prof. Petruška. 

 

Ad 8 Informace o uskutečněných jednáních ke koncepci studijních programů 
 

Předseda NAÚ prof. Labík informoval členy Rady NAÚ o proběhlých jednáních k připravované 

koncepci studijních programů a seznámil je s harmonogramem přípravy příslušného materiálu. Tento 

materiál bude vycházet z diskuse a závěrů listopadového zasedání Rady NAÚ a z výsledků 

zmíněných jednání. Dne 24. ledna t. r. se předpokládá rozeslání materiálu členům Rady 

a reprezentacím vysokých škol k připomínkám. Následně by mělo dojít k vypořádání vznesených 

připomínek a závěrečné projednání materiálu Radou NAÚ se předpokládá 16. února 2017. 

 

Ad 9 Různé 

 

a) Předseda NAÚ prof. Labík a místopředseda NAÚ JUDr. Barančík informovali 

o připravovaném systému školení hodnotitelů. Školení hodnotitelů by mělo probíhat podle 

jednotlivých oblastí vzdělávání, které budou sdruženy do skupin podle své příbuznosti. Na 

těchto školeních se předpokládá aktivní účast členů Rady NAÚ – zpravodajů pro příslušné 

oblasti. Termíny a místo konání jednotlivých školení budou upřesněny. 

 

b) Předseda NAÚ informoval o připravovaných návštěvách na jednotlivých vysokých školách, 

které jsou - kromě pravidelného dialogu s ČKR a RVŠ - zejména pro vzájemnou bezprostřední 

výměnu aktuálních informací velmi důležité. Setkání s vedením vysokých škol by se vždy 

mělo účastnit čtyři až pět členů Rady, včetně členů předsednictva. Aktuálně jsou naplánovány 

návštěvy na UPOL (již proběhlo), UK, UHK, VŠH (setkání s komorou B ČKR - rektoři 

soukromých VŠ), UPAR, ZČU, TUL a AMU+AVU+UMPRUM+JAMU. 

 

c) Předseda NAÚ informoval o záměru uskutečnit březnové zasedání Rady NAÚ jako výjezdní. 

Zasedání proběhne ve dnech 22. a 23. března 2017. 

 

d) Místopředseda NAÚ RNDr. Jelínek informoval přítomné o aktuálním stavu přípravy 

informačního systému NAÚ. Podkladový materiál byl příslušnému útvaru MŠMT odevzdán 

již v listopadu 2016. 

 

e) Předseda NAÚ informoval o připravovaném společném stanovisku MŠMT a předsednictva 

NAÚ k možnostem dokončení studia studentů ve studijních programech, jejichž akreditace 

skončí k 31. 8. 2019. 

 

f) Člen NAÚ prof. Petruška vznesl dotaz, zda Registr docentů a profesorů do budoucna bude 

evidovat i pracovněprávní vztahy založené na základě uzavřené dohody o provedení práce či 

dohody o pracovní činnosti. Prof. Petruška upozornil, že pokud by měly tyto údaje být 
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v registru do budoucna shromažďovány, hrozí na jedné straně přetížení administrativy 

vysokých škol a na druhé straně zahlcení registru množstvím zbytných údajů. Předseda NAÚ 

přislíbil předat tento podnět kompetentním pracovníkům MŠMT. 

 

g) Předseda NAÚ požádal všechny členy Rady, aby počítali s tím, že kromě zasedání Rady 

mohou být na čtvrtky plánována jednání pracovních komisí Rady a další akce a proto si v 

první polovině roku 2017 čtvrtky vyhradili jako jednací dny NAÚ. 

 

Předseda NAÚ na závěr poděkoval přítomným a ukončil jednání. 

 

 

Zapsal: PhDr. Petr Novák, Ph.D. 

 

Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ 


