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 ŠKODA AUTO VYSOKÁ ŠKOLA o.p.s. 
 

JEDNACÍ ŘÁD AKADEMICKÉ 
RADY 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
(1) Akademická rada 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. 5 statutu vysoké školy (dále jen “statut”). Je zřízena podle § 7 a 
§ 11 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“). 

 
(2) Předsedou rady je rektor. Členy rady jsou významní představitelé oborů, v nichž 

vysoká škola vykonává vzdělávací a tvůrčí činnost. Počet členů rady je dvacet 
sedm. Nejméně jedna třetina členů rady jsou jiné osoby než členové akademické 
obce vysoké školy. Členy rady jmenuje a odvolává rektor. 

 
 

Článek 2 
Jednání rady 

 
(1) Radu svolává rektor vysoké školy podle potřeby, nejméně však dvakrát do roka. 

Zasedání rady musí rektor svolat do sedmi dnů, požádá-li o to alespoň devět 
členů rady s uvedením předmětu jednání, nebo správní rada. 

 
(2) Zasedání rady řídí rektor nebo jím pověřený člen rady. Zápis ze zasedání 

zajišťuje osoba rektorem pověřená. 
 
(3) Členové rady jsou povinni účastnit se jednání rady. 
 
(4) Rektor je povinen postupovat radě k projednání zásadní otázky rozvoje a činnosti 

vysoké školy. Členové rady mohou z vlastního podnětu předkládat rektorovi 
návrhy, které by měly být v radě projednány. Rektor má právo ve výjimečných 
případech vyřizovat samostatně záležitosti, které má projednat rada, je-li 
nebezpečí z prodlení. Taková opatření musí předložit k dodatečnému projednání 
nejbližšímu zasedání rady. 

 
(5) Rektor informuje radu o důležitých záležitostech za období od posledního 

zasedání a o připravovaných závažných opatřeních. 
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(6) Rada se usnáší hlasováním. Rada je způsobilá usnášet se, je-li přítomna 
nadpoloviční většina členů rady. K platnému usnesení se vyžaduje nadpoloviční 
většina hlasů všech členů rady. 

 
(7) V naléhavých případech může předseda rady vyhlásit hlasování per rollam.           

V takovém případě musí být stanoven termín ukončení hlasování, a to nejméně 
sedm pracovních dnů po vyhlášení hlasování. V případě hlasování per rollam 
platí ustanovení odstavce 6 obdobně. 

 
 

Článek 3 
Činnost rady 

 
(1) Rada schvaluje 

 
(a) návrhy studijních programů a jejich zrušení,  

 
(b) návrhy žádostí o institucionální akreditaci oblastí vzdělávání a návrhy vzdání 

se institucionální akreditace oblastí vzdělávání, 
 
(c) návrhy vnitřních předpisů vysoké školy s výjimkou statutu, volebního řádu 

akademického senátu, jednacího řádu akademického senátu a pravidel 
systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících 
činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a 
souvisejících činností vysoké školy, 

 
(d) členy zkušebních komisí státních zkoušek, kteří nejsou profesory nebo 

docenty. 
 

(2) Rada projednává 
 
(a) strategický záměr vysoké školy a každoroční plán jeho realizace, 
 
(b) návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a 

souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí 
činnosti a souvisejících činností vysoké školy, 

 
(c) záměry rektora jmenovat nebo odvolat členy rady pro vnitřní hodnocení, 
 
(d) návrh zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a 

souvisejících činností vysoké školy a návrhy dodatků k této zprávě, 
 
(e) návrh výroční zprávy o činnosti vysoké školy. 
 

(3) Rada navrhuje rektorovi jednu třetinu členů rady pro vnitřní hodnocení vysoké 
školy. Nejmenuje-li rektor členem rady pro vnitřní hodnocení vysoké školy toho, 
kdo byl na jmenování členem rady pro vnitřní hodnocení radou navržen, je 
rektor povinen toto radě zdůvodnit a požádat ji o nový návrh. 
 

(4) Rada se vyjadřuje k otázkám, které jí předloží rektor nebo členové rady. 



ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s. 3 Jednací řád akademické rady 
   

Článek 4 
Platnost jednacího řádu rady 

 
(1) Tento jednací řád schválila rada rozhodnutím ze dne 12. 5. 2017. 

 
(2) Tento jednací řád nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona 

registrací Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

(3) Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem registrace Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy dle odstavce 2. 


