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§ 83 Akreditační úřad a jeho postavení, působnost a organizace
(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 studijních programů,
c) rozhoduje o akreditacích habilitačního řízení a akreditacích řízení ke jmenování profesorem,
d) provádí vnější hodnocení vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysokých škol,
e) přijímá opatření podle § 81b odst. 3 a § 86,

f) 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),
g) posuzuje záležitosti týkající se vysokého školství, které mu předloží ministr, a vydává k nim stanovisko,
h) zpracovává roční zprávy o své činnosti,
i) vykonává další činnosti stanovené tímto zákonem.
(3) Akreditační úřad a ministerstvo si vzájemně na žádost poskytují informace potřebné pro svoji činnost podle
tohoto zákona.

§ 83a Rada Akreditačního úřadu
(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.

§ 78 Akreditace
(1) Oprávnění vysoké školy uskutečňovat za podmínek stanovených tímto zákonem studijní
programy vyplývá z institucionální akreditace 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 oblasti nebo
v určených oblastech vzdělávání. Vysoká škola je oprávněna na základě institucionální
akreditace uskutečňovat kombinovaný studijní program, pokud má institucionální
akreditaci 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, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního
hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy.
(4) Pokud oprávnění uskutečňovat určitý studijní program daného typu a případného profilu
nevyplývá z 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. b) daného typu a profilu studijního programu.

Seznam hodnotitelů
•členěn do 37 oddílů (podle oblastí vzdělávání)
•podíl zastoupení jednotlivých sfér pro každou oblast:
◦
◦
◦
◦

45 %, jde-li o osoby působící ve vysokém školství,
7,5 %, jde-li o osoby působící ve sféře dalších výzkumných institucí,
7,5 %, jde-li o osoby působící ve státní, územní nebo jiné veřejné správě,
7,5 %, jde-li o osoby působící ve sféře dalších zaměstnavatelů absolventů
vysokých škol, v podnikové sféře spolupracující s vysokými školami nebo o jiné
odborníky z praxe a
◦ 5 %, jde-li o studenty.

• navrhovatelé: ústřední správní úřady, reprezentace VŠ,
profesní organizace, jiné právnické nebo fyzické osoby

Jmenování hodnoticí komise
 Hodnoticí komise jsou jmenovány ad hoc
 Hodnoticí komise jsou sestavovány z osob zapsaných v seznamu
hodnotitelů do příslušné oblasti vzdělání
 Kombinované programy – hodnoticí komise je složena z členů více
oblastí vzdělávání
 Členem každé komise musí být student
 Struktura komise: předseda + (místopředseda) + členové (obvykle 5
osob)

Akreditační úřad ve své činnosti postupuje podle
- zákona o vysokých školách
- správního řádu
- dalších právních předpisů a
- Statutu Akreditačního úřadu.

Děkuji Vám za pozornost

