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Metodický materiál Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 
k informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací 

 
 
 
Usnesení:  Rada NAÚ přijímá v souladu s § 83c odst. 2 písm. d) zákona č. 111/1998 

Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 
vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, změnu postupů a 
metod týkajících se informační povinnosti vysokých škol 
s institucionální akreditací s účinností od 1. září 2019.   

 

 

 

 

 

Schváleno na 6. řádném zasedání Rady NAÚ dne 20. června 2019 a 7. řádném zasedání 

Rady NAÚ dne 18. července 2019. 
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Metodický materiál k informační povinnosti vysokých škol s institucionální akreditací 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 
 

1. Vysoká škola je podle § 85 písm. c) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně 
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), povinna informovat Národní akreditační 
úřad pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad“) o podstatných změnách, které probíhají na 
vysoké škole a které mají nebo mohou mít dopad na uskutečňování akreditovaných činností. 

2. Vysoká škola je podle § 21 odst. 1 písm. c) a h) a § 42 odst. 1 písm. c) a e) zákona o vysokých 
školách povinna předem informovat Akreditační úřad o změnách prováděných v rámci oprávnění 
vyplývajících z institucionální akreditace i o změnách ve výčtu uskutečňovaných studijních 
programů a poskytovat Akreditačnímu úřadu informace potřebné pro jeho činnost. 

3. Tento metodický materiál vymezuje podstatné změny při výkonu oprávnění vyplývajících 
z institucionální akreditace a informace potřebné pro činnost Akreditačního úřadu.  

 

Čl. 2 

Podstatné změny při výkonu oprávnění vyplývajících z institucionální akreditace  
 

1. Podstatnými změnami podle § 85 písm. c) zákona o vysokých školách v případě vysoké školy 
s institucionální akreditací jsou: 

a) změny schválené orgány vysoké školy na základě oprávnění vyplývajících z institucionální 
akreditace ve věci: 

i) schválení studijního programu, 

ii) zrušení studijního programu, 

iii) schválení nebo zrušení nápravného opatření při nedostatcích v uskutečňování studijního 
programu spočívajícího v zákazu přijímat ke studiu daného studijního programu další 
uchazeče,  

b) změny ve studijním programu uskutečňovaném na základě oprávnění vyplývajících 
z institucionální akreditace, jde-li o změny v údajích uvedených v odstavci 2. 

2. V případě schválení studijního programu na základě oprávnění vyplývajících z institucionální 
akreditace vysoká škola uvede: 

a) název studijního programu, jeho typ a formu studia, udělovaný akademický titul; v případě 
bakalářského nebo magisterského studijního programu také údaj o profilu studijního 
programu, 

b) profil absolventa studijního programu, 

c) standardní dobu studia při průměrné studijní zátěži vyjádřenou v akademických rocích, 

d) v případě magisterského studijního programu informace o případném oprávnění přiznávat 
akademické tituly podle § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách a udělovaný akademický titul 
podle tohoto ustanovení, 

e) jazyk výuky, 

f) oblast nebo oblasti vzdělávání, v rámci kterých má být studijní program uskutečňován; 
v případě kombinovaného studijního programu také procentně vyjádřený podíl základních 
tematických okruhů náležejících do jednotlivých oblastí vzdělávání na výuce, 

g) názvy specializací, pokud jde o bakalářský nebo magisterský studijní program se 
specializacemi,   
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h) jméno, příjmení, akademické tituly a další údaje o garantovi studijního programu v rozsahu 
odpovídajícím příloze C-I Metodického materiálu pro přípravu a hodnocení žádostí o 
akreditaci studijního programu,  

i) fakultu vysoké školy, má-li být studijní program uskutečňován na fakultě, popř. vysokoškolský 
ústav, který se má na uskutečňování studijního programu podílet, 

j) pracoviště Akademie věd ČR, má-li být studijní program uskutečňován ve spolupráci podle 
§ 81 a § 81d odst. 2 písm. b) zákona o vysokých školách, 

k) zahraniční vysokou školu, má-li být studijní program uskutečňován ve spolupráci podle § 47a 
zákona o vysokých školách, 

l) místo uskutečňování studijního programu; místem se vždy rozumí obec, 

m) termín, do kterého je schválení studijního programu platné, je-li takový termín stanoven, 

n) skutečnost, zda jde o studijní program, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují 
odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání, nebo o studijní program zaměřený 
na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky a datum povolení příslušného 
uznávacího orgánu, nebo Ministerstva obrany a Ministerstva vnitra 

o) návrh na zařazení studijního programu do oboru vzdělávání podle Mezinárodní standardní 
klasifikace vzdělání (ISCED-F 2013) podle třetí, podrobně vymezené úrovně1. 

3. V případě zrušení studijního programu nebo nápravného opatření vysoká škola uvede název 
studijního programu, jeho typ a formu studia, údaje uvedené v odstavci 2 písm. c), e) a h) až j) 
a termín, ke kterému má být studijní program zrušen, nebo datum účinnosti nápravného 
opatření, anebo termín, ke kterému bylo nápravné opatření zrušeno. 

4. Informace o změnách uvedených v odstavci 1 se zasílají Akreditačnímu úřadu nejpozději do 
30 dnů od jejich schválení orgánem vysoké školy, včetně informace o termínu jejich schválení.  

5. Informace o změnách se doporučuje předkládat ve struktuře odpovídající příslušnému formuláři 
vydanému Akreditačním úřadem. 

 

Čl. 3 

Informace potřebné pro činnost Akreditačního úřadu  
 

Vysoká škola s institucionální akreditací Akreditačnímu úřadu zasílá zprávu o vnitřním hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy a každoroční dodatek k této 
zprávě za předchozí kalendářní rok. 
 

Čl. 4 

Závěrečná ustanovení 
 

1. Tímto metodickým materiálem nejsou dotčeny povinnosti vysoké školy s institucionální akreditací 
informovat o změnách při uskutečňování studijních programů, kterým byla udělena akreditace 
Akreditačním úřadem 

a) v době platnosti institucionální akreditace nebo 

b) před udělením institucionální akreditace, jde-li o studijní programy zařazené do oblasti nebo 
oblastí vzdělávání, pro něž vysoká škola nemá institucionální akreditaci; 

tyto povinnosti jsou upraveny Metodickým materiálem k povinnosti vysokých škol informovat 
o změnách při uskutečňování akreditovaných činností vydaným Akreditačním úřadem. 

                                                           

1 Čtyřmístný kód; dle metodiky ke klasifikaci zveřejněné na internetových stránkách Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy.  
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2. Povinnosti informovovat o změnách při uskutečňování studijních programů upravené 
Metodickým materiálem k povinnosti vysokých škol informovat o změnách při uskutečňování 
akreditovaných činností se nevztahují na studijní programy, kterým byla udělena akreditace 
Akreditačním úřadem před udělením institucionální akreditace, jde-li o studijní programy 
zařazené výhradně do oblastí vzdělávání, pro něž má vysoká škola institucionální akreditaci. 
Na tyto studijní programy se vztahuje tento metodický materiál. 

3. Tímto metodickým materiálem nejsou dotčeny povinnosti vysoké školy s institucionální akreditací 
informovat o změnách při uskutečňování oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování 
profesorem; tyto povinnosti jsou upraveny Metodickým materiálem k povinnosti vysokých škol 
informovat o změnách při uskutečňování akreditovaných činností vydaným Akreditačním úřadem. 

 

 
V Praze dne 18. července 2019 
 
 

 předseda Národního akreditačního úřadu 
pro vysoké školství 
      v zastoupení 


