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ČÁST PRVNÍ 

ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek 1 

Úvodní ustanovení 

Akreditační řád pro akreditaci studijních programů a pro institucionální akreditaci 
Univerzity obrany (dále jen „řád“) stanovuje obecná pravidla pro tvorbu, schvalování a změnu 
studijních programů, podrobnosti o předkládání a projednávání návrhů v souvislosti 
s akreditací studijního programu, oblasti nebo oblastí vzdělávání a pravidla pro jmenování 
a odvolání garantů studijních programů1). 

Článek 2 

Obecné ustanovení 

Oprávnění Univerzity obrany (dále jen „univerzita“) nebo její součásti uskutečňovat 

za podmínek stanovených zákonem 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 o vysokých školách“), studijní program vyplývá z akreditace studijního programu 

nebo z institucionální akreditace. Institucionální akreditací se uděluje univerzitě oprávnění 

samostatně vytvářet určený typ nebo určené typy studijních programů v určené oblasti nebo 

v určených oblastech vzdělávání. 

ČÁST DRUHÁ 

STUDIJNÍ PROGRAM 

Článek 3 

Předkladatel 

Předkladatelem nebo předkladateli, jedná-li se o tvorbu, schválení nebo akreditaci 

studijního programu, jsou u studijního programu uskutečňovaného 

a) univerzitou2) – prorektor stanovený rektorkou, 

b) fakultou3) – děkan příslušné fakulty, 

c) samostatně více fakultami nebo společně více fakultami4) – děkani příslušných 

fakult, 

d) způsobem uvedeným v písm. a) až c) s podílem vysokoškolského ústavu vedle 

výše uvedených osob – též ředitel příslušného vysokoškolského ústavu. 

Článek 4 

Tvorba studijního programu 

(1) Tvorba studijního programu se zahajuje předložením přípravné studie studijního 

programu ke schválení. 

                                                 
1) § 44 odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon 

o vysokých školách), ve znění pozdějších právních předpisů. 
2) Článek 19 odst. 3 písm. a) Statutu Univerzity obrany, ve znění 1. změny. 
3) Článek 19 odst. 3 písm. b) Statutu Univerzity obrany, ve znění 1. změny. 
4) Článek 19 odst. 3 písm. c) a d) Statutu Univerzity obrany, ve znění 1. změny. 



 

3 

(2) Přípravnou studii studijního programu schvaluje rektor. Rektor rozhodne, ve kterém 

z poradních orgánů rektora bude před schválením přípravná studie studijního programu 

projednána. 

(3) Přípravnou studii studijního programu předkládá ke schválení, příp. předchozímu 

projednání v poradním orgánu rektora, předkladatel. 

(4) Součástí přípravné studie studijního programu je mimo jiné návrh na jmenování 

akademického pracovníka garantem studijního programu. Ostatní náležitosti přípravné 

studie studijního programu a její závazné parametry, od kterých se nelze po schválení 

přípravné studie odchýlit, stanoví rektor svým opatřením. 

(5) Je-li přípravná studie studijního programu rektorem schválena, předkladatel neprodleně 

a) zabezpečí ve spolupráci s garantem studijního programu zpracování návrhu 

studijního programu v požadovaném rozsahu5) s tím, že od závazných parametrů 

schválené přípravné studie studijního programu se nelze odchýlit, 

b) předloží rektorovi k autorizaci příslušnou žádost o vydání souhlasného stanoviska, 

jedná-li se o studijní program, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují 

odborné předpoklady pro výkon regulovaného povolání6), nebo studijní program 

zaměřený na přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti České republiky7). 

Článek 5 

Schválení studijního programu 

(1) Je-li přípravná studie studijního programu rektorem schválena a je-li zpracován návrh 

studijního programu dle článku 4 odst. 5 tohoto řádu, zabezpečí předkladatel neprodleně 

a) jedná-li se o studijní program uskutečňovaný univerzitou, předložení návrhu 

studijního programu prostřednictvím rektora k vyjádření akademickému senátu 

univerzity8), 

b) v ostatních případech předložení návrhu studijního programu k vyjádření 

akademickému senátu příslušné fakulty nebo fakult9) a ke schválení vědecké radě 

příslušné fakulty nebo fakult10). 

(2) Je-li návrh studijního programu projednán v příslušných samosprávných orgánech 

podle odstavce 1, zabezpečí předkladatel neprodleně předložení tohoto návrhu 

ke schválení vědecké radě univerzity11). 

  

                                                 
5) § 44 odst. 2 zákona o vysokých školách. 
6) Zákon č. 18/2004 Sb., o uznávání odborné kvalifikace a jiné způsobilosti státních příslušníků členských států 

Evropské unie a některých příslušníků jiných států a o změně některých zákonů (zákon o uznávání odborné 

kvalifikace), ve znění pozdějších právních předpisů. 
7) § 78 odst. 6 zákona o vysokých školách. 
8) § 9 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách. 
9) § 27 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých školách. 
10) § 30 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 
11) § 12 odst. 1 písm. b) zákona o vysokých školách. 
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Článek 6 

Žádost o akreditaci studijního programu 

(1) Jedná-li se o studijní program, který nebude uskutečňován v rámci institucionální 

akreditace, byl-li studijní program schválen vědeckou radou univerzity a byl-li 

vědeckou radou univerzity schválen také záměr předložit žádost o akreditaci tohoto 

studijního programu12), předkladatel neprodleně po schválení tohoto záměru předloží 

rektorovi k autorizaci žádost o akreditaci studijního programu zpracovanou podle 

zákona o vysokých školách13). 

(2) Byla-li tvorba studijního programu a jeho schválení řádně realizovány a byl-li záměr 

studijní program akreditovat řádně projednán a schválen, rektor žádost o akreditaci 

studijního programu autorizuje. 

(3) O obsahu rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství ve věci žádosti 

o akreditaci studijního programu informuje rektor na nejbližším zasedání vědeckou radu 

univerzity. 

Článek 7 

Zvláštní postupy 

Vyžaduje-li zákon o vysokých školách pro uskutečňování studijního programu uzavření 

dohody o spolupráci14), připraví návrh příslušné dohody předkladatel tak, aby mohla být 

rektorem uzavřena nejpozději 10. pracovní den po schválení studijního programu vědeckou 

radou univerzity. 

Článek 8 

Garant studijního programu 

(1) Garanta studijního programu jmenuje na návrh předkladatele rektor. V případě, kdy je 

studijní program uskutečňován více součástmi univerzity a předkladatel není vedoucím 

součásti, jíž je navrhovaný garant studijního programu příslušníkem, je předkladatel 

povinen společně s návrhem podle předchozí věty předložit rovněž písemný souhlas 

vedoucího součásti, jíž je navrhovaný garant studijního programu příslušníkem. 

(2) Garanta studijního programu odvolává rektor. 

(3) Rektor jmenuje garanta studijního programu neprodleně po schválení přípravné studie 

studijního programu. 

(4) Rektor garanta studijního programu odvolá zejména 

a) přestane-li garant studijního programu splňovat podmínky stanovené zákonem 

o vysokých školách15) a prováděcími právními předpisy, 

b) nevykonává-li garant studijního programu řádně základní činnosti garanta 

studijního programu stanovené zákonem o vysokých školách16), 

c) na základě žádosti garanta studijního programu, 

                                                 
12) § 12 odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách. 
13) § 79 odst. 2 zákona o vysokých školách. 
14) § 47a odst. 2, § 93 a § 95 odst. 4 zákona o vysokých školách. 
15) § 44 odst. 6 zákona o vysokých školách. 
16) § 44 odst. 7 zákona o vysokých školách. 
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d) na základě návrhu vedoucího součásti uskutečňující nebo podílející 

se na uskutečňování studijního programu. 

(5) Rektor odvolá garanta studijního programu podle odstavce 4 písmena c) nebo d) pouze 

tehdy, nebude-li jeho odvolání mít zásadní vliv na realizaci studijního programu. 

(6) Rektor odvolání garanta studijního programu odůvodní. 

(7) Předkladatel je povinen neprodleně informovat rektora o všech skutečnostech, které 

by mohly mít vliv na odvolání garanta studijního programu. 

(8) Je-li garant studijního programu rektorem odvolán nebo zanikne-li jeho právní 

osobnost, předloží neprodleně, nejpozději však do 30 dnů ode dne, kdy tato skutečnost 

nastala, předkladatel rektorovi návrh na jmenování nového garanta studijního programu. 

Rektor jmenuje nového garanta studijního programu nejpozději do 60 dnů ode dne 

předložení návrhu na jmenování nového garanta studijního programu, přičemž rektor 

není návrhem předkladatele na jmenování nového garanta studijního programu vázán. 

ČÁST TŘETÍ 

INSTITUCIONÁLNÍ AKREDITACE 

Článek 9 

Předkladatel 

Jedná-li se o institucionální akreditaci, je předkladatelem prorektor stanovený rektorem. 

Článek 10 

Žádost o institucionální akreditaci 

(1) Byl-li vědeckou radou univerzity schválen záměr předložit žádost o institucionální 

akreditaci17), předkladatel předloží neprodleně po schválení tohoto záměru rektorovi 

k autorizaci žádost o institucionální akreditaci zpracovanou podle zákona o vysokých 

školách18). 

(2) Byl-li záměr předložit žádost o institucionální akreditaci řádně projednán a schválen, 

rektor žádost o institucionální akreditaci autorizuje. 

(3) O obsahu rozhodnutí Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství ve věci žádosti 

o institucionální akreditaci informuje rektor na nejbližším zasedání vědeckou radu 

univerzity. 

ČÁST ČTVRTÁ 

SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek 11 

Společná ustanovení 

(1) Pro tvorbu a schválení studijního programu, který se uskutečňuje v rámci institucionální 

akreditace, a pro postupy související s tvorbou a schválením tohoto studijního programu 

se použijí ustanovení části druhé s výjimkou článku 6. 

                                                 
17) § 12 odst. 1 písm. d) zákona o vysokých školách. 
18) § 81a odst. 2 zákona o vysokých školách. 
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(2) Postupy stanovené tímto řádem pro tvorbu a schválení studijního programu, jeho 

akreditaci a institucionální akreditaci se přiměřeně použijí také na tvorbu a schválení 

změny studijního programu, prodloužení doby platnosti akreditace studijního programu, 

změny akreditace studijního programu a změnu institucionální akreditace. 

Článek 12 

Závěrečná ustanovení 

(1) Toto opatření nabývá platnosti dnem jeho podepsání rektorkou. 

(2) Toto opatření nabývá účinnosti dnem 1. února 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vypracoval: plk. doc. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D. 

Schválila: brig. gen. prof. RNDr. Zuzana KROČOVÁ, Ph.D. 


