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UJEP MÁ REGISTROVÁNY ZÁSADNÍ VNITŘNÍ PŘEDPISY 
 
Dne 1. září nabyla účinnosti novela zákona o vysokých školách (zákon  
č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách  
a o změně a doplnění dalších zákonů). Pro všechny vysoké školy v České 
republice tím nastalo období zesílené legislativní činnosti – novému zákonu 
totiž musí přizpůsobit všechny své činnosti.   
 
Do 1. září 2017 musí vysoké školy zaregistrovat na Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy veškeré nové nebo novelizované vnitřní předpisy, které si novela 
zákona žádá. Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem v tomto smyslu začala na 
naplňování litery zákona okamžitě pracovat a v současné době má již registrovány 
4 zásadní nové vnitřní předpisy. 
 
Stěžejním předpisem a tzv. základním legislativním kamenem každé univerzity je 
její Statut. Ten se podařilo ústecké univerzitě připravit, schválit a do konce roku 
2016 zaregistrovat na MŠMT spolu s dalšími důležitými vnitřními předpisy, kterými 
jsou Jednací řád Akademického senátu UJEP, Volební řád Akademického senátu 
UJEP a Jednací řád Vědecké rady UJEP. Jedná se o nové předpisy základních 
samosprávných akademických orgánů UJEP. 
 
„K 18. 10. 2016 byl na MŠMT zaregistrován Volební řád Akademického senátu 
UJEP a k 22. 12. 2016 pak tři další nové vnitřní předpisy UJEP - Jednací řád 
Akademického senátu UJEP účinný od 22. 12. 2016 a dále Statut UJEP a Jednací 
řád Vědecké rady UJEP, oba s účinností od 1. 2. 2017,“ upřesňuje prorektorka pro 
studium Alena Chvátalová. 
 
„Vyjma toho, že nové předpisy reagují především na změny stávajících činností 
univerzity vyvolané novelou zákona, zásadní novinkou je definovaní kompetencí  
a pravomocí Radě pro vnitřní hodnocení UJEP, která je na univerzitách zcela 
novým orgánem a bude dohlížet na kvalitu všech jejích činností,“ vysvětluje rektor 
doc. Martin Balej.   
 
V roce 2017 bude v tomto smyslu pro ústeckou univerzitu klíčová registrace 
Pravidel systému zajišťování a hodnocení kvality UJEP. Bude se jednat  
o zcela nový vnitřní předpis, jehož návrh musí před předložením Akademickému 
senátu UJEP schválit právě Rada pro vnitřní hodnocení UJEP. Ta musí být tedy 
do té doby ustanovena.  
 
K 4. 11. 2016 pak byla pro podporu kvality činností univerzity přijata nová 
směrnice rektora Kariérní řád akademických pracovníků UJEP, která nově 
upravuje požadavky na profesní růst a kvalifikační postup akademických 
pracovníků UJEP a systém jeho podpory ze strany univerzity jako 
zaměstnavatele.   
 
„Za přípravou nových předpisů je velké množství energie a vynaloženého času,  
a to zejména v rámci jejich projednávání s jednotlivými orgány univerzity, fakultami 
a nakonec i s akademickou obcí. Jsem velmi rád, že se nám podařilo dojít ke 
společnému konsensu všech, navíc ve velmi krátké době po nabytí účinnosti 
novely zákona,“  reflektuje přípravu zásadních předpisů univerzity její rektor. 
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