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I.  
ÚPLNÉ ZNĚNÍ 

PRAVIDEL VZNIKU, SCHVALOVÁNÍ A ZMĚN STUDIJNÍCH PROGRAMŮ  
UNIVERZITY JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM 

ZE DNE 6. SRPNA 2019 

 
 

Část I. 
Základní ustanovení 

 
Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

1. Pravidla vzniku, schvalování a změn studijních programů Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad 
Labem (dále jen „UJEP“) jsou vydávána v souladu se 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“) a v souladu s nařízeními vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství, 
a nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, (dále jen „nařízení vlády“).   

2. Tento vnitřní předpis vymezuje:  

a) procesy vzniku a schvalování návrhu institucionální akreditace před předložením žádosti 
o  institucionální akreditaci Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství (dále jen „Akreditační 
úřad“),  

b) procesy vzniku, schvalování a změn studijních programů, které mají být nebo jsou na UJEP 
uskutečňovány na základě institucionální akreditace,   

c) procesy vzniku a schvalování návrhů studijních programů před předložením žádosti o jejich akreditaci 
Akreditačnímu úřadu,  

d) procesy vzniku a schvalování návrhů změn studijních programů, které jsou na UJEP uskutečňovány na 
základě akreditace studijního programu, před předložením žádosti o  jejich rozšíření nebo prodloužení 
platnosti akreditace Akreditačnímu úřadu nebo před jeho informováním o podstatné změně,  

e) povinnosti garantů studijních programů v procesech uvedených v písmenech b) až d)1, včetně případné 
povinnosti předložit vlastní hodnotící zprávu2. 

 
3. Podrobnosti o povinnostech a pravomoci garantů studijních programů v procesech uvedených v odst. 2 

písmenech b) až d) upravuje v mezích zákona, Statutu UJEP a tohoto a dalších vnitřních předpisů UJEP 
směrnice rektora, ke které se vyjadřuje Rada pro vnitřní hodnocení UJEP. 

                                                           
1 Čl. 18 odst. 5 písm. a) Statutu UJEP. 
2 Čl. 8 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP.  
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Část II. 

Společná ustanovení  
 

Čl. 2 
Standardy studijních programů 

1. Studijní programy uskutečňované na UJEP musí splňovat požadavky vymezené zákonem3 a nařízeními vlády.   

2. Soubor vnitřních požadavků závazných pro studijní programy uskutečňované na UJEP na základě 
institucionální akreditace je vymezen Standardy studijních programů UJEP, ke kterým se vyjadřuje Rada pro 
vnitřní hodnocení UJEP a které vydává rektor formou směrnice rektora (dále jen „standardy studijních 
programů UJEP“).   

 
Část III. 

Institucionální akreditace  
 

Čl. 3 
Náležitosti žádosti o institucionální akreditaci 

1. Žádost o institucionální akreditaci obsahuje: 

a) označení oblasti nebo oblastí vzdělávání, ve kterých UJEP hodlá na základě institucionální akreditace 
působit, a uvedení typu nebo typů studijních programů, které UJEP hodlá v rámci příslušné oblasti nebo 
oblastí vzdělávání uskutečňovat4,   

b) zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké 
nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) a s nimi souvisejících činností a případné dodatky 
k této zprávě5,  

c) sebehodnotící zprávu popisující a hodnotící naplnění požadavků vyplývajících ze standardů pro 
institucionální akreditace vymezených zákonem a nařízeními vlády, včetně požadavků týkajících se 
finančního, materiálního a dalšího zabezpečení činnosti UJEP a jeho rozvoje6, 

d) další náležitosti stanovené zákonem7 a v jeho rámci nařízeními vlády a Akreditačním úřadem.  

2. Na přípravě částí žádosti o institucionální akreditaci uvedených v odstavci 1 písm. a) a c) se podílejí fakulty, 
které v dané oblasti nebo oblastech vzdělávání uskutečňují nebo hodlají uskutečňovat studijní program nebo 
studijní programy.  

 
Čl. 4 

Návrh oblastí vzdělávání a typů studijních programů 
pro institucionální akreditaci 

1. Předkladatelem nebo předkladateli návrhu oblasti nebo oblastí vzdělávání, ve kterých hodlá fakulta na 
základě institucionální akreditace působit, a návrhu typu nebo typů studijních programů, které hodlá fakulta 
v rámci příslušné oblasti nebo oblastí vzdělávání uskutečňovat, za účelem označení oblasti nebo oblastí 
vzdělávání a uvedení typu nebo typů studijních programů podle čl. 3 odst. 1 písm. a) (dále jen „návrh oblasti 
vzdělávání“) jsou: 

a) Děkan fakulty, pokud mají být v rámci oblasti vzdělávání uskutečňovány studijní programy na jedné 
fakultě.  

b) Děkani fakult, pokud mají být v rámci oblasti vzdělávání uskutečňovány studijní programy na více 
fakultách. Pokud návrh neobsahuje dohodu děkanů o tom, která fakulta bude koordinátorem přípravy 
a projednávání návrhu oblasti vzdělávání, určí tuto fakultu rektor. Děkan koordinující fakulty následně 
plní povinnosti předkladatele návrhu oblasti vzdělávání stanovené tímto vnitřním předpisem.   

                                                           
3 § 78a odst. 2 písm. b) zákona. 
4 § 81a odst. 2 písm. b) zákona. 
5 § 81a odst. 2 písm. c) zákona. 
6 § 81a odst. 2 písm. d) zákona. 
7 § 81a odst. 2 zákona. 
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2. K návrhu oblasti vzdělávání se vyjadřuje akademický senát a vědecká nebo umělecká rada fakulty (dále jen 
„vědecká rada fakulty“), nebo akademické senáty a vědecké rady fakult, pokud mají být v rámci oblasti 
vzdělávání uskutečňovány studijní programy na více fakultách.  

3. Návrh oblasti vzdělávání projednaný podle odstavce 2 předkládá rektor k vyjádření Vědecké radě UJEP.  

4. V případě, že Vědecká rada UJEP vznese věcné námitky k návrhu oblasti vzdělávání, vrátí jej 
prostřednictvím rektora k novému projednání předkladateli. Předkladatel podle okolností na předloženém 
návrhu setrvá, doplní jej nebo jinak změní, anebo jej vezme zpět. Setrvání na původním návrhu musí 
předkladatel samostatně odůvodnit. 

 
Čl. 5 

Příprava sebehodnotící zprávy 

1. Pokud k  návrhu oblasti vzdělávání nevznese Vědecká rada UJEP námitky, vyzve rektor předkladatele návrhu 
k poskytnutí podkladů pro přípravu sebehodnotící zprávy podle čl. 3 odst. 1 písm. c). 

2. Nejsou-li podklady úplné nebo vykazují-li jiné nedostatky, vyzve rektor předkladatele návrhu k doplnění 
a odstranění závad, k čemuž stanoví předkladateli lhůtu. 

 
Čl. 6 

Schválení záměru předložit žádost o institucionální akreditaci 
a podání žádosti o institucionální akreditaci 

1. Záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro 
příslušný typ nebo typy studijních programů obsahuje náležitosti žádosti o institucionální akreditaci uvedené 
v čl. 3 odst. 1 písm. a) až d).  

2. Záměr předložit žádost o institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti vzdělávání a v jejich rámci pro 
příslušný typ nebo typy studijních programů schvaluje Vědecká rada UJEP na návrh rektora. 

3. Vědecká rada UJEP může v odůvodněných případech projednávání záměru přerušit a požádat rektora 
o doplnění, případně přepracování podkladů. 

4. Po schválení záměru Vědeckou radou UJEP předloží rektor žádost o institucionální akreditaci Akreditačnímu 
úřadu.  

 
Čl. 7 

Rozšíření institucionální akreditace 

1. V době platnosti institucionální akreditace může UJEP požádat o její rozšíření pro další oblast nebo oblasti 
vzdělávání nebo pro další typ nebo typy studijních programů v rámci oblasti, pro kterou již tuto 
institucionální akreditaci má. 

2. Doba platnosti institucionální akreditace se jejím rozšířením neprodlužuje. 

3. Pro přípravu a projednání záměru předložit žádost o rozšíření institucionální akreditace a podání této žádosti 
se použijí ustanovení čl. 3 až 6 obdobně. 

 
Čl. 8 

Zánik institucionální akreditace 

1. Institucionální akreditace zaniká uplynutím doby, na kterou byla akreditace udělena, odnětím akreditace nebo 
oznámením UJEP Akreditačnímu úřadu, že se vzdává institucionální akreditace pro příslušnou oblast nebo 
oblasti vzdělávání8. 

2. Záměr vzdát se institucionální akreditace pro příslušnou oblast nebo oblasti vzdělávání schvaluje na návrh 
rektora Vědecká rada UJEP, po předchozím vyjádření vědeckých rad a akademických senátů fakult, které 
v příslušné oblasti nebo oblastech vzdělávání uskutečňují studijní program nebo studijní programy. 

 
  

                                                           
8 § 81b odst. 2 zákona. 
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Část IV. 
Oprávnění uskutečňovat studijní program na základě institucionální akreditace 

 
Čl. 9 

Návrh studijního programu  
k uskutečňování na základě institucionální akreditace 

1. Oprávnění uskutečňovat studijní program na základě institucionální akreditace pro příslušnou oblast nebo 
oblasti vzdělávání uděluje fakultě nebo fakultám UJEP Rada pro vnitřní hodnocení UJEP9.  

2. Náležitosti návrhu studijního programu k uskutečňování na základě institucionální akreditace vycházejí ze 
zákona10. Podrobnosti upravuje směrnice rektora, ke které se vyjadřuje Rada pro vnitřní hodnocení UJEP.  

 

Čl. 10 
Spolupráce s pracovišti Akademie věd České republiky nebo se zahraniční vysokou školou 

1. Pokud to vyplývá z institucionální akreditace, může studium ve studijním programu probíhat ve spolupráci 
s pracovištěm Akademie věd České republiky11; v tom případě je součástí návrhu studijního programu podle 
čl. 9 odst. 2 také dohoda o vzájemné spolupráci při uskutečňování studijního programu uzavřená mezi 
fakultou nebo fakultami, pokud má být studijní program uskutečňován na více fakultách, a pracovištěm 
Akademie věd České republiky. 

2. Dohodu s pracovištěm Akademie věd České republiky podepisuje děkan fakulty po vyjádření akademického 
senátu fakulty a projednání vědeckou radou fakulty, nebo děkani fakult po vyjádření akademických senátů 
fakult a projednání vědeckými radami fakult, pokud má být studijní program uskutečňován na více fakultách. 

3. Studium ve studijním programu může v souladu s § 47a zákona probíhat též ve spolupráci se zahraniční 
vysokou školou, která realizuje obsahově související program. 

4. Podmínky spolupráce upraví v souladu se zákonem a právními předpisy státu, ve kterém je spolupracující 
zahraniční vysoká škola ustavena, dohoda UJEP a spolupracující vysoké školy.  

5. Návrh dohody se zahraniční vysokou školou předkládá děkan fakulty po vyjádření akademického senátu 
fakulty a projednání vědeckou radou fakulty nebo děkani fakult po vyjádření akademických senátů fakult a 
projednání vědeckými radami fakult ke schválení a podpisu rektorovi. 

 
 

Čl. 11 
Předkládání návrhu studijního programu  

k uskutečňování na základě institucionální akreditace 

1. Předkladatelem nebo předkladateli návrhu studijního programu k uskutečňování na základě institucionální 
akreditace jsou: 

a) Děkan fakulty, pokud má být studijní program uskutečňován na jedné fakultě. 

b) Děkani fakult, pokud má být studijní program uskutečňován na více fakultách. Pokud návrh neobsahuje 
dohodu děkanů o tom, která fakulta je koordinátorem přípravy studijního programu, určí tuto fakultu 
rektor. Děkan koordinující fakulty plní povinnosti předkladatele návrhu studijního programu stanovené 
tímto vnitřním předpisem.   

2. K návrhu studijního programu k uskutečňování na základě institucionální akreditace se vyjadřuje akademický 
senát, nebo akademické senáty fakult, pokud má být studijní program uskutečňován na více fakultách.  

3. Návrh studijního programu k uskutečňování na základě institucionální akreditace schvaluje vědecká rada 
fakulty, nebo vědecké rady fakult, pokud má být studijní program uskutečňován na více fakultách. Vědecká 
rada fakulty, nebo vědecké rady fakult návrh projednávají za účasti navrženého garanta studijního programu.   

                                                           
9 Čl. 12 Statutu UJEP. 
10 § 44 a 78 odst. 7, 8 a 10 zákona. 
11 § 81d odst. 2 písm. b a 86a odst. 3 zákona. 
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4. Po vyjádření akademického senátu a schválení návrhu studijního programu vědeckou radou fakulty, nebo po 
vyjádření akademických senátů a schválení návrhu studijního programu vědeckými radami fakult, pokud má 
být studijní program uskutečňován na více fakultách, zašle předkladatel návrh rektorovi.       

5. Není-li návrh úplný nebo vykazuje-li jiné nedostatky, vyzve rektor předkladatele k doplnění a odstranění 
závad, k čemuž stanoví předkladateli lhůtu.  

6. Návrh studijního programu k uskutečňování na základě institucionální akreditace předkládá rektor Radě pro 
vnitřní hodnocení UJEP po projednání v kolegiu rektora.  

 
Čl. 12 

Schválení studijního programu  
k uskutečňování na základě institucionální akreditace 

1. Rada pro vnitřní hodnocení UJEP posoudí, zda návrh studijního programu splňuje požadavky vyplývající ze 
zákona12, vnitřních předpisů UJEP a standardů studijních programů UJEP a zda je v souladu se strategickým 
záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti UJEP (dále jen „strategický záměr UJEP“). 

2. V odůvodněných případech může Rada pro vnitřní hodnocení UJEP projednávání návrhu studijního 
programu přerušit a požádat předkladatele o doplnění, popřípadě o úpravu návrhu, k čemuž stanoví 
předkladateli lhůtu.  

3. Po projednání návrhu Rada pro vnitřní hodnocení UJEP svým usnesením studijní program schválí a udělí 
oprávnění k jeho uskutečňování na základě institucionální akreditace, anebo návrh studijního programu 
zamítne. 

4. Usnesení vydá Rada pro vnitřní hodnocení UJEP do 90 dnů od obdržení návrhu studijního programu. Do této 
lhůty se nezapočítává doba, po kterou jsou odstraňovány vady podle čl. 11 odst. 5 a doba přerušení 
projednávání podle odstavce 2. 

 
Čl. 13 

Udělení oprávnění uskutečňovat studijní program 
na základě institucionální akreditace 

1. Oprávnění uskutečňovat studijní program uděluje Rada pro vnitřní hodnocení UJEP na dobu 10 let; na dobu 
kratší než 10 let může být uděleno oprávnění uskutečňovat studijní program, pokud: 

a) se jedná o doposud neuskutečňovaný studijní program,  

b) oprávnění uskutečňovat studijní program se uděluje s ohledem na naplnění potřeby zajistit studentům 
možnost dostudování,  

c) fakulta, popřípadě alespoň jedna z fakult, na které má být studijní program uskutečňován, neposkytuje 
dostatečné záruky řádného zabezpečení a rozvoje studijního programu především z hlediska 
personálního zajištění a naplnění standardů studijních programů UJEP na dobu 10 let. 

2. Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení UJEP o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program obsahuje: 

a) název studijního programu, 

b) typ studijního programu, 

c) standardní dobu studia, 

d) názvy specializací, pokud se jedná o studijní program se specializacemi, 

e) typ studijního plánu, pokud se jedná o studijní program pro sdružené studium,  

f) formu studia, 

g) profil studijního programu, pokud se jedná o bakalářský nebo magisterský studijní program, 

h) oblast, popřípadě oblasti vzdělávání, v rámci kterých má být studijní program uskutečňován, 
s uvedením procentuálního podílu jednotlivých oblastí vzdělávání na výuce, 

i) dobu, po kterou může být studijní program uskutečňován, 
                                                           
12 § 44 a 78 odst. 7, 8 a 10 zákona. 
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j) název fakulty, popřípadě názvy fakult, pokud se jedná o studijní program uskutečňovaný na více 
fakultách, jakož i název případného spolupracujícího pracoviště Akademie věd České republiky nebo 
zahraniční vysoké školy, 

k) jazyk výuky, 

l) případné udělení oprávnění konat státní rigorózní zkoušku s uvedením příslušného akademického titulu, 

m) místo uskutečňování studijního programu. 

3. V případě udělení oprávnění podle odstavce 1 písm. c) obsahuje usnesení Rady pro vnitřní hodnocení UJEP 
uložení případných nápravných opatření nebo požadavek na předložení kontrolní zprávy. 

4. Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení UJEP o udělení oprávnění uskutečňovat studijní program podepisuje 
rektor. 

5. Informaci o oprávnění uskutečňovat studijní program společně s informací o jeho dostupnosti pro osoby se 
zdravotním postižením zveřejní UJEP po informování Akreditačního úřadu ve veřejné části svých 
internetových stránek13.  

 
Čl. 14 

Neudělení oprávnění uskutečňovat studijní program 
na základě institucionální akreditace 

1. Rada pro vnitřní hodnocení UJEP neudělí oprávnění uskutečňovat studijní program, jestliže návrh: 

a) není v souladu s právními předpisy14 a vnitřními předpisy UJEP,  

b) nesplňuje standardy studijních programů UJEP,  

c) není v souladu se strategickým záměrem UJEP,  

d) neobsahuje všechny náležitosti rozhodné pro udělení oprávnění uskutečňovat studijní program a tato 
vada nebyla ve lhůtě podle čl. 12 odst. 2 odstraněna. 

2. Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení UJEP o neudělení oprávnění uskutečňovat studijní program společně 
s uvedením důvodů oznámí předkladateli návrhu rektor. Proti tomuto usnesení je přípustný opravný 
prostředek podle čl. 20. 

3. Pokud Rada pro vnitřní hodnocení UJEP neudělí oprávnění uskutečňovat studijní program, lze nový návrh 
stejného nebo obdobného studijního programu předložit Radě pro vnitřní hodnocení UJEP až po uplynutí 
2 let ode dne zamítavého rozhodnutí rady. Za obdobný studijní program se považuje studijní program, který 
má převážně shodný profil absolventa.    

 
Čl. 15 

 Rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program  
na základě institucionální akreditace  

1. Během uskutečňování studijního programu může nositel, nebo nositelé oprávnění uskutečňovat studijní 
program požádat o rozšíření tohoto oprávnění o: 

a) jinou formu studia, 

b) další studijní plán,  

c) další místo uskutečňování studijního programu, 

d) další fakultu, na které má být studijní program uskutečňován,  

e) pracoviště Akademie věd České republiky, se kterým má být studijní program uskutečňován ve 
spolupráci15,  

f) zahraniční vysokou školu, se kterou má být studijní program uskutečňován ve spolupráci, 

                                                           
13 § 21 odst. 1 písm. h) zákona. 
14 § 44 a 78 odst. 7, 8 a 10 zákona. 
15 § 81d odst. 2 písm. b a 86a odst. 3 zákona. 
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g) oprávnění konat státní rigorózní zkoušku.  

2. Pro přípravu a projednání návrhu na rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program a pro zveřejnění 
informace o tomto rozšíření se použijí ustanovení čl. 9 až 14 obdobně.  

3. V dostatečném předstihu před předložením návrhu na rozšíření oprávnění uskutečňovat studijní program 
předkládá garant studijního programu také vlastní hodnotící zprávu16. Její posouzení Radou pro vnitřní 
hodnocení UJEP je podmínkou projednání návrhu podle odstavce 2.       

4. Ustanovení věty první odstavce 3 se nepoužije, pokud vlastní hodnotící zpráva garanta studijního programu 
již byla Radou pro vnitřní hodnocení UJEP posouzena a od posledního posouzení neuplynulo více než 
18 měsíců.      

 
Čl. 16 

Podstatné změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování  
na základě institucionální akreditace 

1. Podstatné změny ve studijním programu v průběhu jeho uskutečňování na základě institucionální akreditace 
upravuje směrnice rektora, ke které se vyjadřuje Rada pro vnitřní hodnocení UJEP.  

2. Pro přípravu a projednání záměru podstatných změn podle odstavce 1 a pro zveřejnění informace o těchto 
změnách se použijí ustanovení čl. 9 až 14 přiměřeně. 

3. O záměru podstatných změn podle odstavce 1 informuje nositel, nebo nositelé oprávnění uskutečňovat 
studijní program, Radu pro vnitřní hodnocení UJEP alespoň 90 dnů před jejich účinností, s výjimkou případů, 
kdy tomu brání závažné důvody.     

 
Čl. 17 

Prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní program 
na základě institucionální akreditace 

1. Prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní program navrhuje jeho nositel, nebo nositelé, Radě pro vnitřní 
hodnocení UJEP nejpozději 6 měsíců před uplynutím doby platnosti oprávnění.  

2. Pro přípravu a projednání návrhu na prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní program a pro zveřejnění 
informace o tomto prodloužení se použijí ustanovení čl. 9 až 14 obdobně. 

3. V dostatečném předstihu před předložením návrhu na prodloužení oprávnění uskutečňovat studijní program, 
předkládá garant studijního programu také vlastní hodnotící zprávu17. Její posouzení Radou pro vnitřní 
hodnocení UJEP je podmínkou projednání návrhu podle odstavce 2.      

4. Ustanovení věty první odstavce 3 se nepoužije, pokud vlastní hodnotící zpráva garanta studijního programu 
již byla Radou pro vnitřní hodnocení UJEP posouzena a od posledního posouzení neuplynulo více než 
18 měsíců.      

 
Čl. 18 

Omezení oprávnění uskutečňovat studijní program 
na základě institucionální akreditace 

1. Zjistí-li Rada pro vnitřní hodnocení UJEP závažné nedostatky při uskutečňování studijního programu, vyzve 
nositele oprávnění uskutečňovat studijní program k nápravě, k čemuž mu stanoví přiměřenou lhůtu. 

2. Za závažný nedostatek se považuje, pokud je studijní program uskutečňován v rozporu s uděleným 
oprávněním uskutečňovat studijní program nebo se standardy studijních programů UJEP. 

3. Rada pro vnitřní hodnocení UJEP projedná zjištěné nedostatky za účasti nositele, nebo nositelů oprávnění 
uskutečňovat studijní program, a garanta studijního programu.  

                                                           
16 Čl. 8 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP. 
17 Čl. 8 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP. 
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4. Pokud nebyly nedostatky ve stanovené lhůtě odstraněny, Rada pro vnitřní hodnocení UJEP se usnese na 
omezení oprávnění uskutečňovat studijní program, spočívajícím v zákazu přijímat ke studiu daného 
studijního programu další uchazeče, 

5. Usnesení Rady pro vnitřní hodnocení UJEP podle odstavce 4 společně s uvedením důvodů oznámí nositeli, 
nebo nositelům oprávnění uskutečňovat studijní program, rektor. Proti tomuto usnesení je přípustný opravný 
prostředek podle čl. 20. 

6. Rozhodnutí o omezení oprávnění uskutečňovat studijní program spočívajícím v zákazu přijímat ke studiu 
daného studijního programu další uchazeče může přijmout také Akreditační úřad18.  

 
Čl. 19 

Zánik oprávnění uskutečňovat studijní program 
na základě institucionální akreditace 

1. Oprávnění uskutečňovat studijní program zaniká: 

a) zrušením studijního programu na základě návrhu nositele, nebo nositelů oprávnění uskutečňovat 
studijní program podle odstavce 2,  

b) uplynutím doby, na kterou bylo oprávnění uskutečňovat studijní programu uděleno,  

c) zánikem oprávnění uskutečňovat studijní program podle odstavce 3,  

d) zánikem institucionální akreditace pro oblast nebo oblasti vzdělávání podle zákona; studijní programy 
uskutečňované na jejím základě se ke dni zániku institucionální akreditace považují za studijní 
programy akreditované na dobu 3 let19.  

2. Návrh na zrušení studijního programu podle odstavce 1 písm. a) podává rektorovi nositel, nebo nositelé 
oprávnění uskutečňovat studijní program. Návrh je projednán vědeckou radou fakulty po vyjádření 
akademického senátu fakulty, nebo vědeckými radami fakult po vyjádření akademických senátů fakult, které 
jsou nositeli oprávnění uskutečňovat studijní program. Studijní program je zrušen po informování 
Akreditačního úřadu oznámením rektora ve veřejné části internetových stránek UJEP. 

3. Rozhodnutí o zániku oprávnění uskutečňovat studijní program může přijmout také Akreditační úřad20.    
 

Čl. 20 
Přezkoumání usnesení Rady pro vnitřní hodnocení UJEP 

1. Předkladatel nebo předkladatelé návrhu, popřípadě nositel nebo nositelé oprávnění uskutečňovat studijní 
program mohou požádat rektora o přezkoumání usnesení Rady pro vnitřní hodnocení UJEP o neudělení, nebo 
omezení oprávnění uskutečňovat studijní program. Žádost o přezkoumání usnesení Rady pro vnitřní 
hodnocení UJEP musí být podána do 30 dnů od oznámení usnesení.  

2. Rektor přezkoumává soulad usnesení Rady pro vnitřní hodnocení UJEP a jeho odůvodnění s právními 
předpisy a vnitřními předpisy UJEP.  

3. Rektor může požádat o stanovisko Vědeckou radu UJEP. 

4. Rektor usnesení o neudělení, nebo omezení oprávnění uskutečňovat studijní program potvrdí, anebo jej zruší 
a vrátí Radě pro vnitřní hodnocení UJEP k novému projednání s tím, že následující usnesení rady je již 
konečné. 

Část V. 
Akreditace studijního programu 

 
Čl. 21  

Žádost o akreditaci studijního programu 

Žádost o akreditaci studijního programu obsahuje: 

                                                           
18 § 86 odst. 3 písm. a) zákona. 
19 § 81b odst. 3 zákona. 
20 § 86 odst. 3 písm. b) zákona. 
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a) součásti studijního programu a u kombinovaného studijního programu také procentně vyjádřený podíl 
základních tematických okruhů náležejících do jednotlivých oblastí vzdělávání na výuce21,  

b) doklady o personálním, finančním, materiálním a dalším zabezpečení studijního programu nejméně na 
standardní dobu studia, včetně údajů o zohlednění potřeby zajištění podmínek rovného přístupu 
k vysokoškolskému vzdělání22, 

c) záměr rozvoje studijního programu, jeho odůvodnění a předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
o studium a informace o předpokládané uplatnitelnosti absolventů studijního programu na trhu práce23, 

d) sebehodnotící zprávu popisující a hodnotící naplnění požadavků vyplývajících ze standardů pro 
akreditace studijních programů vymezených zákonem a nařízeními vlády,  

e) v případě studijního programu, jehož absolvováním se bezprostředně naplňují odborné předpoklady pro 
výkon regulovaného povolání, také oznámení, že daný studijní program je zaměřen na přípravu 
k výkonu regulovaného povolání, a souhlasné stanovisko příslušného uznávacího orgánu24,    

f) další náležitosti stanovené zákonem25 a v jeho rámci nařízeními vlády a Akreditačním úřadem.  
 

Čl. 22 
Spolupráce s dalšími právnickými osobami 

1. Žádost o akreditaci studijního programu může spolu s UJEP podat také právnická osoba podle § 81 zákona; 
v tom případě se k žádosti o akreditaci studijního programu přikládá dohoda o vzájemné spolupráci při 
uskutečňování studijního programu uzavřená mezi UJEP a příslušnou právnickou osobou.  

2. Dohodu podle odstavce 1 podepisuje děkan po vyjádření akademického senátu fakulty a projednání vědeckou 
radou fakulty.  

3. Účastníkem řízení ve věci podání žádosti o akreditaci studijního programu je spolu s UJEP rovněž příslušná 
právnická osoba26. 

 
Čl. 23 

Spolupráce se zahraniční vysokou školou 

1. Studium ve studijním programu může v souladu s § 47a zákona probíhat též ve spolupráci se zahraniční 
vysokou školou, která realizuje obsahově související program. 

2. Podmínky spolupráce upraví v souladu se zákonem27 a právními předpisy státu, ve kterém je spolupracující 
zahraniční vysoká škola ustavena, dohoda UJEP a spolupracující vysoké školy.  

3. Návrh dohody se zahraniční vysokou školou předkládá děkan fakulty po vyjádření akademického senátu 
fakulty a projednání vědeckou radou fakulty, nebo děkani fakult po vyjádření akademických senátů fakult a 
projednání vědeckými radami fakult, pokud je studijní program uskutečňován na více fakultách, ke schválení 
a podpisu rektorovi. 

 
Čl. 24 

Předkládání návrhu záměru předložit žádost o akreditaci studijního programu  

1. Předkladatelem nebo předkladateli návrhu záměru předložit žádost o akreditaci studijního programu jsou: 

a) děkan fakulty, pokud má být studijní program uskutečňován na jedné fakultě, 

b) děkani fakult, pokud má být studijní program uskutečňován na více fakultách; v tom případě musí návrh 
obsahovat dohodu děkanů o společném uskutečňování studijního programu a též dohodu o  tom, která 
fakulta plní povinnosti předkladatele návrhu stanovené tímto vnitřním předpisem.   

                                                           
21 § 79 odst. 2 písm. b) zákona. 
22 § 79 odst. 2 písm. c) zákona. 
23 § 79 odst. 2 písm. d) zákona. 
24 §79 odst. 2 písm. e) zákona. 
25 § 81a odst. 2 zákona. 
26 § 86a odst. 1 zákona. 
27 § 47a odst. 2 zákona. 
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2. K návrhu záměru předložit žádost o akreditaci studijního programu se vyjadřuje akademický senát, nebo 
akademické senáty fakult, pokud má být studijní program uskutečňován na více fakultách.  

3. Návrh záměru předložit žádost o akreditaci studijního programu schvaluje vědecká rada fakulty, nebo 
vědecké rady fakult, pokud má být studijní program uskutečňován na více fakultách. Vědecká rada fakulty, 
nebo vědecké rady fakult návrh projednávají za účasti navrženého garanta studijního programu.   

4. Po vyjádření akademického senátu a schválení návrhu záměru předložit žádost o akreditaci studijního 
programu vědeckou radou fakulty, nebo po vyjádření akademických senátů a schválení návrhu záměru 
předložit žádost o akreditaci studijního programu vědeckými radami fakult, pokud má být studijní program 
uskutečňován na více fakultách, zašle předkladatel návrh rektorovi.       

5. Návrh záměru předložit žádost o akreditaci studijního programu předkládaný rektorovi již musí obsahovat 
všechny náležitosti žádosti o akreditaci studijního programu uvedené v článku 21. Není-li návrh úplný nebo 
vykazuje-li jiné nedostatky, které brání předložení žádosti o akreditaci studijního programu Akreditačnímu 
úřadu, vyzve rektor předkladatele k doplnění a odstranění závad, k čemuž stanoví předkladateli lhůtu. 

6. Návrh záměru předložit žádost o akreditaci studijního programu předkládá rektor Radě pro vnitřní hodnocení 
UJEP.  

 
Čl. 25 

Schválení záměru předložit žádost o akreditaci studijního programu 
a podání žádosti o akreditaci studijního programu 

1. Rada pro vnitřní hodnocení UJEP posoudí, zda návrh záměru předložit žádost o akreditaci studijního 
programu splňuje požadavky stanovené právními předpisy28, vnitřními předpisy UJEP, standardy pro 
akreditace studijních programů vymezené zákonem a nařízeními vlády a zda je v souladu se strategickým 
záměrem UJEP. 

2. V odůvodněných případech může Rada pro vnitřní hodnocení UJEP projednávání návrhu záměru předložit 
žádost o akreditaci studijního programu přerušit a požádat předkladatele o jeho doplnění, popřípadě o úpravu 
návrhu, k čemuž stanoví předkladateli lhůtu.   

3. Po projednání návrhu Rada pro vnitřní hodnocení UJEP svým usnesením záměr předložit žádost o akreditaci 
studijního programu schválí a postoupí jej rektorovi k podání žádosti o akreditaci studijního programu 
Akreditačnímu úřadu, anebo záměr zamítne. 

4. Usnesení podle odstavce 3 vydá Rada pro vnitřní hodnocení UJEP do 90 dnů od obdržení návrhu záměru. Do 
této lhůty se nezapočítává doba, po kterou jsou odstraňovány vady podle čl. 24 odst. 5 a doba přerušení 
projednávání podle odstavce 2. 

5. V případě, že Rada pro vnitřní hodnocení UJEP neschválí záměr předložit žádost o akreditaci studijního 
programu, vrátí jeho návrh společně s uvedením důvodů k novému projednání předkladateli. Předkladatel 
podle okolností na předloženém návrhu setrvá, doplní jej nebo jinak změní, anebo jej vezme zpět. Setrvání 
na původním návrhu, které má za následek pouze opětovné projednání téhož návrhu v Radě pro vnitřní 
hodnocení UJEP, musí předkladatel samostatně odůvodnit. 

6. Po schválení záměru předložit žádost o akreditaci studijního programu Radou pro vnitřní hodnocení UJEP 
rektor předloží žádost o akreditaci studijního programu Akreditačnímu úřadu. 

7. V případě, že Akreditační úřad žádosti o akreditaci studijního programu vyhoví, zveřejní UJEP informaci 
o akreditaci studijního programu společně s informací o jeho dostupnosti pro osoby se zdravotním postižením 
bez zbytečného odkladu ve veřejné části svých internetových stránek29.  

 
Čl. 26 

Rozšíření akreditace studijního programu  

1. Během uskutečňování akreditovaného studijního programu může UJEP požádat o rozšíření této akreditace o: 

a) formu studia, 

                                                           
28 § 44 a 78 odst. 7, 8 a 10 zákona. 
29 § 21 odst. 1 písm. h) zákona. 
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b) další studijní plán,  

c) další místo uskutečňování studijního programu, 

d) další fakultu UJEP, na které má být studijní program uskutečňován,  

e) jinou právnickou osobu, se kterou má být studijní program uskutečňován ve spolupráci podle § 81 
zákona, nebo zahraniční vysokou školu, se kterou má být studijní program uskutečňován ve spolupráci 
podle § 47a zákona, 

f) oprávnění konat státní rigorózní zkoušku. 

2. Pro přípravu a projednání návrhu záměru podat žádost o rozšíření akreditace studijního programu podle 
odstavce 1 se použijí ustanovení čl. 21 až 25 obdobně. 

3. V dostatečném předstihu před předložením návrhu záměru podat žádost o rozšíření akreditace studijního 
programu předkládá garant studijního programu také vlastní hodnotící zprávu30. Její posouzení Radou pro 
vnitřní hodnocení UJEP je podmínkou projednání návrhu podle odstavce 2.   

4. Ustanovení věty první odstavce 3 se nepoužije, pokud vlastní hodnotící zpráva garanta studijního programu 
již byla Radou pro vnitřní hodnocení UJEP posouzena a od posledního posouzení neuplynulo více než 
18 měsíců.      

 
Čl. 27 

Podstatné změny v akreditovaném studijním programu v průběhu jeho uskutečňování  

1. Podstatné změny v akreditovaném studijním programu v průběhu jeho uskutečňování, k nimž se váže 
infomační povinnost UJEP, vymezuje Akreditační úřad. 

2. Pro přípravu a projednání podstatných změn ve studijním programu, nebo pro přípravu a projednání jejich 
záměru, se použijí ustanovení čl. 21 až 25 přiměřeně. 

3. UJEP oznamuje podstatné změny Akreditačnímu úřadu, popřípadě jej informuje o záměru podstatných změn 
ještě před jejich účinností.   

 
Čl. 28 

Prodloužení doby platnosti akreditace studijního programu 

1. UJEP může Akreditační úřad požádat o prodloužení doby platnosti akreditace studijního programu. 

2. Pro přípravu a projednání návrhu záměru podat žádost o prodloužení doby platnosti akreditace studijního 
programu podle odstavce 1 se použijí ustanovení čl. 21 až 25 obdobně. 

3. V dostatečném předstihu před předložením návrhu záměru podat žádost o prodloužení doby platnosti 
akreditace studijního programu předkládá garant studijního programu také vlastní hodnotící zprávu31. Její 
posouzení Radou pro vnitřní hodnocení UJEP je podmínkou projednání návrhu podle odstavce 2.   

4. Ustanovení věty první odstavce 3 se nepoužije, pokud vlastní hodnotící zpráva garanta studijního programu 
již byla Radou pro vnitřní hodnocení UJEP posouzena a od posledního posouzení neuplynulo více než 
18 měsíců.      

 
Čl. 29  

Zrušení studijního programu 

1. Návrh záměru zrušit studijní program podává rektorovi děkan fakulty, nebo děkani fakult, pokud je studijní 
program uskutečňován na více fakultách. 

2. Návrh záměru zrušit studijní program projednává vědecká rada fakulty po vyjádření akademického senátu 
fakulty, nebo vědecké rady fakult po vyjádření akademických senátů fakult, pokud je studijní program 
uskutečňován na více fakultách.  

                                                           
30 Čl. 8 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP. 
31 Čl. 8 Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností UJEP. 



Vnitřní předpisy Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem 

 

 
12 

 

3. Po schválení záměru zrušit studijní program Vědeckou radou UJEP32 je studijní program zrušen doručením 
oznámení rektora o zrušení studijního programu Akreditačnímu úřadu. Oznámení je současně zveřejněno ve 
veřejné části internetových stránek UJEP.      

 
Část VI. 

Závěrečná ustanovení 
 

Čl. 30  
Závěrečná ustanovení 

1. Tento vnitřní předpis byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým senátem UJEP 
dne 29. listopadu 2017. 

2. Tento vnitřní předpis nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. 

3. Tento vnitřní předpis nabývá účinnosti dnem registrace. 
 

*** 

1. Změny tohoto vnitřního předpisu byly schváleny podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona Akademickým 
senátem UJEP dne 10. července 2019.    

2. Změny tohoto vnitřního předpisu nabývají platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem registrace MŠMT. 

3. Změny tohoto vnitřního předpisu nabývají účinnosti dnem registrace MŠMT.  

 

doc. RNDr. Martin Balej, Ph.D., v. r. 

rektor 
 

 

                                                           
32 § 12 odst. 1 písm. f) zákona.  


