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Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle § 36 odst. 2 zákona 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

dne 19. května 2017 pod čj. MSMT-12507/2017 Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení 

Akademického senátu Veterinární a farmaceutické univerzity Brno. 

 

 

 

     .......................................... 

                                                                 Mgr. Karolína Gondková          

         ředitelka odboru vysokých škol 

  

 

JEDNACÍ ŘÁD RADY PRO VNITŘNÍ HODNOCENÍ 

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÉ UNIVERZITY BRNO 
ze dne 19. května 2017 

 

  

Článek 1 

Zřízení Rady pro vnitřní hodnocení 

 

Rada pro vnitřní hodnocení Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „Rada“) 

je zřízena Statutem Veterinární a farmaceutické univerzity Brno (dále jen „VFU Brno“). 

 

 

Článek 2 

Postavení Rady 

 

Rada je orgánem VFU Brno.  

 

Článek 3 

Poslání Rady 

 

Rada působí v oblasti zajišťování kvality vzdělávací a vědecké a výzkumné, vývojové 

a inovační, umělecké nebo další tvůrčí činnosti (dále jen „tvůrčí činnost“) a s nimi 

souvisejících činností VFU Brno a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností VFU Brno. Tato oblast činnosti je samosprávnou působností 

VFU Brno.  

 

 

Článek 4 

Složení Rady 

 

(1) Rada má celkový počet 15 členů. Je složena z předsedy Rady, místopředsedy, člena Rady, 

kterým je předseda Akademického senátu VFU Brno a ostatních členů Rady. Alespoň dvě 

třetiny členů Rady musí být akademickými pracovníky VFU Brno.  

(2) Předsedou Rady je rektor.  

(3) Místopředsedu Rady navrhuje rektor z akademických pracovníků VFU Brno, kteří jsou 

docenty nebo profesory VFU Brno, a to zpravidla prorektora, v jehož kompetenci je oblast 

kvality vzdělávacích, tvůrčích a s nimi souvisejících činností VFU Brno.  

(4) Členem Rady je předseda Akademického senátu VFU Brno. 
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(5) Ostatní členy Rady v počtu jedné třetiny z počtu ostatních členů Rady navrhuje Vědecká 

rada VFU Brno.  

6) Ostatní členy Rady v počtu jedné třetiny z celkového počtu ostatních členů Rady navrhuje 

Akademický senát VFU Brno. Jedním z členů Rady navržených Akademickým senátem 

VFU Brno je student VFU Brno. 

(7) Ostatní členy Rady v počtu jedné třetiny z celkového počtu ostatních členů Rady navrhuje 

rektor. 

(8) Členové Rady jsou jmenováni a odvoláváni rektorem po předchozím projednání záměru 

rektora na jmenování nebo odvolání členů Rady ve Vědecké radě VFU Brno 

a po předchozím souhlasu Akademického senátu VFU Brno.  

(9) První funkční období Rady začíná 1. června 2017 a končí 31. května 2018, členy Rady pro 

první funkční období jmenuje rektor nejpozději do 31. května 2017. Členy Rady pro druhé 

a další funkční období Rady jmenuje rektor do 1 měsíce před ukončením předcházejícího 

funkčního období Rady. Funkční období Rady začíná dnem jejich jmenování do funkce, 

nejdříve však dnem následujícím po skončení předchozího funkčního období. Funkční 

období Rady je čtyři roky. Členové Rady mohou být do Rady jmenováni opakovaně.  

(10) V případě, že funkční období člena Rady skončí před ukončením funkčního období 

Rady, navrhne nového člena Rady ten orgán VFU Brno, který navrhoval členem Rady 

toho člena, jehož funkční období skončilo před ukončením funkčního období Rady. 

Rektor nového člena Rady jmenuje nejpozději do tří měsíců od obdržení návrhu 

na jmenování nového člena Rady. Funkční období takto jmenovaného nového člena Rady 

končí posledním dnem funkčního období Rady. 

(11) Nejmenuje-li rektor členem Rady toho, kdo byl na jmenování členem navržen, je povinen 

toto navrhovateli zdůvodnit.  

(12) Funkční období člena Rady je ukončeno: 

a) skončením funkčního období Rady,  

b) dnem odvolání z funkce člena Rady jmenovaného rektorem po předchozím projednání 

záměru rektora na odvolání člena Rady ve Vědecké radě VFU Brno a po předchozím 

souhlasu Akademického senátu VFU Brno,  

c) dnem ukončení funkčního období rektora, v případě rektora,  

d) dnem ukončení pracovního poměru na VFU Brno v případě členů Rady, kteří jsou 

akademickými pracovníky VFU Brno, 

e) dnem ukončení funkce předsedy Akademického senátu VFU Brno, v případě člena 

Rady, který je členem Rady na základě funkce předsedy Akademického senátu 

VFU Brno, 

f) dnem ukončení nebo přerušení studia, v případě člena Rady, který je členem Rady 

na základě svého postavení studenta VFU Brno,  

g) smrtí člena Rady. 

 

Článek 5 

Působnost Rady 

 

(1) Rada schvaluje návrh Pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností VFU Brno (dále jen „Pravidla“) předložený předsedou Rady před 

předložením tohoto návrhu Akademickému senátu VFU Brno. Tato Pravidla jsou vnitřním 

předpisem VFU Brno.  

(2) Rada působí v zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

VFU Brno, zejména:   

a) navrhuje pravidla pro zajišťování kvality jednotlivých činností na VFU Brno,  
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b) navrhuje požadavky týkající se zajišťování kvality činností VFU Brno, zejména: 

1. navrhuje poslání, strategický záměr a aktuální záměr VFU Brno v oblasti kvality 

činností,  

2. navrhuje organizační strukturu a systém řízení, systém působnosti, pravomocí 

a odpovědnosti orgánů a vedoucích zaměstnanců VFU Brno v oblasti kvality 

činností, 

3. navrhuje další požadavky v rámci zajišťování kvality činností na VFU Brno, 

c) vyhodnocuje výsledky průběžných monitorovacích procesů zpětné vazby k zjišťování 

nedostatků v zajišťování kvality činností VFU Brno, které jí jsou předkládány 

organizační a řídící strukturou VFU Brno, 

d) hodnotí případná opatření k nápravě přijímaná organizační a řídící strukturou 

VFU Brno na základě zjištění z průběžných monitorovacích procesů zpětné vazby 

k zjišťování nedostatků v zajišťování kvality činností VFU Brno. 

(3) V rámci zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU Brno  

a) schvaluje studijní programy a studijní plány bakalářského a magisterského studijního 

programu předložené rektorem na návrh vědecké rady fakulty,  

b) schvaluje studijní programy a studijní plány doktorského studijního programu 

předložené rektorem na návrh vědecké rady příslušné fakulty,  

c) schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení 

doby platnosti akreditace studijních programů předložený rektorem na návrh vědecké 

rady příslušné fakulty, 

d) schvaluje záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení 

ke jmenování profesorem předložený rektorem na návrh vědecké rady příslušné 

fakulty, 

e) schvaluje programy celoživotního vzdělávání, 

f) určuje bližší podmínky zajištění studijních programů, 

g) vyjadřuje se k zaměření tvůrčí činnosti VFU Brno, 

h) vyjadřuje se k zaměření spolupráce s praxí a naplňování společenské odpovědnosti 

VFU Brno, 

i) vyjadřuje se k zaměření v mezinárodní činnosti VFU Brno,   

j) může se vyjadřovat k dalším činnostem VFU Brno. 

(4) Rada řídí vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 

VFU Brno, zejména:  

a) navrhuje Soubor požadavků a ukazatelů výkonu činnosti VFU Brno, který je vnitřní 

normou VFU Brno, 

b) hodnotí naplňování požadavků a ukazatelů výkonu činnosti VFU Brno, 

c) hodnotí výsledky dosažené v plnění požadavků a ukazatelů výkonu VFU Brno,  

d) hodnotí případná opatření rektora ke zvýšení míry shody mezi dosaženým stavem 

a stanovenými požadavky ke zvýšení kvality činností na VFU Brno, přijatá na základě 

vnitřního hodnocení kvality činností na VFU Brno. 

(5) Rada vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací a tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností veřejné VFU Brno.  

(6) Rada zpracovává Zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a související 

činnosti (dále též „Zpráva“) a dodatky k této Zprávě. Zpráva popisuje dosažené 

kvalitativní výstupy v oblasti vzdělávací, tvůrčí a související činnosti a opatření přijatá 
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k odstranění příslušných nedostatků. Zpráva se vypracovává zpravidla jednou za čtyři 

roky, přičemž každoročně se vypracovává dodatek ke Zprávě popisující změny 

v dosažené kvalitě a v řídících opatřeních. Termín předložení Zprávy k projednání 

a schvalování určuje předseda Rady, zpravidla je Zpráva nebo dodatek ke Zprávě 

předkládán k projednání a schvalování v termínu shodném s termínem projednávání 

a schvalování dalších dokumentů obsahujících informace o činnosti VFU Brno 

za uplynulý rok.  

(7) Zpráva se zpřístupňuje orgánům VFU Brno a členům orgánů VFU Brno a jejích součástí, 

Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství a Ministerstvu školství, mládeže 

a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“). Za zpřístupnění Zprávy odpovídá předseda Rady. 

 

Článek 6 

Činnost Rady 

 

(1) Předseda Rady nebo případně místopředseda Rady, svolává jednání Rady, a to nejméně 

dvakrát ročně.  

(2) Účast členů Rady na jednáních Rady je nezastupitelná. 

(3) Jednání Rady je veřejné, v případě, že některý z členů Rady navrhne neveřejné jednání, 

rozhodne Rada o tom, zde se uskuteční veřejné nebo neveřejném jednání. 

(4) Jednání Rady řídí její předseda, případně místopředseda Rady.  

(5) Program jednání s jednotlivými problematikami ke schválení, k projednání a pro informaci 

navrhuje předseda Rady případně místopředseda Rady. Program jednání je zveřejňován 

nejméně 7 kalendářních dnů před zasedáním na úřední desce VFU Brno. Členové Rady 

mohou v průběhu jednání Rady navrhovat další problematiky do programu jednání Rady. 

Program jednání Rada schvaluje.  

(6) Ke každé problematice schváleného programu jednání je na jednání Rady otevřena 

diskuse členů Rady. 

(7) V případě, že vyplývá z obecně závazných právních předpisů, vnitřních předpisů nebo 

z průběhu jednání Rady nezbytnost přijmout rozhodnutí Rady, předseda Rady nebo 

případně místopředseda Rady organizuje hlasování Rady.  

(8) Rada je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. 

Na zasedání musí být vždy přítomen předseda nebo místopředseda Rady. 

(9) Rada se usnáší hlasováním. Hlasování je tajné v případě schvalování Zprávy o vnitřním 

hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností VFU Brno a dodatcích 

k této zprávě a dále v případech, kdy o tajné hlasování požádá některý z členů Rady, 

v ostatních případech je hlasování Rady veřejné. 

(10) Ke schválení usnesení Rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny všech členů Rady.  

(11) Z jednání Rady se vyhotovuje zápis, který ověřuje člen Rady pověřený předsedou Rady. 

Usnesení Rady se zveřejňuje po jeho ověření způsobem umožňujícím dálkový přístup 

členům akademické obce VFU Brno. Za zveřejnění usnesení Rady odpovídá předseda 

Rady. 

 

Článek 7 

Závěrečná ustanovení 

 

(1) Tento jednací řád Rady byl schválen podle § 9 odst. 1 písm. b) bodu 3 zákona č. 111/1999 

Sb. o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), 

ve znění pozdějších předpisů, Akademickým senátem VFU Brno dne 27. dubna 2017. 

(2) Tento jednací řád Rady nabývá platnosti podle § 36 odst. 4 zákona dnem jeho registrace 

ministerstvem. 
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(3) Tento jednací řád Rady nabývá účinnosti dnem platnosti.  

 

 

 

prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc., v. r. 

rektor 

 


