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 Mendelova univerzita v Brně 
 
Učeno:          Brno, 12. 7. 2016 
všem pracovištím        čj.: 12091/2016-925 

 
 

SMĚRNICE č. 4/2016 
  Jednací řád Rady pro vnitřní hodnocení Mendelovy univerzity v Brně 

 
 

Článek 1 
Úvodní ustanovení 

 
1. Rada pro vnitřní hodnocení (dále jen „Rada“) je v souladu s § 12a zákona č. 137/2016 Sb.  

o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
„zákon“) zřízena statutem Mendelovy univerzity v Brně (dále jen „univerzity“).  
 

2. Rada působí v oblasti zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a 
vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností univerzity, která patří 
do samosprávné působnosti univerzity. 

 
3. Funkční období Rady je shodné s funkčním obdobím rektora. Členové Rady mohou být 

jmenováni opakovaně. Po jmenování nového rektora univerzity automaticky končí členství všech 
členů Rady. Nové členy Rady jmenuje rektor nejpozději do tří měsíců od jmenování  
do funkce. 
 

 
Článek 2 

Struktura Rady 
 
1. Složení Rady upravuje § 12a odst. 3 zákona. 

 
2. Rada má celkem 15 členů. 

 
3. Předsedou Rady je rektor Mendelovy univerzity v Brně. Místopředsedou rady je prorektor, 

v jehož kompetenci je oblast kvality. Není-li tento prorektor docentem nebo profesorem 
univerzity, jmenuje rektor místopředsedu Rady z řad akademických pracovníků univerzity, kteří 
jsou docentem nebo profesorem univerzity. Členem Rady je předseda Akademického senátu. 

 
4. Tajemníkem Rady je vedoucí pracoviště, do jehož náplně činnosti spadá agenda spojená  

s řízením, hodnocením a zajišťováním kvality. Tajemník Rady není jejím členem. 
 

5. Ostatní členy Rady jmenuje rektor, z toho jednu třetinu členů Rady na návrh Vědecké rady  a 
jednu třetinu členů Rady na návrh Akademického senátu univerzity, z toho je jeden člen z řad 
studentů univerzity.  

 
6. Členové Rady jsou navrhováni a jmenováni především z řad interních a externích odborníků  

z oblasti řízení kvality. 
 

7. Členové Rady jsou jmenováni a odvoláváni rektorem po předchozím projednání záměru rektora 
jmenovat nebo odvolat členy Rady ve Vědecké radě univerzity a dále po předchozím souhlasu 
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Akademického senátu univerzity. Nejmenuje-li rektor členem Rady toho, kdo byl na jmenování 
členem rady navržen, je povinen toto navrhovateli zdůvodnit. 

 
 

Článek 3 
Náplň činnosti Rady 

 
1. Rada pro vnitřní hodnocení schvaluje návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, 

tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností univerzity předložený předsedou Rady před předložením návrhu 
Akademickému senátu univerzity. 

 
2. Rada pro vnitřní hodnocení řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností univerzity. 
 
3. Rada pro vnitřní hodnocení vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, 

tvůrčí a s nimi souvisejících činností univerzity. 
 
4. Rada pro vnitřní hodnocení zpracovává zprávu o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a 

s nimi souvisejících činností univerzity (dále jen „zprávu“). Zpráva popisuje dosažené kvalitativní 
výstupy univerzity v oblasti vzdělávací a tvůrčí činnosti a opatření přijatá k odstranění 
případných zjištěných nedostatků. Zprávu po projednání v Radě předkládá předseda Rady 
k projednání Vědecké radě a dále pak Akademickému senátu univerzity  
ke schválení. Následně předkládá předseda Rady zprávu k projednání Správní radě.  Zpráva  
se zpracovává periodicky, přičemž termíny zpracování upravuje vnitřní předpis. Každoročně je 
zpráva aktualizována o dodatek popisující změny dosažené v kvalitě a v řídících opatřeních. 
Zpráva se zpřístupňuje orgánům univerzity a členům orgánů univerzity a jejích součástí, 
Národnímu akreditačnímu úřadu a Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR.  
Za zpřístupnění zprávy odpovídá předseda Rady. 

 
5. Rada pro vnitřní hodnocení vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném statutem univerzity.  
 
 

Článek 4 
Jednání Rady 

 
1. Jednání Rady svolává předseda Rady nebo místopředseda Rady, a to nejméně dvakrát ročně.  

 
2. Účast členů Rady na zasedáních je nezastupitelná. 

 
3. Jednání Rady je veřejné. V případě, že některý z členů Rady navrhne neveřejné jednání, 

rozhodne Rada o tomto návrhu hlasováním. 
 

4. Program jednání navrhuje předseda případně místopředseda Rady. Program jednání Rada 
schvaluje s přihlédnutím k případným návrhům na další body programu podaným členy Rady. 

 
5. Rada je usnášeníschopná, jsou-li přítomny více než dvě třetiny jejích členů. O usnesení Rady  

se rozhoduje hlasováním. Ke schválení usnesení je třeba souhlasu většiny všech členů Rady. 
 
6. Z jednání Rady je vyhotoven zápis, který předkládá tajemník Rady a verifikuje její předseda. 

Předseda Rady je odpovědný za zveřejnění závěrů a usnesení Rady.  
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Článek 5 

Závěrečná a přechodná ustanovení 
 
1. Jednací řád Rady nabývá účinnosti dnem  registrace statutu Mendelovy univerzity v Brně, který 

ustavuje Radu jako jeden ze samosprávných orgánů univerzity, na MŠMT. 
 
 
 
 
 
 
 
 
prof. RNDr. Ladislav Havel, CSc. 
rektor 
 


