Memorandum ministryne školst~í, mládeže a telovýchovy
o nezávislosti Akreditacní komise

Ministryne školství, mládeže a telovýchovy se rozhodla vzhledem k úloze Akreditacní komise
(dále jen ,,AK") v oblasti zabezpecování kvality vysokoškolského vzdelávání v Ceské republice
podle zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a doplnení dalších zákonu
(zákon o vysokých školách), a vzhledem k zapojení Ceske republiky do Evropského prostoru
vysokoškolského vzdelávání vydat toto memorandum, kterým upresnuje vztah Ministerstva
školství, mládeže a telovýchovy (dále jen "MŠMT") k AK:
Clánek I
Cinnost AK a rozhodovací proces
1. AK je vrcholnou odbornou autoritou, která pecuje o kvalitu vysokoškolského vzdelávání
a všestranne posuzuje vzdelávací a vedeckou, výzkumnou, vývojovou a inovacní, umeleckou
nebo další tvurcí cinnost vysokých škol a je ve své cinnosti nezávislá na MŠMT.
2. Veškeré procesy, které souvisí s cinností AK a jejím rozhodováním, tj. hodnocením cinnosti a
kvality akreditovaných cinností vysokých škol, vydáváním stanovisek podle § 84 odst. 2
zákona o vysokých školách a posuzováním dalších záležitostí týkajících se vysokého
školství, jsou plne v kompetenci AK a MŠMT neprísluší do nich zasahovat ci jakýmkoli
zpusobem je ovlivnovat.
Clánek II
Jmenování clenu AK
1. Pri predkládání návrhu na jmenování clenu, predsedy a místopredsedy AK vláde CR
v souladu § 83 odst. 1 zákona o vysokých školách se ministryne rídí výlucne kriteriem
odbornosti. Plne pritom respektuje skutecnost, že AK je grémium složené z všeobecne
uznávaných odborných autorit, které jsou pri výkonu své funkce nezávislé, nikoli ze
zástupcu jednotlivých vysokých škol a dalších institucí ci jejich zastupitelských orgánu,
asociací nebo jiných uskupení.
2. Pocátek funkcního období nove jmenovaného clena AK je vždy 1. zárí príslušného sudého
roku. Tím je zarucena možnost pravidelné obmeny AK po dvou letech.
Clánek III
Financování cinnosti AK
1. V souladu s § 83 zákona o vysokých školách "cinnost AK materiálne a financne zabezpecuje
ministerstvo. Cinnost clenu AK a jejích pracovních komisí je úkonem vobecném zájmu.
Temto osobám muže být poskytnuta odmena a prísluší jim cestovní náhrady podle
zvláštního predpisu". Náklady na cinnost AK a odmeny jejím clenum a clenum pracovních
skupin, poprípade dalším expertum, kterí pro AK pracují, jsou soucástí státního rozpoctu
kapitoly 333 - MŠMT. Jejich výši každorocne stanoví MŠMT s prihlédnutím k plánovanému
poctu zasedání AK a k rozsahu jejích predpokládaných cinností. Výše rozpoctových
prostredku urcená na cinnost AK zarucuje, že AK bude moci uskutecnovat své povinnosti

stanovené zákonem o vysokých školách v plném rozsahu a že nebude ohrožena nezávislost
AK jejich snižováním.
2. Výdaje na cinnost AK podléhají predbežné, prubežné a následné financní kontrole podle.
príslušných predpisu, címž je zarucena jejich správnost, hospodárnost, úcelnost a
efektivnost. Pri hospodarení s financními prostredky se postupuje podle "Príkazu ministryne
školství, mládeže a telovýchovy c. 19/2009 k materiálnímu a financnímu zabezpecení
Akreditacní komise zrízené podle zákona c. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o zmene a
doplnení dalších zákonu (zákon o vysokých školách), ve znení pozdejších predpisu, a jejích
pracovních skupin", kterým jsou stanovena pravidla pro úhradu z~sedání AK a jejích
pracovních skupin, cinnost AK a jejích pracovních skupin mezi zasedáními, odmeny a
cestovní náhrady, vklady a príspevky za clenství AK v mezinárodních organizacích.
3. Ministryne a MŠMT pritom žádným zpusobem nezasahují prostrednictvím financování AK
nebo jejího materiálního zabezpecování do odborné cinnosti AK a neovlivnují její
rozhodovací procesy a funkcní mechanismy. MŠMT nezverejnuje informace shromaždované
ve financních dokladech spojených s cinností AK, aby nebyla ohrožena nezávislost a
funkcnost AK.
Clánek IV
Sekretariát AK
1. Sekretariát AK je soucástí MŠMT. Pracovníci sekretariátu AK jsou zamestnanci CR- MŠMT,
z cehož vyplývá, že se na ne vztahují príslušné obecné pracovne právní predpisy a vnitrní
predpisy MŠMT. Sekretariát komise je veden tajemníkem AK, kterého jmenuje a odvolává
ministryne na návrh predsedkyne AK.
2. Cinnost sekretariátu AK ve vztahu k odborné cinnosti AK rídí predsedkyne AK. MŠMT
neprísluší zasahovat prostrednictvím povinností ukládaných sekretariátu AK do odborné
cinnosti AK, a ovlivnovat tak její rozhodovací procesy a funkcní mechanismy.
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