Zápis z 1. mimořádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 4. března 2018

Přítomni:

Hosté:

prof. Stanislav Labík (předseda), RNDr. Tomáš Jelínek, JUDr. Ivan Barančík,
MUDr. Josef Fontana, prof. Libor Grubhoffer, prof. Dušan Lužný, doc. Iva Málková,
doc. Ivo Mathé, prof. Ivan Netuka, doc. Tomáš Pavelka, prof. Jaroslav Petr,
prof. Jindřich Petruška, Radek Špicar, M.Phil., prof. Eva Táborská, prof. Zdeněk Vintr
Za Kancelář NAÚ: Martina Vidláková, MSc., jako zapisovatel a osoba pověřená
sepsáním protokolu o hlasování

Ad 1 Svolání a program
Mimořádné zasedání Rady Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství k vydání stanoviska
NAÚ k žádosti Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., o udělení tuzemského
oprávnění působit jako pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy a uskutečňovat vzdělávací
činnost na území České republiky svolal předseda NAÚ prof. Labík. Předseda NAÚ zároveň stanovil,
že mimořádné zasedání proběhne per rollam. Svolání mimořádného zasedání per rollam bylo
projednáno Předsednictvem NAÚ dne 28. února 2018. Předsednictvo NAÚ doporučilo tento postup
vzhledem ke lhůtě, kterou pro vydání stanoviska Akreditačního úřadu stanovuje Statut NAÚ v čl. 18.
Ad 2

Průběh projednávání

Podkladový materiál, znění návrhu, včetně uvedení důvodů, podrobnosti o způsobu projednání
v uzavřené elektronické konferenci a o způsobu hlasování a lhůta pro projednání a hlasování byly
členům Rady NAÚ rozeslány dne 28. února 2018. Lhůta pro hlasování byla stanovena na 4. března
2018 ve 23:59 hod.
Součástí podkladového materiálu byly mimo jiné žádost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
o součinnost při posuzování žádosti Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., o udělení
tuzemského oprávnění působit jako pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy, samotná žádost
Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR, v.v.i., stanovisko komise ustavené podle čl. 2 odst.
7 Statutu NAÚ a zpráva Předsednictva plnícího roli zpravodaje.
Předsednictvo NAÚ plnící roli zpravodaje ve shodě se stanoviskem komise doporučilo vydat
souhlasné stanovisko k předmětné žádosti o tuzemské oprávnění. Předseda NAÚ proto navrhl, aby
Rada NAÚ, nevznese-li člen Rady NAÚ jiný návrh, hlasovala o vydání souhlasného stanoviska.


Usnesení č. 36/2018:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 83c odst. 2 písm. h)
a v návaznosti na § 83 odst. 2 písm. f) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně
a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, vydává
souhlasné stanovisko k žádosti Národohospodářského ústavu AV ČR, v.v.i., o udělení tuzemského
oprávnění působit jako pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy a uskutečňovat
vzdělávání činnost na území České republiky a doporučuje Ministerstvu školství, mládeže
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a tělovýchovy udělit Národohospodářskému ústavu AV ČR, v.v.i., tuzemské oprávnění
k poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělání na území České republiky.
P: 15
K: 8
Schváleno.

Pro: 9

Proti: 1

Zdržel se: 5

Stručné zdůvodnění:
Žadatel splňuje podmínky pro udělení tuzemského oprávnění spočívající v dostatečném
zabezpečení programů po stránce personální, finanční a materiální a má vytvořeny podmínky pro
řádné zajištění výuky a související tvůrčí činnosti.
Výsledek hlasování byl členům Rady sdělen dne 6. března 2018.

Zapsala: Martina Vidláková, MSc.
Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ
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