Zápis z 1. mimořádného zasedání Rady Národního akreditačního úřadu
konaného dne 30. srpna 2017

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: Mgr. Dita Tarbajová 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 o udělení státního souhlasu k oprávnění působit jako soukromá vysoká škola pro
Vysokou školu uměleckých terapií s.r.o. 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 16. srpna 2017. Předsednictvo NAÚ doporučilo tento
postup na základě dohody ze zasedání Rady NAÚ č. 7/2017 konaného dne 20. července 2017 poté,
co byl v rámci rozpravy k předmětnému bodu konstatován možný nepřesný procesní postup v jednání
příslušné hodnoticí komise a dohodnuto, že z důvodu právní opatrnosti je třeba, aby hodnoticí komise
věc znovu posoudila poté, co bude doplněna novým studentem v souladu s ustanovením § 83e odst.
2 písm. a) zákona o vysokých školách.
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 24. srpna 2017. Lhůta pro hlasování byla stanovena na 30. srpna
2017 v 16 hod.
Součástí podkladového materiálu byly mimo jiné žádost jednatelky založené společnosti Vysoké
školy uměleckých terapií s.r.o. dr. Beníčkové o udělení státního souhlasu k působení jako soukromá
vysoká škola pro Vysokou školu uměleckých terapií s.r.o., včetně doplnění této žádosti, stanovisko
hodnoticí komise a zprávy zpravodajů pro příslušné oblasti vzdělávání, které po výzvě Rady NAÚ
vysoká škola uvedla ke své žádosti.
Zpravodajové pro příslušné oblasti vzdělávání ve shodě se stanoviskem hodnoticí komise doporučili
vydat nesouhlasné stanovisko k předmětné žádosti o státní souhlas. Předseda NAÚ proto navrhl, aby
Rada NAÚ, nevznese-li člen Rady NAÚ jiný návrh, hlasovala o vydání nesouhlasného stanoviska.


Usnesení č. 95/2017:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 39a odst. 2, § 39a odst. 1
písm. b) a v návaznosti na § 83c odst. 2 písm. g) zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
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a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů,
vydává nesouhlasné stanovisko k žádosti o udělení státního souhlasu k oprávnění působit jako
soukromá vysoká škola pro Vysokou školu uměleckých terapií s.r.o.
P: 15
K: 8
Schváleno.

Pro: 14

Proti: 0

Zdržel se: 1

Stručné zdůvodnění:
Předložený návrh studijního programu neodpovídá požadavkům uvedeným v příloze nařízení
vlády č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství). Zásadní nedostatky
vykazuje žádost v navrhované koncepci studia a v předloženém personálním a materiálním
zabezpečení navrženého studijního programu.

Výsledek hlasování byl členům Rady sdělen dne 30. srpna 2017.

Zapsala: Mgr. Dita Tarbajová

Schválil: prof. Stanislav Labík, předseda NAÚ
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