
   

 

Jednací řád Akademické rady Vysoké školy obchodní  a hotelové 

1. Jednací řád Akademické rady Vysoké školy obchodní a hotelové s.r.o. (dále jen 

VŠOH) vychází ze zákona č. 111/1998 o vysokých školách a o změně a doplnění 

dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a ze statutu VŠOH. Akademická rada je 

samosprávným orgánem VŠOH 

2. Členy akademické rady (dále jen AR) jmenuje a odvolává rektor VŠOH se souhlasem 

statutárního orgánu VŠOH. 

3. Členy akademické rady jsou významní představitelé oborů, v nichž VŠOH 

uskutečňuje vzdělávací a výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a představitelé 

institucí s regionální, celostátní či mezinárodní působností. Nejméně 7 členů 

akademické rady jsou jiné osoby než členové akademické obce ze VŠOH. 

4. Zasedání akademické rady svolává rektor písemně (e-mailovou pozvánkou), podle 

potřeb VŠOH, nejméně 14 dní před termínem jednání, minimálně jedenkrát  

za akademický rok. Vyjadřování členů akademické rady, kromě uvedeného zasedání, 

může probíhat i korespondenčním způsobem, ve kterém se členové akademické rady 

vyjadřují k zaslaným materiálům.  

5. Pozvánka na zasedání AR obsahuje návrh programu jednání, který se schvaluje  

na začátku jednání akademické rady. Program může být před schvalováním nebo 

v jeho průběhu doplněn nebo jinak pozměněn.  

6. Akademickou radu řídí rektor, který je zároveň jejím předsedou. V případě 

nepřítomnosti rektora pověří rektor člena akademické rady, který jej zastoupí. 

7. Zasedání akademické rady jsou neveřejná. Na pozvání rektora se zasedání mohou 

zúčastnit i jiné osoby.  

8. Akademická rada je usnášení schopná v případě účasti poloviny všech členů 

akademické rady.  

9. Usnesení je přijato, jestliže pro něj hlasovala nadpoloviční většina přítomných členů 

AR. 

10. V případě rovnosti počtu hlasů o výsledku rozhoduje hlas předsedy akademické rady.  

11. Pokud se nesejde nadpoloviční většina členů akademické rady, může rektor 

rozhodnout o dalším zasedání AR, na kterém jednají fakticky přítomní členové AR.  

O programu a přijatých závěrech je kladně rozhodnuto, jestliže nadpoloviční většina 

z přítomného počtu členů AR souhlasí s návrhy. V případě rovnosti hlasů se 

respektuje ustanovení čl. 10 tohoto řádu. 

 



 

 

12. Členové akademické rady jsou povinni se akademické rady účastnit osobně, jejich 

účast je nezastupitelná. Pokud se člen akademické rady nemůže zúčastnit jejího 

zasedání, je povinen se řádně omluvit předsedovi.  

13. O průběhu a jednání akademické rady vytvoří pověřený člen zápis. Zápis ověří 

předseda AR a následně je rozeslán všem členům AR.  

14. Jednací řád AR je pro její členy závazný.  

  

Tento dokument nahrazuje Jednací řád Akademické rady VŠOH ze dne 4. září 2006. 

 

Jednací řád Akademické rady VŠOH nabývá platnosti dne 1. září 2018. 

      

 

 

 

 

                 PhDr. Ludmila Bartoňová  

                              rektorka 

 


