
 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy             
Č.j.: 29833/2021-2 

V Praze, prosinec 2021 

 

Výnos 

ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

č. 11 /2021 

kterým se vydává Statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání, Jednací řád Akreditační 
komise pro vyšší odborné vzdělávání a Finanční zabezpečení činnosti Akreditační komise pro vyšší 
odborné vzdělávání a kterým se ruší příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/2007 
ze dne 14. května 2007, kterým se vydává statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání a 
Pravidla pro finanční, materiální a organizační zabezpečení činnosti Akreditační komise pro vyšší 
odborné vzdělávání, a kterým se mění Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2005 
č.j. 16829/2005-23 ze dne 26. dubna 2005, kterým se ustavuje Akreditační komise pro vyšší 
odborné vzdělávání. 

 

V souladu s § 107 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů 

I. V y d á v á m  

Statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání, Jednací řád Akreditační komise pro vyšší 
odborné vzdělávání a Finanční zabezpečení činnosti Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání 
uvedený v příloze; 

II. U k l á d á m  

Řediteli věcně příslušného odboru schvalovat výši odměň pro členy akreditační komise v souladu 
Finančním zabezpečením činnosti Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání a na základě 
předložených výkazů práce.  

III. R u š í m 

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 18/2007 ze dne 14. května 2007, kterým se 
vydává statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání a Pravidla pro finanční, materiální a 
organizační zabezpečení činnosti Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání, a kterým se mění 
Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 5/2005 č.j. 16829/2005-23 ze dne 26. dubna 
2005, kterým se ustavuje Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání. 

 

Tento výnos nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu. 

 

Ing. Robert Plaga, Ph.D. 
ministr školství, mládeže a tělovýchovy 

 



 

 

Přílohy: 

Statut Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání 
Jednací řád Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání 
Finanční zabezpečení činnosti Akreditační komise pro vyšší odborné vzdělávání 
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