
Jednací řád 

Akademické rady 

Vysoké školy NEWfON 

(1) Tento jednací řád upravuje postavení a působnost Akademické rady coby jednoho
z akademických orgánů Vysoké školy NEWTON, a.s. (dále též „Vysoká škola
NEWTON" či pouze „vysoká škola"; do 13. 5. 2021 vystupující pod obchodní
firmou (názvem) NEWTON College, a.s. a zkratkou NC), a to v návaznosti na
věcně příslušná ustanovení Statutu Vysoké školy NEWTON jako jejího vnitřního
předpisu.

(2) Zasedání Akademické rady (dále též jen „AR") svolává a vede rektor vysoké školy
(dále jen „rektor''), který je předsedou AR. Rektor má právo pozvat na zasedání
AR i další osoby mimo okruh členů AR.

(3) Rektor určí v dostatečném předstihu termíny pravidelných zasedání AR.

(4) Rektor má právo svolat mimořádné zasedání AR. Rektor je povinen svolat
mimořádné zasedání AR, jestliže o to písemně požádá alespoň polovina členů
AR.

(5) Materiály navrhované na zařazení do programu zasedání AR se předkládají
rektorovi nejpozději 21 dní před zasedáním AR.

(6) Na zasedání AR jsou členové rektorem zváni prostřednictvím elektronické
pozvánky rozesílané nejpozději 14 dní před termínem zasedání. Přílohou
pozvánky mohou být elektronické verze materiálů, které se mají na zasedání AR
projednat.

(7) V pozvánce je navržena konkrétní podoba programu zasedání, která může být
následně během úvodní fáze zasedání upravena dle návrhů členů AR.

(8) AR je usnášeníschopná při účasti alespoň poloviny všech členů AR.

(9) AR rozhoduje formou usnesení. Podmínkou přijetí usnesení AR je uskutečnění
veřejného hlasování, v němž danému usnesení vyjádří podporu alespoň prostá
většina všech na daném zasedání AR přítomných členů.

(1 O) Jestliže jsou k návrhu usnesení předloženy pozměňovací návrhy, hlasuje se o 
každém z nich zvlášť. 

(11) Členové AR jsou povinni se zasedání AR účastnit osobně, členství je
nezastupitelné. Člen AR, který se nemůže zasedání ze závažných důvodů
zúčastnit, je povinen se řádně a včas předsedovi AR omluvit.
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(12) Za osobní účast na zasedání AR se považuje i přítomnost člena AR na zasedání
AR prostřednictvím předem určeného vhodného prostředku dálkové elektronické
komunikace (např. videokonferenční systémy Zoom, Google Meet aj.).

(13) O průběhu zasedání a přijatých usneseních AR zpracuje pověřený člen AR nebo
určený pracovník rektorátu vysoké školy zápis, který obsahuje datum a místo
konání zasedání, údaje o přítomných členech a přizvaných účastnících (prezenční
listina), výrok o usnášeníschopnosti AR, stručný popis průběhu zasedání dle
jednotlivých bodů programu a plné znění přijatých usnesení AR. Zápis je po
ověření distribuován v elektronické podobě všem členům AR.

(14) AR může rozhodovat i způsobem „per rollam", tj. mimo své zasedání, a to
korespondenčně či prostřednictvím předem určených prostředků dálkové
elektronické komunikace. K rozhodování způsobem „per rollam" vyzve členy AR
rektor. K přijetí usnesení AR způsobem „per rollam" je nezbytné, aby jej podpořila
minimálně prostá většina všech členů AR. Rektor následně všechny členy AR
vyrozumí o tom, zdali bylo usnesení AR „per rollam" přijato či nikoliv.

(15) Tento jednací řád je pro členy AR závazný.

(16) Tento jednací řád nabývá platnosti i účinnosti dne 1. září 2021.

(17) Nabytím účinnosti tohoto jednacího řádu se zrušuje předchozí jednací řád
Akademické rady vysoké školy NEWTON College ze dne 13. listopadu 2017.

MUDr. Jan Mojžíš, BA 
předseda představenstva a rektor 
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