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Statut 
Vysoké školy NEWTON 

ČÁST PRVNÍ: ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

Článek I. Základní ustanovení 

1. Vysoká škola NEWTON, a.s. (do 13. 5. 2021 vystupující pod obchodní firmou 
(názvem) NEWTON College, a.s.) je právnickou osobou se sídlem na území České 
republiky, které byl Českou republikou - Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) udělen státní souhlas k oprávnění působit jako 
soukromá vysoká škola a návazně pak i realizovat akreditované studijní programy 
v prezenční a kombinované formě studia. 
 

2. Základní skutečnosti o společnosti Vysoká škola NEWTON, a.s. včetně jejího 
předmětu podnikání, způsobu konstrukce statutárního orgánu společnosti, 
rozhodování, jednání a podepisování za společnost a dalších jsou 
upraveny platným zněním stanov akciové společnosti. 
 

3. Vysoká škola NEWTON, a.s. (dále též jen „Vysoká škola NEWTON) tímto vydává 
v souladu se zněním § 41 a dalších zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a 
o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vnitřní předpis soukromé vysoké školy 
nazvaný „Statut Vysoké školy NEWTON“ (dále též jen „statut“). 
 

4. Statut Vysoké školy NEWTON je vnitřním předpisem soukromé vysoké školy, která 
je vymezena těmito základními údaji: 

a) Název: Vysoká škola NEWTON, a.s. 
b) Sídlo: 5. května 1640/65, 140 00, Praha 4 
c) Typ: neuniverzitní vysoká škola 
d) Typ právnické osoby: akciová společnost 
e) Statutární orgán: představenstvo společnosti. 

 
5. Vysoká škola NEWTON užívá symboly popsané v příloze statutu. 

 
6. V internacionálním prostředí užívá Vysoká škola NEWTON názvu „NEWTON 

University“, který je překladem obchodní firmy (názvu) „Vysoká škola NEWTON“ 
do anglického jazyka. 
 

7. Statut platí pro orgány vysoké školy, její akademické funkcionáře, akademické 
pracovníky, ostatní zaměstnance a spolupracovníky, studenty, jakož i v přiměřené 
míře pro uchazeče o studium na Vysoké škole NEWTON a případné další osoby. 
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Článek II. Zaměření činností a dlouhodobá orientace 

1. Vysoká škola NEWTON je vysokoškolskou vzdělávací institucí zaměřenou 
na výuku v profesně orientovaných bakalářských a navazujících magisterských 
studijních programech, jakož i v programech celoživotního vzdělávání, a to 
především v oblasti vzdělávání označené jako Ekonomické obory. 
 

2. V akreditovaných bakalářských studijních programech se vzdělávání uskutečňuje 
v prezenční, kombinované či distanční formě studia se standardní dobou studia 
3 roky. 
 

3. V akreditovaných navazujících magisterských studijních programech se vzdělávání 
uskutečňuje v prezenční, kombinované či distanční formě studia se standardní 
dobou studia 2 roky. 
 

4. Programy celoživotního vzdělávání mají podobu za úplatu i bezúplatně 
realizovaných krátkodobých a střednědobých vzdělávacích kurzů především 
postgraduálního charakteru zaměřených na rozvoj znalostí a dovedností zejména 
v oborech podnikové ekonomiky, managementu, financí, marketingu a obchodu. 
Celoživotní vzdělávání přitom může v souladu se znění §60 zákona probíhat i 
v rámci akreditovaných studijních programů. 
 

5. Vysoká škola NEWTON organizuje, realizuje a podporuje vědecké, výzkumné, 
vývojové a další tvůrčí činnosti navazující, doplňující, rozšiřující i jinak související 
se zaměřením činností vzdělávacích. Orientace uvedených činností je detailně 
popsána v aktuálním strategickém záměru Vysoké školy NEWTON. 
 

6. Zvláštní pozornost Vysoká škola NEWTON věnuje projektům a činnostem 
charakteru další tvůrčí činnosti realizovaným v podmínkách intenzivní spolupráce 
s podnikatelskými i veřejnoprávními subjekty. 
 

7. Za účelem podpory vzdělávacích, vědeckých, výzkumných, vývojových a další 
tvůrčích činností, jakož i celkové podpory harmonického rozvoje především svých 
studentů, ale i akademických pracovníků, absolventů, účastníků kurzů 
celoživotního vzdělávání a ostatních zaměstnanců i spolupracovníků Vysoká škola 
NEWTON buduje a rozvíjí následující činnosti a služby: 

a) informační v podobě zabezpečování přístupu ke knihovním a 
časopiseckým fondům a k elektronickým informacím, jakož i přístupu 
k internetové síti, 

b) sportovní, tělovýchovné a kulturní, organizované jako dobrovolné, 
c) sociální v podobě zejména podpory při zajišťování ubytování studentů, 

jakož i různých forem podpory zdravotně i sociálně znevýhodněných 
studentů při studiu. 

 
8. Vysoká škola NEWTON dále cíleně: 

a) dbá na kvalitu všech uskutečňovaných činností, zejména pak provádí 
vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, 

b) dbá na svůj další rozvoj, 
c) podporuje internacionalizaci a mezinárodní spolupráci v oblasti vzdělávací 

i ostatních činností, 
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d) podporuje diverzifikovaný přístup ke vzdělávání, 
e) spolupracuje s externími partnery z řad podnikatelů i institucí veřejné 

správy za účelem přenosu poznatků z/do praxe, 
f) za účelem naplnění ustanovení § 1 zákona spolupracuje s ostatními 

vzdělávacími institucemi, institucemi veřejné správy i dalšími subjekty, 
g) buduje odbornou a společenskou autoritu vysokoškolské instituce. 

Článek III. Vnitřní předpis a další normy Vysoké školy NEWTON 

1. Vnitřním předpisem Vysoké školy NEWTON (dále též jen „vnitřní předpis“) 
ve smyslu znění příslušných ustanovení zákona podléhajícím registraci 
ministerstvem je výlučně tento Statut Vysoké školy NEWTON. Vnitřní předpis je 
projednáván a schvalován statutárním orgánem. 
 

2. Mezi další normy Vysoké školy NEWTON patří: 
a) normy projednané a schválené statutárním orgánem, zejména pak studijní 

a zkušební řád, stipendijní řád, disciplinární řád, jednací řád akademické 
rady a jednací řád rady pro vnitřní hodnocení, 

b) směrnice a nařízení vydané rektorem nebo kvestorem po předchozím 
projednání a schválení ze strany statutárního orgánu, 

c) opatření, rozhodnutí a metodické pokyny vydané rektorem nebo kvestorem. 

ČÁST DRUHÁ: PŘIJÍMÁNÍ KE STUDIU A STUDIUM 

Článek IV. Přijímání ke studiu 

1. Přijímání ke studiu na Vysoké škole NEWTON je organizováno formou přijímacího 
řízení realizovaného v souladu se zněním příslušných ustanovení zákona (§ 48 až 
50). 
 

2. Podoba přijímacího řízení se může mezi jednotlivými studijními programy Vysoké 
školy NEWTON lišit. 
 

3. Přijímací řízení probíhá zpravidla formou individuálních motivačních rozhovorů, 
jeho součástí může být i požadavek na vykonání ústní či písemné přijímací zkoušky. 
 

4. Podobu a průběh přijímacího řízení včetně způsobu a lhůt pro podávání přihlášek 
ke studiu a konkrétních podmínek pro přijetí ke studiu jednotlivých studijních 
programů na Vysoké škole NEWTON stanoví v návaznosti na znění zákona a 
tohoto vnitřního předpisu rektor Vysoké školy NEWTON. 
 

5. Pro přijímání cizinců ke studiu v rámci mezinárodních smluv, kterými je Česká 
republika vázána, se podmínky uvedené ve statutu aplikují přiměřeně s možnou 
modifikací harmonogramu přijímacího řízení zejména s ohledem na ověřování 
znalostí českého jazyka či průběh procesu ověřování dosaženého vzdělání. 
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Článek V. Přijímací řízení 

1. Přijímací řízení se zahajuje doručením přihlášky uchazeče ke studiu příslušného 
studijního programu na Vysoké škole NEWTON.  
 

2. V rámci přihlášky ke studiu si může uchazeč zvolit i konkrétní specializaci studijního 
programu, o kterou má zájem, popř. může volbu specializace provést v průběhu 
přijímacího řízení. 
 

3. Komunikace s uchazeči o studium na Vysoké škole NEWTON probíhá zejména 
elektronickou formou. 
 

4. Je-li součástí přijímacího řízení požadavek na vykonání přijímací zkoušky, může 
být tato uchazeči zejména v návaznosti na jeho předchozí studijní výsledky a 
aktivity nebo z důvodů zvláštního zřetele hodných prominuta. O prominutí přijímací 
zkoušky rozhoduje rektor Vysoké školy NEWTON. 

Článek VI. Podmínky pro přijetí ke studiu 

1. Nezbytnou podmínkou přijetí ke studiu na Vysoké škole NEWTON je naplnění 
příslušných požadavků na uchazeče popsaných v § 48 zákona. 
 

2. Přijetí uchazeče ke studiu zvoleného studijního programu je dále podmíněno 
úspěšným absolvováním přijímacího řízení v podobě určené rektorem Vysoké školy 
NEWTON. 
 

3. Úspěšným absolvováním přijímacího řízení se přitom rozumí absolvování všech 
jednotlivých součástí přijímacího řízení, jakož i splnění všech rektorem stanovených 
podmínek pro přijetí ke studiu uchazečem zvoleného studijního programu. 
 

4. Pro přijetí uchazeče ke studiu ve studijním programu realizovaném v cizím jazyce 
může být podmínkou úspěšné vykonání přijímací zkoušky z tohoto jazyka. 
 

5. Pro přijetí cizince ke studiu ve studijním programu realizovaném v českém jazyce 
může být podmínkou úspěšné vykonání přijímací zkoušky z českého jazyka. 
 

6. Vysoká škola NEWTON může stanovit poplatek za úkony spojené s přijímacím 
řízením. 
 

7. Pokud uchazeč v určeném termínu a formě stanovený poplatek za úkony spojené 
s přijímacím řízením neuhradí, nesplnil podmínku pro přijetí ke studiu na Vysoké 
škole NEWTON. 
 

8. Ke studiu na Vysoké škole NEWTON nebude přijat uchazeč, který se v rámci 
přijímacího řízení dopustí podvodného jednání. 

Článek VII. Přijetí ke studiu 

1. O přijetí ke studiu na Vysokou školu NEWTON rozhoduje rektor. 
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2. Rozhodnutí o přijetí ke studiu je vydáno nejpozději do 30 dnů od ověření poslední 
ze stanovených podmínek pro přijetí ke studiu na Vysoké škole NEWTON. 
 

3. Proti rozhodnutí se může uchazeč odvolat ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho oznámení. 
Odvolacím orgánem je rektor, který napadené rozhodnutí přezkoumá v souladu 
s § 50, odst. 8 zákona. 
 

4. Rektor přezkoumává soulad napadeného rozhodnutí a řízení, které vydání 
rozhodnutí předcházelo, s právními předpisy, statutem coby vnitřním předpisem 
Vysoké školy NEWTON a se stanovenými podmínkami přijetí ke studiu. 
 

5. Rozhodnutí o přijetí ke studiu je úspěšným uchazečům, kteří v přihlášce ke studiu 
souhlasili s doručováním prostřednictvím elektronického informačního systému 
vysoké školy, doručováno v elektronické podobě.  
 

6. Ostatním uchazečům je rozhodnutí o přijetí nebo nepřijetí ke studiu doručováno 
v souladu se zněním § 69a zákona prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb. 

Článek VIII. Zvláštní podmínky přijetí 

1. Uchazeči o studium, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují 
jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí anebo 
absolvovali akreditovaný vzdělávací program nebo jeho část ve vyšší odborné škole 
nebo studují akreditovaný vzdělávací program ve vyšší odborné škole v České 
republice nebo v zahraničí, mohou být v souladu s § 49, odst. 3 zákona rozhodnutím 
rektora přijati ke studiu na Vysoké škole NEWTON na základě podané přihlášky 
ke studiu, aniž by museli absolvovat veškeré jednotlivé součásti přijímacího řízení. 
 

2. Přílohou přihlášky uchazeče musí v takovém případě být minimálně: 
a) přehled jím úspěšně absolvovaných předmětů včetně výsledků zkoušek 

(výpis studijních výsledků) potvrzený příslušnou jinou vysokou školou, 
b) sylaby úspěšně absolvovaných předmětů. 

 
3. Uchazeči uvedenému v odst. 1 mohou být po přijetí ke studiu na jeho žádost 

v souladu se studijním a zkušebním řádem Vysoké školy NEWTON uznány během 
předchozího studia vykonané zkoušky, přičemž může být následně zapsán 
do studia i vyššího nežli prvního ročníku. 

Článek IX. Zápis do studia 

1. Uchazeči, který byl ke studiu přijat, vzniká podle § 51 zákona právo na zápis 
do studia. Uchazeči se do studia zapisují ve lhůtě stanovené Vysokou školou 
NEWTON. 
 

2. Zápis do studia se koná na Vysoké škole NEWTON a uchazeč je povinen se 
k němu, není-li vysokou školou stanoveno jinak, dostavit osobně. 
 



 Statut Vysoké školy NEWTON 

 
6 

3. Pokud se uchazeč ze zápisu do studia omluví nejpozději do 5 dnů po uplynutí 
pro zápis určené lhůty či termínu, může se do studia zapsat v termínu náhradním. 
Náhradní termín zápisu do studia vyhlašuje rektor. 
 

4. Podmínkou pro zápis uchazeče do studia je úhrada poplatků spojených se studiem 
na soukromé vysoké škole v souladu se smlouvou o studiu ve smyslu § 59 zákona. 

Článek X. Poplatky spojené se studiem 

1. Studenti studující na soukromé Vysoké škole NEWTON v akreditovaných studijních 
programech jsou povinni hradit školné a další poplatky spojené se studiem 
na Vysoké škole NEWTON. 
 

2. Výše školného je určena statutárním orgánem Vysoké školy NEWTON jmenovitě 
pro jednotlivé studijní programy v členění dle forem studia a popř. i jednotlivých 
specializací těchto studijních programů. 
 

3. Výše školného je součástí smlouvy o vysokoškolském studiu uzavírané mezi 
studentem a Vysokou školou NEWTON; změna výše školného je v průběhu trvání 
tohoto smluvního vztahu možná pouze se souhlasem obou smluvních stran. 
Smlouva o vysokoškolském studiu dále upravuje práva a povinnosti smluvních 
stran včetně povinnosti studenta hradit další poplatky spojené se studiem na 
Vysoké škole NEWTON, důsledky neplnění povinností smluvních stran, a to včetně 
důsledků neplacení školného či dalších poplatků spojených se studiem na Vysoké 
škole NEWTON. 
 

4. Postup při výběru školného a dalších poplatků, jakož i postup při řešení pohledávek 
spojených se studiem na Vysoké škole NEWTON upravují další normy Vysoké 
školy NEWTON. 

Článek XI. Studium, stipendia 

1. Průběh a ukončení studia včetně hodnocení studijních výsledků jsou upraveny 
studijním a zkušebním řádem Vysoké školy NEWTON. 
 

2. Během studia je student povinen se vyvarovat jakéhokoliv podvodného jednání, 
zejména pak porušování cizích autorských práv, plagiátorství a nepovoleného 
užívání pomůcek při ověřování studijních výsledků. Porušením této své povinnosti 
se student vystavuje riziku postihu v souladu se zněním disciplinárního řádu Vysoké 
školy NEWTON, jakož i obecně platných legislativních předpisů České republiky. 
 

3. Podmínky, postupy a pravidla pro přiznávání stipendií, jakož i způsoby jejich 
vyplácení jsou upraveny stipendijním řádem Vysoké školy NEWTON. 
 

4. Pro uskutečňování studijních programů v cizím jazyce platí pravidla shodná 
s pravidly pro uskutečňování studijních programu v češtině. 
 

5. Pro studijní program uskutečňovaný v cizím jazyce přitom platí, že v daném cizím 
jazyce je realizováno celé přijímací řízení ke studiu, je k dispozici odpovídající 
podpora studia včetně vnitřního předpisu a dalších norem Vysoké školy NEWTON, 
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informačních a studijních zdrojů i studijních opor, probíhají studijní praxe, jakož i 
jsou zpracovávány závěrečné kvalifikační práce včetně jejich posudků. 
V příslušném cizím jazyce probíhají rovněž celé státní závěrečné zkoušky. 

Článek XII. Doklady o studiu 

1. Doklady o studiu na Vysoké škole NEWTON jsou ve smyslu § 57 zákona průkaz 
studenta, výkaz o studiu a potvrzení o studiu. 
 

2. Průkazem studenta Vysoké školy NEWTON se rozumí prostřednictvím Vysoké 
školy NEWTON vydávané ISIC karta pro studenty prezenční formy studia a ALIVE 
karta pro studenty kombinované formy studia. 
 

3. Výkaz o studiu je v rámci Vysoké školy NEWTON veden v rámci elektronického 
informačního systému vysoké školy (též jen IS) v podobě tzv. „e-indexu“, jehož 
údaje jsou adekvátně zabezpečeny proti zásahu neoprávněných osob.  
 

4. V případě studentů kombinované formy studia může být výkaz o studiu veden 
paralelně rovněž v listinné podobě; v případě rozporu údajů uvedených v listinné 
vs. elektronické podobě výkazu o studiu platí, neprokáže-li se opak, údaje uvedené 
v jeho podobě elektronické. 
 

5. Doklady o absolvování studia ve studijním programu na Vysoké škole NEWTON 
jsou v souladu se zněním § 57 a následujících zákona o vysokých školách zejména 
vysokoškolský diplom, dodatek k diplomu (Diploma Supplement) a doklad 
o vykonaných zkouškách. Dokladem o absolvování části studia je doklad 
o vykonaných zkouškách. 
 

6. Za vydání dokladů o studiu či dokladů o absolvování studia na Vysoké škole 
NEWTON včetně vydání výpisu údajů z výkazu o studiu úředně potvrzeného 
vysokou školou, vydání náhradních dokladů a vydání duplikátů již dříve vydaných 
dokladů může být ze strany Vysoké školy NEWTON požadována úhrada 
administrativního poplatku. 

ČÁST TŘETÍ: ORGÁNY A JEJICH PŮSOBNOST, 
ORGANIZAČNÍ USPOŘÁDÁNÍ 

Článek XIII. Orgány Vysoké školy NEWTON 

1. V čele Vysoké školy NEWTON, a.s. stojí statutární orgán, kterým je představenstvo. 
 

2. Akademickými orgány Vysoké školy NEWTON jsou: 
a) rektor/ka (dále jen „rektor“), 
b) akademická rada, 
c) rada pro vnitřní hodnocení (dále jen „rada“),  
d) disciplinární komise. 
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3. Dalšími orgány Vysoké školy NEWTON je kvestor/ka (dále jen „kvestor“) a dozorčí 
rada. 
 

4. Není-li ustaven některý z akademických orgánů Vysoké školy NEWTON nebo není-
li jmenován kvestor, plní jejich funkci statutární orgán. 

Článek XIV. Rektor 

1. Rektora jmenuje a odvolává statutární orgán Vysoké školy NEWTON, kterému je 
rektor přímo podřízen a odpovídá se mu ze svoji činnosti. 

 
2. Rektor vykonává působnost dle části čtvrté až sedmé a deváté až jedenácté zákona 

o vysokých školách, pokud není tímto vnitřním předpisem určeno jinak. 
 
3. Rektora zastupují jednotliví prorektoři, a to v rektorem stanoveném pořadí a 

rozsahu. Prorektory jmenuje a odvolává po schválení statutárním orgánem rektor. 

Článek XV. Akademická rada 

1. Členy Akademické rady Vysoké školy NEWTON (dále též jen „akademická rada“) 
jmenuje se souhlasem statutárního orgánu rektor z řad členů akademické obce 
Vysoké školy NEWTON a dalších významných odborníků zejména z oborů, v nichž 
Vysoká škola NEWTON uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí činnost. 
 

2. Akademická rada je minimálně jedenáctičlenná, jejím předsedou je rektor Vysoké 
školy NEWTON. Nejméně jedna třetina členů akademické rady jsou přitom jiné 
osoby než členové akademické obce Vysoké školy NEWTON. Funkční období 
členů akademické rady je pětileté. 
 

3. Zasedání akademické rady svolává rektor, a to minimálně jedenkrát za akademický 
rok. Rektor je přitom povinen svolat zasedání akademické rady v případě, kdy ho 
o to požádá alespoň polovina jejích členů. 
 

4. Akademická rada se vyjadřuje zejména k záležitostem, které ji předloží statutární 
orgán vysoké školy, přičemž zpravidla projednává: 

a) návrh strategického záměru Vysoké školy NEWTON, jakož i každoroční 
plány realizace strategického záměru Vysoké školy NEWTON, 

b) záměry týkající se tvorby i změn studijních programů a jejich specializací, 
c) závěry hodnocení realizace studijních programů a jejich specializací, 
d) návrhy pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 

souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a 
s nimi souvisejících činností, jakož i návrh zprávy o vnitřním hodnocení 
kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností, 

e) návrhy na působení hostujících profesorů na Vysoké škole NEWTON. 
 

5. Akademická rada ve smyslu § 53 zákona schvaluje profesory, docenty a další 
odborníky jako členy zkušebních komisí pro státní závěrečné zkoušky, kteří mají 
právo zkoušet při státní zkoušce. 
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6. Vlastní činnost i způsob jednání akademické rady jsou upraveny jednacím řádem 
akademické rady. 

Článek XVI. Rada pro vnitřní hodnocení 

1. Předsedu Rady pro vnitřní hodnocení (dále jen „rada“) jmenuje statutární orgán. 
 

2. Členy rady jmenuje se souhlasem statutárního orgánu předseda rady z řad členů 
akademické obce Vysoké školy NEWTON a dalších významných odborníků 
zejména z oborů, v nichž Vysoká škola NEWTON uskutečňuje vzdělávací a tvůrčí 
činnost. 
 

3. Rada je minimálně pětičlenná, funkční období členů rady je pětileté. 
 

4. Rada zajišťuje kvalitu vzdělávací činnosti a související tvůrčí činnosti a dalších 
souvisejících činností, přičemž zejména: 

a) vytváří návrh pravidel systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a 
s nimi souvisejících činností, 

b) předkládá zpracované návrhy pravidel systému zajišťování kvality a 
vnitřního hodnocení kvality ke schválení statutárnímu orgánu Vysoké školy 
NEWTON, 

c) řídí průběh vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností, 

d) řídí zpracování zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a 
s nimi souvisejících činností včetně jejích dodatků, 

e) vede průběžné záznamy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a 
s nimi souvisejících činností Vysoké školy NEWTON, 

f) vykonává další činnosti v rozsahu stanoveném statutárním orgánem 
Vysoké školy NEWTON. 

 
5. Vlastní činnost, pravomoci a odpovědnosti jejich členů, způsob svolávání a jednání 

rady upravuje jednací řád rady. 

Článek XVII. Disciplinární komise 

1. Členy disciplinární komise Vysoké školy NEWTON a jejího předsedu jmenuje a 
odvolává rektor z řad členů akademické obce. Disciplinární komise má čtyři členy, 
z nichž polovinu tvoří studenti. Délku funkčního období členů disciplinární komise 
stanoví rektor, funkční období je přitom nejvýše dvouleté. 
 

2. Disciplinární komise je rektorem na Vysoké škole NEWTON jmenována v případě, 
kdy je nutné projednat disciplinární přestupek studenta Vysoké školy NEWTON. 
 

3. Disciplinární komise projednává disciplinární přestupky studentů a předkládá návrh 
na rozhodnutí rektorovi. Při své činnosti a jednání se řídí Disciplinárním řádem 
Vysoké školy NEWTON. 
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Článek XVIII. Kvestor 

1. Kvestora jmenuje a odvolává statutární orgán Vysoké školy NEWTON, kterému je 
kvestor přímo podřízen a odpovídá mu za svoji činnost. 
 

2. Kvestor řídí zejména hospodaření a vnitřní správu Vysoké školy NEWTON, a to 
prostřednictvím dalších organizačních útvarů Vysoké školy NEWTON, a zastupuje 
Vysokou školu NEWTON v rozsahu stanoveném rozhodnutím statutárního orgánu. 

Článek XIX. Garant studijního programu 

1. Každý studijní program uskutečňovaný Vysokou školou NEWTON má určeného 
garanta studijního programu, který koordinuje obsahovou přípravu studijního 
programu, dohlíží na kvalitu jeho uskutečňování, vyhodnocuje studijní program a 
rozvíjí jej. 
 

2. Garantem studijního programu může být pouze akademický pracovník Vysoké 
školy NEWTON s plným pracovním úvazkem, který byl jmenován profesorem nebo 
docentem, popř. disponuje vědeckou hodností kandidáta či doktora věd (CSc., 
DrSc.) nebo vzděláním získaném absolvováním postgraduálního doktorského 
studijního programu v oboru blízkého či příbuzného obsahového zaměření 
ke studijnímu programu, který má garantovat. 
 

3. Garant studijního programu musí za posledních 5 let vykazovat tvůrčí činnost, jež 
odpovídá oblasti vzdělávání, v níž je jím garantovaný studijní program 
uskutečňován, popř. disponovat odpovídající odbornou praxí. 
 

4. Při výkonu své role garant studijního programu úzce spolupracuje se statutárním 
orgánem, s rektorem a prorektory a s vedoucími jednotlivých organizačních 
součástí Vysoké školy NEWTON, zejména pak s vedoucími jednotlivých center 
Vysoké školy NEWTON. 

Článek XX. Vnitřní organizační členění Vysoké školy NEWTON 

1. Vysoká škola NEWTON se člení na jednotlivé součásti, jimiž jsou zejména: 
a) odborná centra, 
b) instituty, 
c) další organizační útvary. 

 
2. Odborná centra jsou kmenovými pracovišti Vysoké školy NEWTON zajišťujícími jak 

vzdělávací, tak výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. Jedná se o: 
a) Centrum humanitních věd, 
b) Centrum ekonomických disciplín, 
c) Centrum managementu, 
d) Centrum marketingu, 
e) Centrum jazyků. 
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3. Instituty představují specializovaná odborná pracoviště zaměřená zejména na 
výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost. O zřízení i zrušení konkrétních 
institutů rozhoduje na návrh rektora statutární orgán. 
 

4. Mezi další organizační útvary patří útvary a pracoviště zajišťující podpůrné a 
obslužné činnosti pro výuku a fungování Vysoké školy NEWTON. O zřízení i 
zrušení konkrétních útvarů či pracovišť rozhoduje na návrh kvestora statutární 
orgán. 

Článek XXI. Odborná centra 

1. V čele odborného centra stojí vedoucí centra, který je jmenován a rovněž odvoláván 
rektorem po schválení statutárním orgánem. 
 

2. Odborné centrum tvoří zaměstnanci Vysoké školy NEWTON, kterými jsou: 
a) profesoři, docenti, odborní asistenti, asistenti a lektoři zajišťující vzdělávací, 

jakož i výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost centra, 
b) výzkumní a vývojoví pracovníci působící zejména v rámci výzkumné a 

vývojové, jakož popř. i vzdělávací a další tvůrčí činnosti centra. 
 

3. V rámci odborného centra mohou dále působit: 
a) externí vyučující a další spolupracovníci, 
b) stipendisté na studijním pobytu, 
c) hostující profesoři. 

 
4. Vedoucí centra předkládá rektorovi a následně s ním projednává návrhy týkající se: 

a) vzdělávací činnosti zajišťované centrem, a to včetně návrhů na aktualizace, 
změny, rozšíření i zrušení konkrétních studijních programů, specializací i 
jednotlivých předmětů, 

b) výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti centra, 
c) personálního zabezpečení činností centra. 

 
5. Vedoucí centra předkládá kvestorovi a následně s ním projednává návrhy týkající 

se: 
a) organizačního zabezpečení činností centra, 
b) odměňování, 
c) finančního rozpočtu centra, 
d) investic a rozvoje centra. 

 
6. Vedoucí centra řídí a hodnotí v návaznosti na výstupy a rozhodnutí Rady odbornou 

i pedagogickou úroveň výuky v rámci studijních předmětů zařazených do jimi 
vedeného centra, jakož i kvalitu výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti v rámci 
centra realizovaných. Hodnotí rovněž plnění pracovních a jiných povinností 
ze strany všech osob do centra zařazených a v rámci něj působících.  
 

7. Vedoucí centra je oprávněn vystupovat za Vysokou školu NEWTON výlučně 
v mezích svého písemného zplnomocnění ze strany statutárního orgánu. 
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8. Vedoucí centra může po projednání s rektorem ustavit svého zástupce včetně 
určení rozsahu možného zastupování a dalších podmínek, za kterých je případně 
zástupcem zastupován. 

Článek XXII. Instituty 

1. V čele institutu stojí vedoucí institutu, který je jmenován a rovněž odvoláván 
rektorem po schválení statutárním orgánem. 
 

2. V rámci institutů působí zaměstnanci a externí spolupracovníci Vysoké školy 
NEWTON, kteří vykonávají zejména výzkumnou, vývojovou a další tvůrčí činnost a 
popř. participují na vzdělávací činnosti vysoké školy. 
 

3. Postavení, oprávnění, jakož i role a úkoly vedoucích institutů jsou obdobou 
postavení, oprávnění, rolí a úkolů vedoucích center popsaných v čl. XXI. 

ČÁST ČTVRTÁ: KVALITA ČINNOSTÍ 

Článek XXIII. Zajišťování a hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a 
s nimi souvisejících činností 

1. Vysoká škola NEWTON zajišťuje kvalitu vzdělávací činnosti, jakož i s ní 
souvisejících tvůrčí a dalších činností. 
 

2. Vysoká škola NEWTON v souladu s příslušnými ustanoveními zákona zavádí, 
udržuje a dále zlepšuje systém zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností. 
 

3. Zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy 
NEWTON zahrnuje uplatnění záměrů a postupů v oblasti zajišťování kvality 
v rozsahu a směrech nastíněných zejména v § 77b, odst. 2 zákona. 
 

4. Vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti podléhají pravidelnému hodnocení. 
 

5. Hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy 
NEWTON může mít podobu hodnocení vnitřního a vnějšího. 
 

6. Vnější hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností provádí 
v případech uvedených v § 84 zákona Národní akreditační úřad pro vysoké školství 
České republiky (dále jen „Akreditační úřad“). Vysoká škola NEWTON si pak může 
vnější hodnocení zajistit u všeobecně uznávané hodnotící agentury. 
 

7. Vysoká škola NEWTON provádí vnitřní hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností spočívající: 

a) v aplikaci standardů a postupů vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, 
tvůrčí a s nimi souvisejících činností Vysoké školy NEWTON, 

b) ve vypracování zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a 
s nimi souvisejících činností Vysoké školy NEWTON, která popisuje 
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dosažené kvalitativní výstupy vysoké školy v oblasti vzdělávací a tvůrčí 
činnosti a opatření přijatá k odstranění případně zjištěných nedostatků, 

c) ve zpřístupnění zprávy o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a 
s nimi souvisejících činností Vysoké školy NEWTON včetně dodatků k této 
zprávě orgánům a členům orgánů Vysoké školy NEWTON, Akreditačnímu 
úřadu a ministerstvu. 

 
8. Zpráva o vnitřním hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících 

činností Vysoké školy NEWTON se vypracovává jednou za 5 let, přičemž 
každoročně je vypracovaná zpráva aktualizována o dodatek popisující v kvalitě a 
v řídících opatřeních dosažené změny. 
 

9. V rámci vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností 
Vysoké školy NEWTON využívá mimo jiné výstupů a výsledků zjištěných v rámci 
interních hodnocení kvality ze strany studentů Vysoké školy NEWTON 
prováděných prostřednictvím informačního systému Vysoké školy NEWTON či 
zvláštních průzkumů ve formě dotazníkových i jiných šetření. 
 

10. Konkrétní vymezení a popis systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností a vnitřního hodnocení kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi 
souvisejících činností Vysoké školy NEWTON upravuje další norma Vysoké školy 
NEWTON. 

ČÁST PÁTÁ: OSTATNÍ USTANOVENÍ 

Článek XXIV. Další povinnosti Vysoké školy NEWTON 

1. Vysoká škola NEWTON je dále v souladu se zněním § 42 zákona povinna: 
a) každoročně vypracovat, předložit ministerstvu a zveřejnit výroční zprávu 

o činnosti, a to v termínu a formě, kterou stanoví ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy, 

b) vypracovat, projednat s ministerstvem a zveřejnit strategický záměr Vysoké 
školy NEWTON a každoroční plán realizace strategického záměru, a to 
v termínu a formě, kterou stanoví ministr, 

c) poskytovat Akreditačnímu úřadu a ministerstvu na jejich žádost ve 
stanovených termínech a bezplatně informace potřebné pro jejich činnost 
dle zákona, 

d) ve veřejné části svých internetových stránek zveřejňovat informace 
o omezení či zániku oprávnění uskutečňovat studijní program, o omezení 
nebo odnětí akreditace studijních programů, jakož i o registrovaných 
vnitřních předpisech včetně údajů o jejich platnosti a účinnosti, 

e) činit vhodná opatření pro studium rodičů a dalších v zákoně vymezených 
osob po uznanou dobu rodičovství, 

f) oznámit ministerstvu, že na Vysokou školu NEWTON, a.s. byl prohlášen 
nebo ukončen konkurz podle předpisů upravujících úpadek a způsoby jeho 
řešení nebo že Vysoká škola NEWTON, a.s. byla pravomocně odsouzena 
za trestný čin, 
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g) oznámit ministerstvu a Akreditačnímu úřadu zánik Vysoké školy NEWTON, 
a.s. jako právnické osoby, která získala oprávnění působit jako soukromá 
vysoká škola, nebo její zrušení. 

 
2. Vysoká škola NEWTON zajistí, aby výroční zpráva o činnosti a strategický záměr 

Vysoké školy NEWTON byly veřejně přístupné, a to formou zveřejnění ve veřejné 
části svých internetových stránek. 

Článek XXV. Akademická obec 

Akademickou obec Vysoké školy NEWTON tvoří: 
a) akademičtí pracovníci Vysoké školy NEWTON, 
b) hostující profesoři a emeritní profesoři Vysoké školy NEWTON, 
c) studenti zapsaní ve studijních programech Vysoké školy NEWTON, pokud 

jim studium nebylo přerušeno. 

Článek XXVI. Akademičtí pracovníci 

1. Akademickými pracovníky Vysoké školy NEWTON jsou ti profesoři, docenti, 
mimořádní profesoři, odborní asistenti, asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a 
vývojoví pracovníci, kteří jsou zaměstnanci vysoké školy vykonávajícími 
v pracovním poměru podle sjednaného druhu práce jak pedagogickou, tak tvůrčí 
činnost.  
 

2. V případě pochybností rozhoduje o uznání postavení akademického pracovníka na 
návrh rektora statutární orgán. 

Článek XXVII. Akademičtí funkcionáři, akademické obřady a 
insignie 

1. Vnějším výrazem akademických práv a svobod na Vysoké škole NEWTON je 
vymezení práv akademických funkcionářů a akademické obřady. 
 

2. Akademickými funkcionáři Vysoké školy NEWTON jsou rektor a prorektoři.  
 

3. Pravidelnými akademickými obřady jsou imatrikulace studentů a promoce 
absolventů, mezi další nepravidelně konané obřady pak patří zejména inaugurace 
rektora, slavnostní zasedání Akademické rady a slavnostní shromáždění 
akademické obce. 
 

4. Průběh akademického obřadu určuje opatřením či metodickým pokynem rektor. 
 

5. Akademickým funkcionářům přísluší při akademických obřadech právo použít talár. 
Právo použít při akademických obřadech rektorský řetěz a žezlo přísluší rektorovi, 
popř. jím ve vztahu ke konkrétnímu akademickému obřadu pověřenému 
prorektorovi. 
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Článek XXVIII. Hostující a emeritní profesoři 

1. Postavení hostujícího profesora se přiznává zaměstnanci Vysoké školy NEWTON 
působícímu v pracovním poměru, který byl přijat na Vysokou školu NEWTON: 

a) s vymezením činností odpovídajících činnostem profesora či docenta 
s působením na dobu určitou v trvání alespoň jednoho semestru, 

b) a současně je profesorem nebo docentem na jiné vysoké škole v České 
republice nebo v zahraničí, nebo je všeobecně uznávaným odborníkem. 

 
2. Postavení emeritního profesora Vysoké školy NEWTON může být rektorem 

přiznáno: 
a) bývalému akademickému pracovníkovi Vysoké školy NEWTON, který se  

významným způsobem zasloužil o její rozvoj, 
b) bývalému spolupracovníkovi Vysoké školy NEWTON, který vykonával 

pedagogickou či tvůrčí činnost a významně se přitom zasloužil o rozvoj 
Vysoké školy NEWTON. 

 
3. Hostující i emeritní profesoři mají postavení akademických pracovníků Vysoké 

školy NEWTON. 

Článek XXIX. Informační systém (IS), jeho složky a užití 

1. Informační systém Vysoké školy NEWTON (dále též jen „IS“) představuje funkční 
celek zabezpečující informace pro vzdělávací, výzkumné, vývojové a další tvůrčí 
činnosti, řízení Vysoké školy NEWTON a jejich součástí, pro doplňkové činnosti a 
také pro státní správu, komerční oblast a veřejnost. Zabezpečuje a zahrnuje: 

a) přístup zaměstnanců a studentů k dostupným informacím potřebným 
k výkonu jejich funkce, činností a ke studiu na jejich potřebám odpovídající 
úrovni, a to zejména prostřednictvím knihoven, studoven, lokálních a 
globálních informačních sítí, 

b) poskytování garantovaných informací vymezených platnou legislativou, 
c) sběr, zpracování, uchování a zpřístupňování informací nutných 

pro zabezpečení řídicí, hospodářské a administrativní funkce Vysoké školy 
NEWTON a jejich součástí, 

d) poskytování informací o Vysoké škole NEWTON tak, aby byly přístupné 
veřejnosti, zejména prostřednictvím internetu. 

 
2. Všichni uživatelé IS jsou povinni dodržovat platné standardy a bezpečnostní 

opatření Vysoké školy NEWTON.  
 

3. Zaměstnanci i další spolupracovníci na všech úrovních odpovídají za legálnost 
používání softwarových produktů. 
 

4. Rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 písm. a), b) a d) zákona, kterým 
se vyhovuje žádosti studenta, a rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 
písm. e) zákona se doručují prostřednictvím elektronického informačního systému 
Vysoké školy NEWTON (IS); za den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém 
případě považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí studentovi v IS. 
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5. Rozhodnutí vydané v řízení dle § 50 zákona, kterým je vyhověno žádosti uchazeče 
o přijetí ke studiu, může být uchazeči doručováno prostřednictvím elektronického 
informačního systému Vysoké školy NEWTON (IS); za den doručení a oznámení 
rozhodnutí se v takovém případě považuje první den následující po zpřístupnění 
rozhodnutí v IS uchazeči. 

ČÁST ŠESTÁ: PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

Článek XXX. Závěrečná ustanovení 

1. Tento statut nabývá podle § 36 odst. 4 a § 41 odst. 2 zákona platnosti dnem 
registrace ministerstvem. 
 

2. Účinnosti nabývá tento statut 5. kalendářní den po dni nabytí své platnosti. 
 

3. Ke dni nabytí účinnosti statutu se zrušuje do tohoto dne platné a účinné znění 
Statutu NEWTON College, a.s. registrovaného ministerstvem dne 10. listopadu 
2017 pod č.j. MSMT-31097/2017-3. 

 
 
 
 
 
 
  ……………………………………… 
  MUDr. Jan Mojžíš 
  rektor a předseda představenstva 
  Vysoká škola NEWTON, a.s. 
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PŘÍLOHA ke statutu: 
 
 
Symboly Vysoké školy NEWTON: 
 

1. Rektorský řetěz: je tvořen vlastním řetězem ze stříbrného kovu a medailí 
ze stříbrného kovu se zjednodušeným původním znakem 
NEWTON College tvořeným stylizovanými písmeny „NC“ 
ve dvou odstínech modré barvy. 
 

2. Prorektorský řetěz: je tvořen vlastním řetězem ze stříbrného kovu a medailí 
ze stříbrného kovu se zjednodušeným původním znakem 
NEWTON College tvořeným stylizovanými písmeny „NC“ 
ve dvou odstínech modré barvy. 

 
3. Žezlo: délka žezla 120 cm, stříbrný kov, hlavici tvoří krychle s vyraženým 

zjednodušeným původním znakem NEWTON College tvořeným 
stylizovanými písmeny „NC“ a heslem „Dictum meum pactum“ 
na opačné straně, obojí ve dvou odstínech modré barvy; k nesení žezla 
je určen výhradně pedel. 
 

4. Taláry akademických funkcionářů: 
- talár rektora: tmavě modrý s červenými doplňky a stříbrným lemováním, 

nosí se s rektorským řetězem; 
- talár prorektora: tmavě modrý se stříbrným lemováním, nosí se 

s prorektorským řetězem; 
- talár pedela: červený s tmavě modrými doplňky a stříbrným lemováním, 

nosí se bez řetězu. 
 


