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Úvod 

Vysokoškolské vzdělávání pro mne představuje vrchol vzdělávacího procesu. K tématu jeho 

právní úpravy mne dovedl zájem o samosprávu mojí alma mater, Právnické fakulty Univerzity 

Karlovy, kde jsem se účastnil několika jednání akademického senátu, a také několik předchozích 

zkušeností se statutárními předpisy univerzity, pocházejících z mého okolí. Vysokoškolské 

právo je také ideálním prostředím, v němž se snoubí prvky, o něž se dlouhodoběji odborně 

zajímám – a sice vzdělávání, právnické osoby všeho druhu a normotvorba. 

V této práci si kladu za cíl analyzovat právní postavení vysokých škol v České republice 

jako subjektů veřejného práva. Zvláštní pozornost pak budu věnovat rozlišení koncepce 

vysokých škol soukromých od vysokých škol veřejných, resp. státních. Dále se rovněž zaměřím 

na rozbor rozsahu akademické samosprávy jako druhu neúzemní samosprávy sui generis. Třetím 

velkým tematickým celkem mojí práce bude akreditace jako forma pozitivní ingerence státu 

směřující k zajištění kvality vysokoškolského vzdělávání. 

Základní výzkumné otázky, o jejichž zodpovězení budu v průběhu této práce usilovat, 

jsou následující. Jakou povahu má vysoká škola, resp. univerzita coby subjekt veřejného práva? 

Můžeme při soukromé vysoké škole hovořit o akademické obci? Jakou povahu má vztah 

soukromé vysoké školy a jejího studenta či akademického pracovníka? Je nedávno provedená 

reforma akreditace a zajišťování kvality studia krokem správným směrem? Jaká má tato reforma 

ve své stávající podobě omezení?  Jaká doporučení k novelizaci zákona o vysokých školách autor 

předkládá? 

Z výše uvedeného plyne, že v této práci pojednávám především o otázkách statusu a 

autonomie vysokých škol. Majetkové otázky a otázky vztahující se ke správnímu řízení na vysoké 

škole jsou proto analyzovány pouze velmi omezeně. Stranou pozornosti dále stojí problematika 

práv a povinností studentů spojená s přijímáním ke studiu. Rozsah práce rovněž neumožňuje 

vyčerpávajícím způsobem pojednat o nové úpravě poskytování zahraničního vysokoškolského 

vzdělávání v České republice, ani se obšírněji zabývat problematikou státní správy vysokých škol 

v otázkách nostrifikací či poplatků za vzdělání.  

Vzhledem k orientaci práce na statusové otázky a zajišťování kvality vzdělávání se 

zabývám majetkovými záležitostmi vysokých škol pouze okrajově, ať už jde o oblast výběru 

poplatků za studium, financování činnosti vysokých škol a srovnání veřejného a soukromého 

sektoru z tohoto hlediska nebo o přidělování stipendií. Také pojednání o otázkách statutární 
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normotvorby vysokých škol a jejich specifik, případně srovnání vysokých škol různých forem a 

typů navzájem dle jejich předpisů je pro omezený rozsah této práce prakticky vyloučeno.  

Úvodní část práce se orientuje na rozbor teoretického pojmu vysoké školy v nejširším 

slova smyslu. Činí tak prostřednictvím rozpracování koncepce vysoké školy ve formálním a 

materiálním pojetí. Následuje historický exkurs k právní povaze vysokých škol, zejména pak 

pražské Univerzity Karlovy, jejíž mezníky právního vývoje jsou poměrně dobře zachyceny 

v odborné literatuře.  

Dále je pozornost věnována základům právní úpravy vysokého školství na úrovni 

ústavních a zákonných předpisů. Tato část obsahuje také autorský příspěvek k otázce vysoké 

školy coby právnické osoby veřejného práva. Problematika je doplněna o stručný náhled do 

státní školské politiky v oblasti terciárního vzdělávání a jejich současných trendů. 

V následující části je obecně pojednáno o typologii vysokých škol, tedy jejich rozdělení 

dle typů na univerzitní a neuniverzitní, a dále dle forem na veřejné, státní a soukromé. Zvolil 

jsem metodu pojednání od jednodušších a typičtějších typů a forem k typům a formám méně 

typickým. Na příkladu neuniverzitní vysoké školy jsou tak současně popsány orgány veřejné 

vysoké školy, přičemž na úrovni neuniverzitních vysokých škol rozšiřuji své pojednání o výklad 

týkající se součástí vysokých škol, především fakult. Výklad o formách je veden předně na 

příkladu veřejných vysokých škol. O státních a soukromých vysokých školách je pak v souladu 

s koncepcí zákona o vysokých školách pojednáno především na příkladech jejich odlišností od 

vysokých škol veřejných. Pozornost je věnována také zákonným limitům a omezením 

akademické samosprávy, zejména zákonným povinnostem, jež jsou stanoveny vysokým školám, 

a souvisejícím sankčním mechanismům, které jsou k dispozici orgánům státní správy v případě 

jejich nedodržení. Dále se stručně vyjadřuji k povaze vysoké školy jako subjektu veřejné správy. 

V pořadí pátá část rozebírá zákonnou a statutární koncepci akademického prostředí. 

Zahrnuje praktické aspekty akademického občanství a související problematiku akademických 

práv a svobod. Podrobně zde budou rozebrány otázky statusu studenta a akademického 

pracovníka a rozdíly mezi nimi, jakož i jejich vztah k vysoké škole. Rámcově je zmíněna též 

otázka udílení akademických titulů a jejich významu v praxi. S ohledem na nedávné veřejné dění 

se pozornost dostává též otázce akademické půdy v historické i současné perspektivě a otázce 

přípustnosti politizace prostředí vysoké školy.  

Šestá část pojednává o akreditaci jako způsobu zajištění trvalé kvality vysokoškolského 

vzdělávání, reformě akreditace z r. 2016, jakož i o všech současně existujících formách 
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akreditace, včetně nového systému oblastí vzdělávání a institutu společné akreditace studijního 

programu. Následuje několik poznámek ke stávající podobě akreditací. 

V závěru práce nalezneme autorovy odpovědi na jednotlivé položené výzkumné otázky. 

K těmto odpovědím autor přidává rovněž několik úvah de lege ferenda, které by mohly v 

budoucnu posloužit ke zkvalitnění stávající legislativní situace nebo k rozšíření bádání v oboru 

práva vysokých škol. 

  



   
 

 
 

4 
 

1. Základy právní úpravy vysokých škol 

1.1 Pojem vysoké školy 

Úvodem této práce je vhodné vymezit nejprve samotný pojem vysoké školy. Jeho definice je totiž 

s ohledem na spektrum subjektů, které za vysoké školy zákon označuje, relativně široká.1 Za 

základ pro vnitřní diferenciaci pojmu může vhodně posloužit jeho dichotomie, kterou do 

odborného diskursu poprvé uvedl Staša coby příspěvek k legislativní práci na zákonu o vysokých 

školách v roce 1997.2 Staša rozlišuje vysoké školy ve smyslu materiálním na straně jedné a ve 

smyslu formálním na straně druhé. Uvedené dvojí pojetí je shodně s citovaným článkem 

koncipováno jako analogické ke dvěma způsobům vymezení veřejné správy v obecné teorii 

správního práva.3 Toto základní dělení ovšem musí být příslušně modifikováno, neboť od doby 

sepsání zmiňovaného příspěvku došlo ke značné proměně v českém právu vysokých škol. Pro 

následující výklad tedy použijeme Stašovo dělení s přihlédnutím k těmto modifikacím. 

 

1.2 Vysoká škola ve smyslu materiálním 

Materiálně vymezujeme vysokou školou jako určitý soubor činností, mezi nimiž odborná 

literatura nejčastěji uvádí poskytování nejvyššího stupně vzdělání. To zahrnuje poskytování 

také profesní kvalifikaci a přípravu na odbornou činnost, zejména pokud má charakter 

výzkumné práce. Dalšími vykonávanými činnostmi jsou zejména činnost vědecká a výzkumná, 

dále rovněž přiznávání akademických titulů pro absolventy a poskytování doplňkového 

vzdělání. Vymezení by však bylo neúplné bez akademického prostředí jako pojmového znaku 

vysoké školy v materiálním smyslu, tedy jisté specifické kvality prostředí, v níž jsou uvedené 

činnosti realizovány.4 

Zásadním znakem vysokoškolského vzdělávání, vymezíme-li jej pozitivně, je činnost 

spočívající v realizaci výuky, která je úzce propojená s vědeckou a výzkumnou činností. 

Navazuje zásadně na úplné vzdělání středoškolské, zakončené maturitní zkouškou.5 Toto 

vymezení je však neúplné a je vhodné jej doplnit vymezením negativním. Od vyššího odborného 

 
1  Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. 
2  STAŠA, Josef: Vysoká škola a její postavení. In: Právo a veřejná správa. Pocta Dušanu Hendrychovi. Praha: 

C.H.Beck. 1997. s. 139-144. 
3   Srov. HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vydání. Praha: C.H.Beck, 2016, s. 2-3. 
4  Viz STAŠA, Josef: Vysoká škola a její postavení. In: Právo a veřejná správa. Pocta Dušanu Hendrychovi.             

s. 140-141. 
5  Výjimkou je v tomto ohledu § 48 odst. 2 ZVŠ, umožňující přijetí do vysokoškolského studia uměleckého směru 

výjimečně i uchazečům bez dokončeného středního vzdělání s maturitní zkouškou. 
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vzdělávání, které je upraveno školským zákonem v rámci tzv. regionálního školství, se 

vysokoškolské vzdělání liší svým teoretičtějším zaměřením.6 Vzájemná blízkost obou těchto 

typů vzdělávání v návaznosti na vzdělání středoškolské, jakož i v typu předávaných poznatků a 

zkušeností však umožňuje používat souhrnný termín „terciární vzdělávání“.7  

Vedle poskytování vzdělávání a umožňování získat určitou kvalifikaci je vysoká škola 

též prostorem pro rozvoj vědeckého bádání, přičemž na rozdíl od standardní vědecké instituce 

(jakou je např. Akademie věd ČR) je specifikem vysoké školy propojení vědecké práce s výukou. 

Akademičtí pracovníci osobně sjednocují vědu a výzkum, neboť náplní jejich práce je jak 

pedagogická, tak tvůrčí činnost.8 Pokračující rozšiřování spektra činností uskutečňovaných 

vysokými školami vyústilo rovněž v legislativní rovině v explicitní uvedení dalších činností vedle 

činnosti vědecké. Jsou jimi především činnosti bezprostředně s vědou související, tedy činnosti 

výzkumná, vývojová a inovační, ale také různé typy „další tvůrčí činnosti“, které jsou 

považovány za stejně významné jako činnost vědecká.9 Výčet typových činností realizovaných 

vysokými školami pak zahrnuje rovněž uměleckou činnost. V průběhu posledních dekád 

současně pozorujeme jistý odklon od úzce definovaného souboru činností v rozsahu výuky a 

vědy ve prospěch mnohem pestřejší palety aktivit. Společně s touto změnou lze pozorovat též 

zvyšování významu akademické sféry ve veřejném prostoru. Akademická sféra má totiž také roli 

určité specifické výseče občanské společnosti, která se pravidelně vyjadřuje k celospolečenským 

záležitostem. Rozšíření užité terminologie tedy můžeme považovat za důsledek výše zmíněného 

společenského posunu. 

Dalším pojmovým znakem vysoké školy v materiálním smyslu je tradičně přiznávání 

akademických titulů absolventům.10 Podle druhu absolvovaného studijního programu je 

absolventům přiznán odpovídající akademický titul, přičemž všechny tituly udělované v témže 

studijním programu odpovídají shodné úrovni kvalifikace.11 Další kvalifikace pedagogů může být 

 
6  § 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ŠkolZ“) 
7  Tato terminologie má své zakotvení jednak v teorii a jednak v dokumentech a statistikách MŠMT. Nemá však 

odraz v platné legislativě, neboť ZVŠ nijak neupravuje vyšší odborné školy, které jsou naopak součástí úpravy 
ve ŠkolZ. Srov. též Bílá kniha terciárního vzdělávání. Verze projednaná vládou dne 26.1.2009 [online]. 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. [cit. 19.3.2019]. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/bila_kniha/schvalena_bktv/Bila_kniha_terciarniho_vzdelavani2.pdf. s. 18, bod 19. 

8  Viz § 70 odst. 1 ZVŠ. 
9  Vládní návrh zákona o vysokých školách. Důvodová zpráva. Dostupné z: 

http://www.psp.cz/eknih/1996ps/tisky/t032900d.htm. 
10  Pozn.: Akademický titul je současně i společensky nejnápadnější indikátor příslušnosti (byť historické) 

k akademické obci jak konkrétní vysoké školy, tak rovněž k akademické sféře jako celku.  
11  Úpravu jednotlivých druhů uznávaných akademických titulů obsahuje ZVŠ v § 45–47.  
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završena rovněž přiznáváním vědecko-pedagogických hodností.12 V současné době jsou tak 

udělovány hodnosti docenta (doc.) a profesora (prof.). Nadto je nově vysokým školám dána též 

pravomoc udělené tituly za určitých okolností odebrat. Známé jsou v tomto ohledu zejména 

případy vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky, jakož i neplatnosti jmenování docentem 

či profesorem v důsledku plagiátorství.13 

Nad rámec již popsaného vzdělávání jsou vysokými školami realizovány též programy 

celoživotního vzdělávání, a to orientované buď na výkon povolání, nebo zájmově. Tyto 

programy podléhají zvláštní akreditaci a jsou poskytovány za podmínek stanovených vnitřními 

předpisy konkrétní vysoké školy.14 

Vysoká škola v materiálním smyslu však není omezena uvedeným výčtem činností. Aby 

byla zajištěna jejich kvalita, je zapotřebí určitých systémových garancí. Těmi jsou 

tzv. akademické svobody, jimiž rozumíme především zákonem výslovně upravenou svobodu 

vědeckého bádání (vědy), svobodu výzkumu, svobodu vyučování (výuky) a svobodu učení 

(studia).15 Tyto svobody mohou být omezeny jen ve zvláštních případech, a to typicky v případě 

některých zásahů ze strany státní moci nebo v ohledu činnosti politických stran. Právě 

akademické prostředí z vysoké školy činí všeobecnou kulturní a demokratickou hodnotu.16  

Obdobné materiální pojetí jako Staša, ovšem týkající se univerzity coby zvláštního druhu 

vysoké školy, vymezuje Beran. Jeho tezí je materiální pojetí vysoké školy jako jistého účelu, jímž 

je poskytování „univerzitního vzdělání“, kterým se rozumí kladení důrazu na „humanitní“ 

vědy, pěstování vědy a výzkumu a propojení vědy a výuky.17  

Rovněž v zákonné úpravě lze nalézt prvky materiálního pojetí podstaty vysoké školy. 

Zákon o vysokých školách ve svém úvodním ustanovení § 1 nazývá vysoké školy „vrcholnými 

centry vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti“, které „mají klíčovou úlohu ve vědeckém, 

kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti,“ a uvádí rozsah činností, které se pojí 

s touto rolí vysokých škol.18 V této souvislosti zaznamenáváme posun oproti předchozí úpravě 

 
12  STAŠA, Josef: Vysoká škola a její postavení. In: Právo a veřejná správa. Pocta Dušanu Hendrychovi. s. 140–141. 
13  K problematice odebírání akademických titulů srov. oddíl 5.1.3. 
14  Viz § 60 ZVŠ. 
15  Tyto jsou výslovně upraveny v §4 ZVŠ. 
16  STAŠA, Josef: Vysoká škola a její postavení. In: Právo a veřejná správa. Pocta Dušanu Hendrychovi. s. 141-142. 

O akademickém prostředí blíže pojednávám v části páté. 
17  BERAN, Karel. Právní povaha univerzity. Právník. Teoretický časopis pro otázky státu a práva. Praha: Ústav státu 

a práva AV ČR. 2005. 144 (3), ISSN 0231-6625. s. 260. 
18  Těmito činnostmi jsou, vedle již zmíněného uchovávání dosaženého poznání a související vědecké i jiné tvůrčí 

činnosti a poskytování vysokoškolského vzdělání, mj. poskytování dalších forem vzdělávání, aktivní role ve 
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v obsahové činnosti vysoké školy, když původní vymezení činnosti „vědecké“ nebo 

„umělecké“ je nyní významně rozšířeno nově zavedenou legislativní zkratkou „tvůrčí 

činnosti“.19 Tvůrčí činnost coby nově zaváděná legislativní zkratka pak zahrnuje nejen až dosud 

v zákonech uváděnou činnost vědeckou, výzkumnou a uměleckou20, ale rovněž činnost 

vývojovou, inovační a „další tvůrčí činnost“, o niž byla činnost vysokých škol v posledních 

desetiletích rozšířena. 

Jelikož vysoké školy jsou nezbytně navázány na veřejnou správu, nelze opomenout ani 

nezanedbatelný vliv státní vysokoškolské politiky, jejímž určovatelem je především 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) prostřednictvím strategických 

dokumentů.21 Zdůrazněny jsou v nich tři základní činnosti vysokých škol, konkrétně vzdělávací 

činnost, tvůrčí činnost a tzv. „třetí role“, jíž se rozumí přímé společenské a odborné působení 

vysokých škol. Třetí role značí šíření poznatků a hodnot ve společnosti a samostatnou realizaci 

odborné činnosti v oblasti, v níž vysoké školy působí.22 

Podotýkám, že výše zmíněnou „činnost inovační“ realizují zejména technické 

a přírodovědecké vysoké školy a fakulty prostřednictvím vysokou školou zakládaných 

či spoluzakládaných podnikatelských projektů např. v podobě tzv. podnikatelských inkubátorů 

či technologických parků, což koresponduje i s jedním z prioritních cílů uvedených 

v dlouhodobém záměru MŠMT.23 

Lze tedy uzavřít, že vysokou školou v materiálním smyslu rozumíme činnost zahrnující 

poskytování specifické formy terciárního vzdělání, označovaného jako vysokoškolské vzdělání, 

dále vykonávání vlastní, široce definované tvůrčí činnosti, a konečně propojování výsledků této 

 

veřejné diskusi o společenských a etických otázkách, přispívání k rozvoji na národní a regionální úrovni a 
spolupráce s podnikovou a kulturní sférou a konečně rozvoj mezinárodní, zvláště pak evropské spolupráce. 

19  V souvislosti s rozšiřováním oborů vysokého školství je vhodné zkoumat, zda s sebou tento postup nenese 
současně jakési rozmělnění vysokoškolského prostředí, které bylo historicky definováno především důrazem na 
obory s vysokou teoretickou náročností. Dle názoru autora však ke snížení kvality vzdělávání docházet nemusí, 
budou-li důsledně uplatňovány standardy odbornosti i praktických kompetencí vyžadovaných po členech 
akademické obce. 

20  Srov. § 2 odst. 2 zákona č. 39/1980 Sb. (dále též ZVŠ 1980), příp. § 1 odst. 3 zákona č. 172/1990 Sb. (dále též 
ZVŠ 1990). 

21  Starším, ovšem bezesporu významným dokumentem je Bílá kniha terciárního vzdělávání (2009). Současný stav 
a cíle pak vyjadřuje jednak Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 a na ni navazující Rámec rozvoje vysokého 
školství do roku 2020, a dále rovněž Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké 
a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016-2020 (dále jen „DZ VŠ 2016-2020“). 

22  Viz Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti 
pro oblast vysokých škol na období 2016-2020, s. 2–3. [online].  Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/uploads/odbor_30/Jakub/DZ_2016_2020.pdf [cit. dne 19.3.2019]. 

23  Viz DZ VŠ 2016-2020, s. 17–19, kde je inovace uvedena jako součást prioritního cíle 5: „Kvalitní a relevantní 
výzkum, vývoj a inovace“. 
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tvůrčí činnosti s výukou. Kvalita prováděné činnosti je přitom garantována prostřednictvím 

akademických svobod a akademických práv. 

 

1.3 Vysoká škola ve formálním smyslu 

Od výše popsané materiální definice vysoké školy se vysoká škola ve smyslu formálním liší tím, 

že do popředí zde vystupuje instituce, která vykonává činnost vysoké školy ve smyslu 

materiálním.24 Takové vymezení však od vzniku ZVŠ 1998 již není dostačující. Vysokou školou 

totiž dle jeho ustanovení rozumíme též soubor oprávnění, udělovaných formou státního 

souhlasu již vzniklým a existujícím právnickým osobám, splňujícím vymezené podmínky.25 

Vysokou školou ve formálním smyslu může být i součást organizační složky státu, jak dále 

demonstruji. Podotýkám, že tento rozdíl je významný oproti úpravě škol v režimu ŠkolZ, neboť 

tam vedle školy jako souboru oprávnění může na základě zápisu do veřejného rejstříku školských 

právnických osob vzniknout též zcela nová právnická osoba, jejíž právní forma je vyhrazena 

právě takovým školám. Tento typ nese označení „školská právnická osoba“.26 

Jsou-li (především veřejné) vysoké školy vymezeny jako právnické osoby, jsou zřizovány 

státem, a to formou zákona.27 V takovém případě mají povahu právnických osob veřejného 

práva, kterým svědčí soubor specifických práv a povinností. V odborné literatuře se však různí 

názory na příslušnou právní formu, tedy zda jde o veřejnoprávní korporaci nebo o veřejný ústav, 

případně které jejich prvky dominují.28 

Takové právnické osoby však nepochybně jsou určeny rovněž právem na samosprávu, 

jejíž rozsah je demonstrativně stanoven zákonem. Do této tzv. samosprávné působnosti jsou 

řazeny především záležitosti vnitřní organizace a ustavování akademických orgánů a personálie 

akademických pracovníků včetně určování jejich počtu, dále rovněž otázky studia, zahrnující 

jeho koncepci, uskutečňování i kvalitu hodnocení, a konečně také vybrané otázky hospodaření 

vysoké školy.29  

 
24  STAŠA, Josef: Vysoká škola a její postavení. In: Právo a veřejná správa. Pocta Dušanu Hendrychovi. s. 142. 
25  HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1297. 
26  Srov. část dvanáctou ŠkolZ, zejména ust. § 154 a násl. ŠkolZ. 
27  Hovoříme o vysokých školách veřejných a státních dle § 2 odst. 7 ZVŠ. 
28  Podrobněji pojednávám o těchto různících se názorech, v současnosti nejvýrazněji zastávaných Stašou a 

Beranem, níže v části 4.4. 
29  Srov. § 6 odst. 1 ZVŠ. 
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Vedle formy právnické osoby veřejného práva může vysoká škola mít rovněž formu 

veřejného, resp. státního ústavu. Staša30 shodně s platnou legislativou označuje toto 

institucionální řešení jako obzvláště vhodné pro vojenské a policejní vysoké školy. 

Model vysokého školství v ČR je dále od přijetí ZVŠ otevřený také institucím, které 

nejsou státem ani zřízeny, ani majetkově ovládány. V tomto případě ovšem již nelze vysokou 

školu ve formálním smyslu mít za právnickou osobu, nýbrž za soubor oprávnění, spojený 

s provozováním činnosti vysoké školy.31 Tento soubor oprávnění lze rámcově označit jako 

působnost vymezenou zákonem o vysokých školách, resp. soubor oprávnění a povinností 

v oblasti veřejného práva, uvedených především v ustanoveních § 40–43 ZVŠ. 

Vysokou školou ve smyslu formálním označujeme tedy na jedné straně právnické osoby 

veřejného práva a organizační složky státu přímo založené k zajišťování vysokoškolských 

činností a na druhé straně soubory oprávnění zajišťovat vzdělávací, vědeckou, tvůrčí i jinou 

činnost vysoké školy. Pro všechny uvedené skupiny používá zákon shodné označení „vysoká 

škola“. 

K použitému pojmoslovnému aparátu již nyní poznamenávám, že není vhodně zvolen, 

neboť bez jistého předporozumění shora popsané problematice může u adresáta vyvolávat 

dojem, že se jedná o samostatné právnické osoby. Vhodnou inspirací pro zákonodárce de lege 

ferenda může v tomto smyslu být zmíněné pojmoslovné uchopení školských právnických osob 

ve ŠkolZ. 

  

 
30  STAŠA, Josef: Vysoká škola a její postavení. In: Právo a veřejná správa. Pocta Dušanu Hendrychovi. Praha: 

C.H.Beck. 1997. s. 145. 
31  HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 3. podstatně rozšířené vydání. Praha: C. H. Beck, 2009. s. 1297. 
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2. Vysoké školy v historické perspektivě 

O vysokých školách nelze podrobněji pojednávat bez porozumění historickým otázkám jejich 

právního postavení. V této kapitole je proto rámcově pojednáno o historickém vývoji vysokých 

škol, resp. univerzit v českých zemích, konkrétně o otázkách existence jejich práva na 

samosprávu. Komplexní historickou analýzu této problematiky provedl Nejvyšší správní soud 

ČSR ve svém rozhodnutí Boh. A 1596 z roku 1922. Vyslovil, že univerzita jako celek je právním 

subjektem, konkrétně korporací s právem na určitou účast ve veřejné správě, ovšem že tato 

povaha byla v průběhu historického vývoje zatlačena do pozadí převládajícími prvky ústavu, 

tedy státní instituce zřízené za konkrétním veřejným účelem – a to vyučovat.32 V následující 

části budeme sledovat výkladovou linii citovaného nálezu, a posléze přistoupíme ke stručnému 

rozboru právního stavu vysokých škol v období od roku 1950 po současnost. 

 

2.1 Od vzniku univerzit po rok 1873 

První vysokou školou všeobecného zaměření bylo pražské studium generale (obecné učení), 

známé jako Karlova Univerzita. Pro výkladové účely a rovněž z důvodu dostupného zmapování 

její historie v odborné literatuře ji použijeme též jako příkladu k demonstraci vztahu univerzity 

a státu, který se v průběhu let dramaticky měnil.  

Zakládací listina, vydaná císařem Karlem IV. v březnu 1348, zřídila univerzitu jako 

samosprávnou korporaci. Na jejím základě byla oprávněna vydávat vlastní, na panovníkovi 

i jiných subjektech nezávislé předpisy, kterými byly zejména statuty univerzity jako celku a 

posléze i statuty fakult.33 Univerzita měla rovněž od r. 1366 právo dědičného a svobodného 

držení majetku a členové její akademické obce byli vyňati z působnosti světských soudů (s 

výjimkou soudu královského).34 V čele univerzity stál nepřímo volený rektor z řad akademické 

obce. Ku pomoci mu pak byla rovněž volená rada (tzv. consilium). Pražské vysoké učení bylo 

rozděleno na čtyři fakulty, a sice artistickou, lékařskou, teologickou a právnickou.35 Svůj odraz 

v samosprávě univerzity mělo taktéž vnitřní rozdělení na univerzitní „národy“ (český, 

 
32  DOMINIK, Rudolf. O autonomii univerzity. Praha: Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s r.o. s. 29. 
33  SVATOŠ, Michal a kol. Dějiny Univerzity Karlovy I (1347/48-1622). Praha: Karolinum, 1995. s. 41. První statut 

univerzity byl však vydán až r. 1360. 
34  Tamtéž, s. 59 a násl. 
35  Poslední z jmenovaných fakult vytvořila záhy samostatnou univerzitu. 
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bavorský, polský a saský), původně existující jako krajanská společenstva studentů z těchto 

zemí.36 

Povahu pražské univerzity jako samosprávné korporace narušil až vzestup absolutistické 

moci v pobělohorském období. První z významných zásahů z pozice absolutistického panovníka 

představoval tzv. unijní dekret Ferdinanda III z roku 1654. Jeho hlavní význam tkvěl 

ve sjednocení dvou původních fakult, tj. Karolina a Klementina, pod záštitu 

jediné Univerzity Karlo-Ferdinandovy. Současně vznikla funkce tzv. superintendenta, jehož 

úkolem bylo vykonávat nad univerzitou zeměpanský policejní (správní) dozor. Již sama 

existence tohoto úřadu značí omezení existující nezávislosti univerzity.37  

Zásahy zeměpanské moci panovníka se nadále stupňovaly a výrazně se projevily 

na vydání studijních řádů a dalších normativních aktů, ovlivňujících vnitřní správu univerzity 

Marií Terezií. V roce 1752 byli dále do čela fakult postaveni státní úředníci zvaní studijní 

direktoři, a v roce 1755 byli výslovně nadřazeni superintendentovi.38 Státní dominanci 

nad univerzitou nedlouho poté potvrdilo její vyvázání z církevního dohledu za vlády Josefa II. 

a konečně i ztráta soudních pravomocí univerzity. 

Výjimku v načrtnuté řadě vrchnostenských zásahů do univerzitní autonomie tvoří 

tzv. studijní konsensus Leopolda II., který opět svěřil na několik málo let řízení fakult do rukou 

profesorských sborů. Korporační podstata univerzity však měla být záhy zatlačena do pozadí. 

Dle Berana39 přijetím studijního řádu císaře Františka roku 1802 univerzita zcela ztratila svoji 

korporační povahu. Studijní direktor měl svěřenou úřední pravomoc nejen ve všeobecných 

záležitostech studia, ale rovněž měl moc nad celou akademickou obcí i nad fakultou, jíž byl 

z titulu svého úřadu předsedou. „Fakulty univerzitní se staly pouhými ‚vyššími odděleními 

studijními‘ (höhere Studienabteilungen). Z vyučujících členů korporace se stali státní úředníci, 

vykonávající ,učitelský úřad‘ zeměpánem jim svěřený.  Obsah jejich služební povinnosti, zejména i 

obsah učební látky, byl přesně vymezen instrukcemi, schválenými učebnicemi nebo cenzurovanými 

přednáškovými sešity, jichž se přednášející profesor musel přísně držet, podléhaje v tom stálému dohledu 

 
36  Slovník veřejného práva československého. Svazek V. Praha: Eurolex Bohemia, 2000. s. 449. 
37  DOMINIK, Rudolf. O autonomii univerzity. Praha: Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s r.o. s. 31. viz též 

ČORNEJOVÁ, Ivana a kol. Dějiny Univerzity Karlovy II (1622-1802). Praha: Karolinum, 1996. s. 34-36.  
38  ČORNEJOVÁ, Ivana a kol. Dějiny Univerzity Karlovy II (1622-1802). s. 48. 
39  BERAN, Karel. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2006. ISBN 80-7201-598-2. s. 110. 
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direktorovu, stejně jako mu podléhal i co do formy a způsobu svých přednášek.“40 Tím byl proces 

přeměny univerzit na státní vyučovací ústav fakticky završen.41  

Pozůstatky původní akademické samosprávy se přesto i v období absolutistickém nadále 

omezeně projevovaly. Právo univerzit volit děkana zůstalo zachováno, rovněž byl zachován 

akademický senát coby vrcholný orgán, ač v něm zasedali také studijní direktoři fakult 

dosazovaní ministerstvem. Též soukromoprávní subjektivita univerzity v oblasti majetkové 

zůstala absolutistickými zásahy nedotčena. Konečně, doktorské promoce byly i pro další období 

považovány za akt univerzity, nikoli státu.42 

Opětovné uvolnění ze sevření kontroly univerzity státní mocí přinesla tzv. reforma Lva 

hraběte Thuna, ministra kultu a vyučování, zahrnující hned několik předpisů. Mezi nimi 

vyzdvihněme prozatímní zákon o organizaci úřadů akademických ze dne 30. září 1849, 

č. 401 ř. z., rovněž pak rámcovou úpravu věcí studijních na světských fakultách z 11. října 1849 

a dále prozatímní řád disciplinární z 13. října 1849, č. 1416 ř. z.  

Nejvyšším akademickým úřadem se v důsledku této reformy opět stal akademický senát, 

v jehož čele stál rektor. Každá z fakult měla potom v čele děkana s postavením vůči fakultě 

obdobným tomu, které měl rektor vůči univerzitě. Dále působil jako „úřad fakultu spravující“ 

tzv. profesorský sbor, v němž byli zastoupeni všichni řádní a mimořádní profesoři a dále dva 

docenti. Tím došlo k obnovení vlivu na záležitosti studia právě těmito orgány, a to v podobě 

správního rozhodování.43 První z výše zmíněných předpisů dokonce výslovně hovoří o 

univerzitě jako o společenství (Gemeinschaft), zřejmě v odkazu na korporační povahu univerzity. 

Ani modernizace a uvolnění správy vysokého školství ovšem neznamenala odstranění 

služební podřízenosti vysokých škol státu. Naopak byla i nadále zdůrazňována tzv. služební 

zodpovědnost rektora, děkana a akademického senátu vůči ústřednímu úřadu, tedy ministerstvu 

školství a národní osvěty.44  Rovněž soukromí docenti byli považováni pouze za „státem 

připuštěné“. Podmínkou ustavení akademických úřadů bylo v této době vždy rozhodnutí 

ministerstva vyučování.45 Shodně s Beranem proto lze konstatovat, že historické korporační 

orgány byly zahrnuty do státního ústavu vyučovacího (totiž veřejného ústavu) a byly vybaveny 

 
40  BERAN, Karel. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2006. ISBN 80-7201-598-2. s. 110. 
41  Nález NSS ČSR ze dne 24.10.1922, č. 15040. Boh. A. 1596/1922. 
42  DOMINIK, Rudolf. O autonomii univerzity. Praha: Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s r.o. s. 32. 
43  BERAN, Karel. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2006. ISBN 80-7201-598-2. s. 111. 
44  Srov. znění ustanovení § 18, § 19 a § 21 zákona č. 63/1873 ř.z., do nichž byla obsahově převzata stávající úprava. 
45  BERAN, Karel. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2006. ISBN 80-7201-598-2. s. 112. 
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kompetencemi státních orgánů; došlo tedy ke svého druhu decentralizaci státní správy 

univerzity. 

 

2.2 Vysoké školy od roku 1873 po Mnichov 

Říšský zákon ze dne 27. dubna 1873, č. 63 ř. z., o organizaci úřadů akademických, sloužil jako 

zákonný základ pro postavení vysokých škol v právním řádu v období následujících sedmdesáti 

let. Ve své většině se jednalo o obsahové převzetí již zmíněného zákona „prozatímního“ 

z r. 1849. Odlišnosti od něj spočívaly ve výslovném stanovení kompetencí fakulty: bylo jim 

výslovně přiznáno právo „udílet doktorát pod autoritou univerzity“. Dále měly fakulty výslovně 

právo činit ministerstvu návrhy na jmenování osob na profesorské pozice.46  

Vedle univerzit vznikaly také vysoké školy s právní formou státního ústavu. Byly to 

vysoké školy technického i dalších směrů, z nichž první byla pražská stavovská inženýrská škola, 

posléze založena jako „Královské stavovské technické učiliště“47. 

Postupnými zásahy moci státu byla samospráva univerzity natolik omezena, že na 

počátku 19. století zůstala korporační práva toliko v rovině symbolické a posílena byla opět až 

s uvolněním následujícím po roce 1848, zejména prostřednictvím tzv. Thunovy reformy.48 

Vedle univerzit existovaly v této době též vysoké školy technické. Ty byly sice svojí povahou 

státními ústavy, v jejich případě však naopak došlo k přiznání některých kompetencí 

samosprávného charakteru, ovšem pouze v režimu obdobnému institutu „přenesené 

působnosti“ státu. Ke konci 19. století by tak tyto stále více konvergující právní modely mohly 

být podrobeny bližšímu teoretickému srovnání, které však svým rozsahem překračuje účel 

tohoto srovnání a bude tedy provedeno dále na modelech existujících. 

V důsledku recepční normy obsažené v čl. 2 zákona č. 11/1918 Sb. z. a n. zůstaly 

dosavadní předpisy o vysokých školách nezměněny i po vzniku samostatného Československa. 

Zákonem č. 28/1922 Sb. bylo zřizování státních vysokých škol či nových fakult a oddělení, jejich 

slučování, určování sídla a propůjčování jejich práv vyhrazeno zákonu.49  

Samostatnost vysokých škol jako celku pak posílil zákon č. 79/1919 Sb., o služebním 

poměru učitelů vysokoškolských. Jmenování profesorů bylo svěřeno prezidentu republiky, 

 
46  BERAN, Karel. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2006. ISBN 80-7201-598-2. s. 113. 
47  Šlo o předchůdce dnešního ČVUT, resp. VŠCHT. Ke zřízení došlo dvorským dekretem z 14. 3. 1803. 
48  BERAN, Karel. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2006. ISBN 80-7201-598-2. s. 111. 
49  Vysoké školy, které byly zřízeny v období první republiky před jeho přijetím (v letech 1918 a 1919) však tuto 

zásadu splňovaly, aniž by k tomu bylo potřeba zákona. 
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to ovšem pouze na základě návrhu dvou pětin profesorského sboru. Současně však stát přenesl 

své stávající právo na disciplinární postih profesorů a svěřil jej do rukou disciplinárních orgánů, 

jmenovaných akademickými senáty univerzit.50  

Systematický výklad v této době již značně nepřehledné úpravy vysokého školství 

poskytly vrcholné instance československé soudní soustavy. Nejvyšší správní soud v již 

citovaném judikátu Boh. A 1596/1922 dovodil zachování korporační povahy Karlovy univerzity 

v Praze v důsledku jejího historického vývoje; projevy této korporační povahy však považoval 

za pouhé výjimky ze zásady, kterou je fungování univerzity jako státního ústavu. 

Kuriózním se ve světle výše uzavřeného rozboru naopak může jevit závěr Nejvyššího 

soudu, který dovodil, že „Masarykova universita v Brně jest školním úřadem, podřízeným 

ministerstvu školství a národní osvěty, není však samostatnou právnickou osobou, není ani korporací 

ani nadací, neboť jí nebyla propůjčena osobnost právní jako se stalo Karlově universitě v Praze zlatou 

bullou císaře Karla IV.“51 S tímto názorem vyjadřuje zásadní nesouhlas Dominik52 i Beran53, 

přičemž oba shledávají tento závěr nedomyšleným. Domnívají se naopak, že univerzita je 

samostatným právním typem, smíšeným právním útvarem, který „ukazuje s jedné strany tvářnost 

ústavu státního, s druhé strany však vlastnosti samosprávné korporace“.54  

Slovník veřejného práva československého v souladu s NSS i teoretickým náhledem 

Dominikovým označuje univerzitu za „hybridní útvar, v němž podstata veřejné korporace je 

sloučena s podstatou státního ústavu ve spletitý celek, který lze právnicky vystihnout plně jen konstrukcí 

velmi složitou a velmi subtilní.“55 To bylo zjevné i ze skutečnosti, že stát dodával univerzitě 

hmotné prostředky a zčásti též potřebný personál (byť kooptovaný univerzitou) ve služebním 

poměru ke státu. Univerzita jako korporace potom poskytovala tyto členy svých orgánů jako 

správní orgány státnímu ústavu.  

Souhrnně by bylo možno korporační práva spadající do samosprávné působnosti 

univerzit obsáhnout následujícím výčtem: právo volit akademické funkcionáře, právo podávat 

 
50  Ani tato změna však nebyla pro NSS natolik významnou, aby prohlásil univerzitu za korporaci, neboť „moc 

disciplinární není nic jiného, než projev moci služební“, přičemž nebylo možno pochybovat, že akademičtí 
pracovníci byli ve služební podřízenosti státu, nikoli vůči univerzitě. Srov. Rozsudek Nejvyššího soudu ČSR, 
publikovaný pod označením Boh. A 1596/1922. 

51  Rozsudek Nejvyššího soudu Československé republiky, R II 489/33 ze dne 3. 2. 1934 (Vážný 13255). Pro úplnost 
dodejme, že Masarykova univerzita byla zřízena zvláštním zákonem č. 50/1919 Sb. z. a n. ze dne 28. ledna 1919. 

52  DOMINIK, Rudolf. O autonomii univerzity. Praha: Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s r.o. s. 50,  
53  BERAN, Karel. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2006. s. 116. 
54  DOMINIK, Rudolf. O autonomii univerzity. Praha: Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s r.o. s. 50. 
55  WEYR, František a Jiří HOETZEL. Slovník veřejného práva československého. Svazek V. Praha: EUROLEX 

BOHEMIA. 2000. ISBN 80-902752-6-9. s. 453. 



   
 

 
 

15 
 

návrhy na obsazování profesur, právo udílení akademických hodností, právo na provádění 

habilitací soukromých docentů, disciplinární pravomoc nad učiteli v plném rozsahu a nad 

posluchači v rozsahu téměř plném, právo činit návrhy učebních osnov a sestavovat studijní 

programy, pravomoc rozhodovat ve věcech studia a studentů a mezi dalšími rovněž 

majetkoprávní subjektivita.56 

Pokud jde o státní ústavy, pak jejich případnou samosprávu57 bylo třeba odvozovat od 

jejich postavení coby veřejnoprávní korporace. Takové postavení však ve vysokých školách, 

které nejsou univerzitami, spatřovat dle názoru Dominika58  nelze, což vyvozuje mj. z toho, že 

„samospráva“, která těmto (vesměs technickým) školám příslušela, byla omezena vůlí 

ministerstva školství, a nebyla tudíž zaštítěna právem korporace na samosprávu ani mu nebylo 

možno případně přiznat právní ochranu. 

Přestože však nebylo možné hovořit o právu těchto vysokých škol na samosprávu, resp. 

o akademické samosprávě státních vyučovacích ústavů, byl tento rozdíl v praxi vskutku 

vyrovnáván přenesením rozhodování ve školských věcech ze státních orgánů na profesorské 

sbory, resp. senáty i těchto institucí. Rozdíl v rozsahu samosprávy tak zůstával výhradně 

na úrovni teoretické, neboť platilo, že „ta práva, která autonomní universita vykonává jako 

korporace, vykonávají ostatní v. š. právě týmž způsobem v kompetenci státního ústavu.“59  

 

2.3 Vysoké školy v Protektorátu a za třetí republiky 

Od podpisu Mnichovské smlouvy se objevily také první známky nacistického útlaku na 

Univerzitě Karlově. Polarizace mezi studentstvem, návrat českých profesorů z univerzit 

na území Slovenska, a nakonec i usnesení vlády ze dne 21. ledna 1939, jímž došlo k vykázání 

docentů a profesorů židovského původu, byly jen některými z jeho projevů. Došlo rovněž 

k převzetí německých vysokých škol v Praze a v Brně do říšské správy. Symbolicky byly nakonec 

do německých rukou předány i budova Karolina, archivní fondy z doby před r. 1882 a konečně i 

právo užívat velkou aulu.60 

 
56  WEYR, František a Jiří HOETZEL. Slovník veřejného práva československého. Svazek V. Praha: EUROLEX 

BOHEMIA. 2000. s. 454. 
57  Samosprávou Dominik rozumí subjektivní právo spravovat své věci a určitý okruh působnosti ve veřejné správě 

vlastním rozhodováním nezávisle na státní moci, s výjimkou práva nutné kontroly. 
58  DOMINIK, Rudolf. O autonomii univerzity. Praha: Nakladatelství Šolc a Šimáček, společnost s r.o. s. 50. 
59  Tamtéž. 
60  BEČVÁŘ, Jindřich, Jan HAVRÁNEK a Zdeněk POUSTA. Dějiny Univerzity Karlovy. IV, 1918-1990. Praha: 

Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-539-6. s. 47–52. 
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Považuji za vhodné připomenout zde významnou kapitolu dějin vysokého školství na 

českém území. Jako reakci na smuteční rozloučení s oběťmi násilného potlačení demonstrace 

z 28. října 1939, studentem J. Opletalem a dělníkem V. Sedláčkem, které se odehrálo dne 

15. 11. 1939 a které záhy přerostlo v protiokupační protest, došlo v noci ze 16. na 

17. listopadu 1939 k razii ve studentských kolejích v Praze a v Brně, zatýkání a popravě celkem 

devíti studentských vůdců.61Vyhláškou říšského protektora Konstantina von Neuratha ze dne 

17. listopadu 1939 došlo rovněž k uzavření českých vysokých škol na dobu tří let.62  

Součástí retribučních opatření prezidenta republiky dr. Edvarda Beneše v rámci jeho 

dekretální normotvorby bylo mimo jiné zrušení německých vysokých škol technických v Praze 

a v Brně a k převedení jejich majetku do rukou českých vysokých škol technických.63 Stejný 

osud potkal rovněž Německou universitu v Praze, která podle znění příslušného dekretu zanikla 

5. května 1945. I její majetek připadl příslušné české univerzitě, tedy Univerzitě Karlově.64 

 

2.4 Vysoké školy v časech socialismu 

Další vývoj ve věcech organizace a správy vysokých škol přinesl převrat z roku 1948, 

následovaný komplexní reformou vysokého školství. Veškeré praktické rozdíly mezi 

univerzitami (resp. Univerzitou Karlovou) coby korporacemi na straně jedné a vysokými 

školami technickými coby státními ústavy na straně druhé byly v otázce samosprávy zcela 

potlačeny, a to zákonem č. 58/1950 Sb.65 Převzetí státní moci komunistickou stranou 

vylučovalo jakoukoliv samostatnost rozhodování vysokých škol o vlastních věcech v rámci byť i 

jen omezené samosprávy.  

Při obsazování akademických úřadů se v této nové úpravě plně projevoval hierarchický 

a monokratický princip vedení. Ministr školství disponoval pravomocí bez dalšího jmenovat 

akademické funkcionáře, zatímco profesory jmenoval prezident republiky na návrh vlády.66 Jeho 

 
61  ČAPKA, František. Dějiny zemí Koruny české v datech. 4., opr. a dopl. vyd. Praha: Libri, 2010. ISBN 978-80-

7277-469-2. s. 691. 
62  BEČVÁŘ, Jindřich, Jan HAVRÁNEK a Zdeněk POUSTA. op. cit.  s. 52. 
63  Došlo k tomu dekretem prezidenta republiky č. 123 ze dne 18. 10. 1945. Zajímavou na tomto dekretu je vedle 

jeho stručnosti i retroaktivní a symbolické určení jeho účinnosti ke dni 17. 10. 1939. 
64  Viz dekret prezidenta republiky č. 122/1945 Sb. Kuriózní v tomto případě je, že ze samotného znění textu 

dekretu nelze jednoznačně určit, k jakému okamžiku je možné dovodit zánik Německé university v Praze. Je 
však zřejmé, že k její faktické likvidaci mohlo dojít až po publikaci tohoto dekretu. 

65  Pro dokreslení může sloužit následující výňatek z důvodové zprávy k ZVŠ 1950: „Zákon staví vysoké školy 
vědeckého a uměleckého směru na jednotný právní základ, čímž se odstraní dosavadní nepřehledný stav 
zastaralých právních předpisů.“ 

66  § 8, § 10 odst. 3, § 11 odst. 1 ZVŠ 1950. 



   
 

 
 

17 
 

pravomoc vydávat další nařízení se rovněž vztahovala na statuty stanovující vnitřní organizaci, 

správu a hospodaření vysokých škol, jakož i na studijní a zkušební plány a řády vysokých škol.67 

Nové postavení veškerých vysokých škol jako státních organizací bylo završeno převedením 

veškerého jejich majetku na stát.68 Nařízením ministra školství č. 28/1957 Sb. pak byly vysoké 

školy výslovně označeny za rozpočtové organizace, čímž byl právně potvrzen zánik jejich právní 

subjektivity.  

Úprava následujícím zákonem č. 19/1966 Sb. sice nepřinesla změnu v právní formě 

vysokých škol, nicméně soudobé uvolňování společenských poměrů se promítlo i do vnitřních 

záležitostí vysokých škol. Zatímco od roku 1950 bylo možné zřizovat a organizačně měnit vysoké 

školy pouhým nařízením vlády, byly zmíněné změny touto úpravou opět vyhrazeny zákonu.69 

Též byla umožněna existence samostatných fakult s postavením vysokých škol, či vysokých škol 

vnitřně na fakulty nečleněných.70 Změny organizace vysokých škol byly čistě formálního 

charakteru – změny názvů orgánů a znovuzavedení akademických obřadů byly pouhým zdáním 

skutečné samosprávy. Řízení vysoké školy bylo rozděleno mezi rektora a vědeckou radu vysoké 

školy; jejich protějškem na úrovni fakult potom představovali děkan a vědecké rady fakulty. Jistá 

míra decentralizace v této úpravě však byla opětovně popřena novelou tohoto zákona, 

publikovanou pod č. 163/1969 Sb., a v něm obsaženým omezením počtu členů vědecké rady 

fakulty a svěřením mimořádných pravomocí v personálních i administrativních otázkách 

ministru školství. 

Přijetí zákona č. 39/1980 Sb., o vysokých školách znamenalo definitivní potvrzení 

centralizace vysokoškolské státní správy. Narůstající míra působení komunistické ideologie ve 

společnosti i její pronikání do československého právního řádu přinesla nejen odbourání 

tradičních přístupů k vysokému školství z předcházejícího období, ale rovněž stále narůstající 

míru podřízení samostatných vysokých škol státu, podobně jako tomu bylo u řady jiných 

organizací. V otázce formy vysoké školy i nadále nebylo pochyb o tom, že veškeré vysoké školy, 

bez ohledu na jejich označení, byly organizačními složkami státu bez jakékoliv míry autonomie 

či samosprávy a jejich interní fungování bylo určováno ministerstvem školství.71 

 
67  § 17, § 20 ZVŠ 1950. 
68  § 31 ZVŠ 1950. 
69  Tamtéž. 
70  Tato úprava předpokládala fakultu jako „základní a komplexní organizaci pro pedagogickou a vědeckou nebo 

uměleckou práci.“  
71  Viz § 3 odst. 2 ZVŠ 1980, resp. § 21 odst. 1 ZVŠ 1980. 



   
 

 
 

18 
 

Navrácení samosprávy vysokým školám tak přinesl až zákon č. 172/1990 Sb., o vysokých 

školách (dále též „ZVŠ 1990“). Společně se zestručněním úpravy opětovně zavádí 

demokratickou strukturu řídících orgánů, stejně jako k výslovné úpravě akademických práv a 

svobod.72 Koudelka73 uvádí, že příčinou rozsáhlé autonomie vysokých škol, kterou obnovil ZVŠ 

1990, byla především skutečnost, že „za demokratickým převratem v listopadu 1989 stálo stávkové 

hnutí studentů.“ 

ZVŠ 1990 svým důrazem na autonomii vysoké školy obsahoval již velmi podobný model 

uspořádání vysokých škol. V této otázce se jednalo pravděpodobně o nejliberálnější úpravu 

v novodobé historii českých zemí.74 Došlo k obnovení samosprávy vysokých škol, neboť 

v ustanoveních §§ 7–14 nalezneme vzkříšené instituty akademické obce, ale rovněž 

terminologicky nové akademické orgány a akademické funkcionáře na úrovni vysoké školy i na 

úrovni fakulty.75 

Současně se poprvé v ZVŠ 1990 objevuje reprezentace samosprávy vysokých škol, a to 

s označením Rada vysokých škol, s pravomocemi poradního orgánu v personálních otázkách 

akreditační komise, k rozdělení financování a k dalším návrhům a opatřením, týkajících se 

vysokých škol.76 

K úpravě vysokých škol se v tomto období celkem dvakrát svými nálezy vyjádřil Ústavní 

soud. V prvním z případů ÚS zachoval platnost čl. II novely ZVŠ 1990, publikované jako zákon 

č. 216/1993 Sb., která ex lege měnila stávající pracovní poměry učitelů a vědeckých pracovníků 

vysokých škol, na pracovní poměry na dobu určitou do 30. září 1994.77   

Druhý z případů je rovněž velmi významný, neboť jím Ústavní soud vymezil právo na 

vzdělání podle čl. 33 Listiny jako sociální hodnotu, kterou nelze mít na roveň základním lidským 

 
72  Viz § 2 ZVŠ 1990, obsahující mimo jiné bezprecedentní úpravu nedotknutelnosti akademické půdy, o níž bude 

blíže pojednáno dále. 
73  KOUDELKA, Zdeněk. Školská samospráva. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právo na vzdělání. Brno: Masarykova 

univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014. Sborníky. ISBN 978-80-210-6950-
3. s. 126. 

74  Srov. k tomu např. úpravu ustanovení § 2 odst. 3 ZVŠ 1990, upravujícím nedotknutelnost akademické půdy, 
o kterém bude dále rovněž pojednáno. 

75  Dle § 8 ZVŠ 1990 jsou za akademické orgány a akademické funkcionáře považovány následující subjekty 
akademický senát, vědecká (umělecká) rada vysoké školy, rektor a prorektoři, resp. na fakultní úrovni 
akademický senát, vědecká (umělecká) rada fakulty, děkan a proděkani. 

76  ZVŠ 1990, § 16.  
77  Podrobněji viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 36/93 ze dne 18.5.1994, č. 132/1994 Sb. Návrh skupiny 43 

poslanců na zrušení citované novely ZVŠ 1990 Ústavní soud zamítl. Podstatou jeho argumentace bylo 
upřednostnění zajištění objektivity vyučování a práva na vzdělání všeobecně před „požadavkem „nerozlišovat“ 
(…) mezi učiteli a vědeckými pracovníky VŠ na straně jedné a mezi pracovníky jinými na straně druhé.“ 
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právům. Proto uvedl, že „[právo na vzdělání nelze] chápat jako základní právo v tom smyslu, že by 

každý byl oprávněn studovat na vysoké škole, jakou si sám zvolí, a že by stát byl povinen zaručit 

komukoliv takové vzdělání, jaké si přeje.“78 Významnou v tomto judikátu je také zmínka o tom, že 

„předpoklady ke studiu jsou ověřovány na akademické půdě, a proto vztahy zde vznikající jsou patrně 

jiného než vrchnostenského charakteru.“ ÚS naznačuje, že přezkoumávání tohoto druhu 

rozhodnutí není vhodné pro povahu orgánu, který je vydává, nebo pro povahu rozhodnutí 

(potřeba odbornosti posouzení převažuje nad potřebou právní profesionality).79 

  

 
78  Viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl.ÚS 32/95 ze dne 3. 4. 1996, publikovaný ve sbírce zákonů pod 

č. 112/1996 Sb. Jednalo se o spor o rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu ze strany rektora brněnské VUT.  
79  Tamtéž. 
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3. Vysoké školy v platném českém právu a praxi 

V předchozím výkladu jsem rámcově přiblížil historický vývoj vysokých škol a jejich 

institucionální pojetí. V následující části obrátím svou pozornost k právnímu základu pro 

existenci vysokých škol v platném právu České republiky na ústavní a zákonné úrovni, a budu 

se zabývat i související správní praxí. 

 

3.1 Právo na vysokoškolské vzdělání 

Existence vysokoškolského vzdělávání obecně a závazek k jeho zajištění státem jsou dány již na 

rovině ústavního práva, a to konkrétně článkem 33 Listiny základních práv a svobod. Každé 

fyzické osobě se zaručuje právo na vzdělání, občanům ČR je pak zaručeno též právo na bezplatné 

vzdělání na vysokých školách. Právo na vzdělání je podle Klímy80 veřejnou službou, která je 

základní prioritou státu s ohledem na nutnost zachování stupně vzdělanosti obyvatelstva a tím i 

zachování národních kulturních hodnot, resp. umožnění plné realizace dalších práv, jako např. 

práva na svobodu projevu. 

V ústavním pořádku pak můžeme nalézt také základní podmínky pro vytváření systému 

soukromých vysokých škol na zákonné úrovni, neboť čl. 33 odst. 3 Listiny obsahuje mj. možnost 

zřizovat jiné školy než státní a vyučovat na nich. Úprava podmínek zřizování nestátních škol je 

tímto ustanovením vyhrazena zákonu. Na nestátních školách se pak výslovně připouští 

poskytování vzdělání za úplatu.81 

Právo na vzdělání i jeho bezplatnost však nejsou neomezené. Právo na vzdělání podle 

čl. 33 Listiny patří mezi ta hospodářská, sociální a kulturní práva, jejichž ochrany se v souladu 

s čl. 41 Listiny lze domáhat před Ústavním soudem pouze v mezích zákonů, které tato 

ustanovení provádějí. Dle názoru Ústavního soudu nelze právo na vzdělání na vysoké škole 

chápat „v tom smyslu, že by každý byl oprávněn studovat na vysoké škole, jakou si sám zvolí, a že by 

stát byl povinen zaručit komukoliv takové vzdělání, jaké si přeje.“ 82 Již samotná Listina rovněž 

 
80  KLÍMA, Karel et al. Komentář k Ústavě a Listině. Plzeň: Aleš Čeněk, 2009. s. 1268. 
81  Šimka k zákonné úpravě ústavně zakotveného práva na vzdělání uvádí následující: „Stát by jistě mohl jít daleko 

liberálnější cestou, než jakou se vydal, a ponechat určení, kdo chce působit jako vysoká škola a kdo ne, nějakému 
elementárnímu registračnímu režimu (…). Stát by pak na trhu mohl v nějakém výběrovém řízení poptávat jakési 
„balíky“ vysokoškolského vzdělávání, které by si určil jednak z hledisek dodržení čl. 33 odst. 2 a 4 Listiny, (…) jednak 
třeba i z jiných hledisek důležitých pro veřejný zájem. Stát však touto cestou nešel a opci v čl. 33 odst. 3 Listiny (…) 
využil silně regulatorním způsobem a zavedl přísné licenční řízení vůči subjektům, které by chtěly poskytovat 
vysokoškolské vzdělávání, jež by bylo státem za takové uznáno.“ Srov. ŠIMKA, Karel. Akreditační řízení. In: Právo 
na vzdělání. Brno: MUNI press, 2014. ISBN 978-80-210-6950-3. s. 70-71. 

82  viz Pl. ÚS 32/95 ze dne 3. 4. 1996. 
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stanoví, že bezplatnost poskytovaného vysokoškolského vzdělání je závislá na schopnostech 

občana a možnostech společnosti. 

Lze tedy konstatovat, že ústavní pořádek ČR zakotvuje povinnost státu zajistit 

poskytování vysokoškolského vzdělání a v jisté míře též jeho bezplatnost. Z toho plyne i 

povinnost státu zřizovat a udržovat vysoké školy, a tedy vytvořit i na zákonné rovině 

předpoklady pro vznik a fungování vysokých škol. Konkrétní podobu systému vysokých škol 

však ústava ponechává v rukou zákonodárce.  

Výslovné úpravy se na rozdíl od územní samosprávy nedostává akademické samosprávě, 

a to ani prostřednictvím odkazu na „obecně sdílené hodnoty lidství a na demokratické a samosprávné 

tradice našich národů“ v preambuli Listiny.83 Kudrová84 pro doplnění těchto tezí dovozuje 

možnost implicitního odvození zakotvení akademické samosprávy z ústavních principů, 

konkrétně z principu dělby moci, práva občanů na správě věcí veřejných (čl. 21 Listiny) a 

svobody vědeckého bádání a umělecké tvorby (čl. 15 odst. 2 Listiny), byť připouští, že „o 

akademické samosprávě nelze uvažovat jako o podstatné složce demokratického právního státu, jejíž 

absence by byla narušením základů, na nichž je Česká republika vystavěna.“ 85 Dle mého názoru 

nestojí hypotéza o odvození akademické samosprávy od ústavního pořádku ČR na pevném 

argumentačním základě. Tento závěr lze podtrhnout též odkazem na čl. 105 Ústavy, který 

podmiňuje přenos státní správy nad rámec Ústavy úpravou zákona. Zákon tak vskutku i činí, jak 

bude dále uvedeno.  

 

3.2 Zákon o vysokých školách 

Na zákonné úrovni nacházíme jediný základní předpis, upravující vysoké školy, kterým je zákon 

č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých 

školách), který v převážné části nabyl účinnosti dne 1. 1. 1999. Jeho současná podoba je již 

značně nepodobná původně publikovanému předpisu. Ten za dobu své existence již prošel 

celkem 30 novelizacemi, z toho několika koncepčními. Fiala86 k tomu poznamenává, že jeho 

základní obrysy, tedy autonomie vysokých škol a vhodné podmínky pro rozvoj segmentu 

 
83  Preambule Listiny základních práv a svobod.  
84  KUDROVÁ, Veronika. Historické a ústavní základy akademické samosprávy. Časopis pro právní vědu a praxi. 

[Online]. 2012, č. 1, s. 62-68. [cit. 2019-04-24]. Dostupné z: https://journals.muni.cz/cpvp/article/view/6100 s. 66-
67.  

85  Tamtéž.  
86  FIALA, Petr. Právní úprava vysokoškolského prostředí. Východiska, podmínky a možnosti návrhu novely 

zákona o vysokých školách. In: Právo na vzdělání. Brno: MUNI press, 2014. ISBN 978-80-210-6950-3. 



   
 

 
 

22 
 

terciárního školství, jakož i podpora stávající akademické reprezentace vedou k tomu, že se i se 

po tolika novelizacích stále objevují hlasy, volající po zachování základních obrysů této úpravy. 

Projevem změn provedených tímto zákonem při jeho přijetí bylo především 

„odstátnění“ vysokých škol, které tak přestaly být pouhými státními institucemi (konkrétně 

příspěvkovými organizacemi) a staly se samostatnými právnickými osobami, resp. byla jim 

udělena právní subjektivita. Majetek těchto škol byl doposud majetkem státu a nově došlo k jeho 

převodu do vlastnictví veřejných vysokých škol coby státem zřízených právnických osob, a to za 

současného omezení dispozic s ním. Jeho úprava také poprvé umožnila zřizování soukromých 

vysokých škol. Rovněž byl oslaben dosud značný vliv Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy na vnitřní život vysokých škol.87  

 

3.3 Vysokoškolská politika v českém i evropském kontextu 

Oblast vysokého školství je z hlediska vrcholné státní správy postavena do gesce Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy. To na svém portálu pravidelně zveřejňuje analytické materiály, 

které vznikají při jeho činnosti a monitorují aktuální stav vysokého školství. Vedle těchto 

materiálů jsou klíčovými pro další vývoj vysokého školství tzv. strategické materiály. 

 Strategické materiály se mohou především projevit ve správní praxi MŠMT s ohledem 

na povolování vzniku nových soukromých vysokých škol a také v praxi NAÚ, a to při přípravě 

případných změn či interpretaci standardů pro akreditace. 

 

3.3.1 Bílá kniha terciárního vzdělávání 

Donedávna platným strategickým dokumentem byla Bílá kniha terciárního vzdělávání, 

projednaná vládou dne 26. ledna 2009.88 Ta vzešla z analýzy stavu naplnění cílů dříve 

existujícího Národního programu rozvoje vzdělávání, o niž se zasadil tehdejší ministr školství 

Ondřej Liška. Je dokumentem s ambicemi otevřít české vysoké školství mezinárodním vlivům 

tak, aby odráželo evropské a světové trendy posledních let. Tento dokument, jak už jeho název 

 
87  MALÝ, Karel. Akademické tradice jako zdroj akademické samosprávy. In: Historie, současný stav a perspektivy 

univerzit. Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy? Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. ISBN 978-80-
246-1604-9. s. 21. 

88 Bílá kniha terciárního vzdělávání [online]. Verze projednaná vládou dne 26. 1. 2009. Dostupné z: 
http://www.msmt.cz/file/156_1_1/download/, s. 21, bod 28. Datum citace 1. 12. 2019. 
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napovídá, se zabývá celkem terciárního vzdělávání, do nějž je vedle vzdělávání vysokoškolského 

řazeno též vzdělávání na vyšších odborných školách.  

V Bílé knize nalezneme mezi navrhovanými změnami struktury systému i cíle směřující 

k diverzifikaci studia v bakalářských studijních programech, důraz na kompetenční vzdělávání, 

nové pojetí akreditací89, registrace akademických pracovníků. V otázkách inovace byla 

vyjádřena doporučení ke zvýšení autonomie samosprávy vysokých škol směřující k účelnému 

vytváření „funkčních obdob institucí typu veřejných výzkumných institucí uvnitř veřejných vysokých 

škol.“90 

Další oblastí, kterou tento dokument promýšlí, je spolupráce s komerční sférou. 

Východisky jsou v této oblasti funkce vysokého školství jako prostředků mezigeneračního 

transferu znalostí a vědomostí a postupně se vyvíjející produkce znalostí s inovačním 

potenciálem pro společnost. Tyto funkce jsou v praxi označovány jako tzv. třetí role.91 

Bílá kniha však mezitím byla překonána a některé cíle v ní vyjádřené byly následně 

rovněž zakotveny legislativní cestou, tedy novelou ZVŠ a navazujících předpisů. Dále se tedy 

budeme věnovat současné vysokoškolské politice.  

 
3.3.2 Strategie vzdělávání 2020 
Současná generace strategických dokumentů je právně odvozena od usnesení Vlády České 

republiky ze dne 9. července 2014 č. 538. Toto usnesení schválilo připravený strategický 

dokument, nazvaný Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. Ministr 

školství, mládeže a tělovýchovy je zde pověřen realizovat Strategii, zpracovat navazující soubor 

indikátorů a počínaje dnem 31. 8. 2016 a vždy každý druhý kalendářní rok předkládat vládě 

vyhodnocení plnění strategie. Členům vlády, kteří jsou zapojeni realizovat státní vzdělávací 

politiku, bylo uloženo spolupracovat na implementaci strategie.92 

 Strategie do roku 2020 je spíše obecným záměrem, který má být sdílen klíčovými aktéry 

vzdělávací politiky nežli souborem konkrétních opatření. Je založena na konceptu celoživotního 

 
89 Jak bude patrné z dalšího výkladu, zde je třeba vidět základ pro posléze do právního řádu přidaný institut 

institucionální akreditace. Srov. Bílá kniha terciárního vzdělávání [online]. Verze projednaná vládou dne 
26. 1. 2009. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/156_1_1/download/, s. 21, bod 28. Datum citace 1. 12. 
2019. 

90  Bílá kniha terciárního vzdělávání [online]. s. 28–29, bod 49. 
91  Tamtéž, s. 30, body 50-51. 
92 Usnesení vlády České republiky ze dne 9. července 2014 č. 538 [online]. Dostupné z: 

http://www.vzdelavani2020.cz/images_obsah/dokumenty/usneseni_538_9_7_2014.pdf. Citováno dne 
1. 12. 2019. 
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učení v podobě formální i neformální. Jde o dokument společný pro všechny oblasti školství, 

a vyjadřuje tedy i priority a principy vzdělávací politiky státu ve vztahu k vysokým školám.93 

Zmiňovaný dokument navazuje na strategický rámec ET 2020, který vznikl jako „pracovní plán 

dobrovolné spolupráce členských států EU“.  

 Jsou stanoveny tři průřezové priority vysokých škol, a sice: (i) snižovat nerovnosti ve 

vzdělávání, (ii) podporovat kvalitní výuku a učitele jako její klíčový předpoklad a (iii) odpovědně 

a efektivně řídit vzdělávací systém.  

 

3.3.3 Dlouhodobý záměr 2016-2020 a Strategie digitálního vzdělávání 

 Dlouhodobý záměr činnosti vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, 

umělecké a další tvůrčí činnosti pro oblast vysokých škol na období 2016–2020 ze dne 

25 .2. 2015 („DZ 2016-2020“) navazuje na strategii vzdělávání a vymezuje tři hlavní oblasti 

činnosti vysokých škol, a sice vzdělávací činnost, tvůrčí činnosti a přímé společenské a odborné 

působení, tedy „třetí roli“. Ve vztahu ke každé z uvedených oblastí stanovuje DZ 2016-2020 

konkrétní prioritní cíle a plánovaná opatření, jakož i indikátory naplnění jednotlivých cílů 

dlouhodobého záměru. 

 Rámcově se na oblast vysokého školství pravděpodobně uplatní rovněž další ze 

strategických dokumentů, kterým je Strategie digitálního vzdělávání do roku 2020, vydaná 

MŠMT dne 31. 10. 2014.  

 

3.3.4 Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ 

Vysokoškolská politika se nevyčerpává výše zmíněnými dokumenty. Jde o stále se rozvíjející 

úsek veřejné politiky, který si klade za cíl následovat trendy ve vzdělávání a přizpůsobit se 

požadavkům stále více internacionalizované a digitalizované společnosti i ekonomiky za 

současného pokračujícího zvažování, které části z historického odkazu univerzit a současných 

vysokých škol je hodnotné zachovat a aplikovat i v dalším období. 

 Za tímto účelem vznikla expertní skupina při MŠMT, a to společně s blížícím se koncem 

období, na které jsou platné stávající strategické materiály vzdělávací politiky. Ta působí 

z pověření ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy od konce roku 2018 a její 

práce má kulminovat ve vytvoření dokumentu, který by navazoval na již vzniklý rámcový 

 
93 Vláda České republiky. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020 [online]. Dostupné z: 

http://www.msmt.cz/uploads/Strategie_2020_web.pdf. Citováno dne 6. 12. 2019. 
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dokument „Hlavní směry vzdělávací politiky ČR 2030+“.94 Momentálně je proces vytváření ve 

fázi veřejného připomínkování.95 

 Dosavadní materiál obsahuje dva strategické cíle. Těmi jsou zaměření vzdělávání více na 

získání kompetencí pro aktivní občanský, profesní a osobní život a snížení nerovnosti v přístupu 

ke kvalitnímu vzdělávání s cílem umožnit maximální rozvoj potenciálu žáků a studentů. 

Podrobnější postupy jsou specifikovány ve čtyřech strategických liniích.96 

  

 
94  Externí expertní skupina pro přípravu Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Hlavní směry vzdělávací 

politiky ČR do roku 2030+ [online]. Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/51582_1_1/ [cit. dne 17. 12. 2019]. 
95  Zveřejněná pracovní verze materiálu je ze dne 31. 10. 2019. 
96  Navržené strategické linie nesou název „Proměna obsahu a způsobu vzdělávání“, „Podpora učitelů a ředitelů 

a dalších pracovníků ve vzdělávání“, Zvýšení odborných kapacit, důvěry a vzájemné spolupráce“ a „Zvýšení 
financování a zajištění jeho stability“. 
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4. Typologie vysokých škol 

Velká rozmanitost druhů institucí, které spadají pod obecné označení „vysoká škola“, si 

vyžaduje i jejich kategorizaci.97 Z kategorií uvedených zákonem bude předmětem následujícího 

textu dělení vysokých škol nejprve podle jejich typů na univerzitní a neuniverzitní. Pozornost si 

zasluhuje také rozlišení mezi druhy vysokých škol, tedy na veřejné, státní a soukromé. Základní 

institucionální otázky a vazby mezi orgány jednotlivých forem a typů vysokých škol budou 

přiblíženy v následující části.   

 

4.1 Společná úprava vysokých škol  

Již zmiňované ustanovení § 1 ZVŠ určuje vysoké školy za nejvyšší článek vzdělávací soustavy, 

vrcholná centra vzdělanosti, nezávislého poznání a tvůrčí činnosti. Vysoké školy mají také hrát 

klíčovou úlohu ve vědeckém, kulturním, sociálním a ekonomickém rozvoji společnosti. 

V heslech lze oblasti, v nichž vysoké školy působí, vyjádřit následovně: konzervace a kultivace 

poznání a vědecká činnost, umožnění přístupu k vysokoškolskému vzdělání a poskytování 

dalších forem vzdělávání, aktivní role ve veřejné diskusi a při utváření občanského společnosti, 

rozvoj na místní a regionální úrovni a konečně rozvoj mezinárodní a evropské spolupráce.98  

Tyto jednotící znaky, okolo nichž je postavena část první ZVŠ, dle mého názoru zhruba 

odpovídají vymezení již v této práci popsanému pojetí vysoké školy v materiálním smyslu. Autor 

však považuje za nutné vyhradit se vůči terminologickým nejasnostem, kterou zákon využívá. 

Zásada vyjádřená v ustanovení § 2 odst. 2 ZVŠ, tedy že „[v]ysoká škola je právnickou osobou“, 

neodpovídá zvláštní úpravě ve zbytku zákona ani následné praxi. Dle názoru autora by 

současnou zákonnou úpravu významně vylepšila definice vysoké školy, která by dokázala 

zahrnout všechny typy vysokých škol, tedy veřejné, soukromé i státní.99 

 
97  Přehled vysokých škol podle jejich zařazení do kategorií obsahuje Registr vysokých škol a uskutečňovaných 

studijních programů, umístěný na stránkách MŠMT a vedený podle § 87 odst. 1 písm. j) bod 2, resp. podle 
§ 87a ZVŠ. Dostupné z: https://regvssp.msmt.cz/registrvssp/ [citováno dne 8. 12. 2019]. 

98  Viz § 1 zákona o vysokých školách. 
99  Zásada, že vysoká škola je právnickou osobou, je totiž pravdivá pouze pro veřejné vysoké školy. U státní vysoké 

školy je tento princip popřen ust. § 95 odst. 1 ZVŠ, který označuje státní vysoké školy za organizační složky 
státu. V případě soukromých vysokých škol lze dle autora hovořit o určitém souboru oprávnění a povinností 
v oblasti veřejného práva. Jinými slovy, soukromou vysokou školu nelze ztotožnit s konkrétní právnickou 
osobou, nýbrž se souborem jejích pravomocí a oprávnění, jež je přiznáván již existující právnické osobě formou 
státního souhlasu. Ten může jeho nositeli (právnické osobě) následně být i odebrán. 
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4.1.1 Vysokoškolské vzdělávání jako definiční znak VŠ 

Již jsme uvedli, že nezbytným znakem vysoké školy je poskytování vysokoškolského vzdělávání. 

Zákon předepisuje povinnost jej uskutečňovat v rámci studijních programů,100 vždy zařazených 

do vzdělávací oblasti.101 Každý druh studijního programu je vymezen bližšími charakteristikami, 

kterými jsou jeho odborné zaměření, standardní doba studia, způsob ukončení a příslušný 

akademický titul udělovaný absolventům. Každý studijní program musí být rovněž akreditován. 

Podrobněji se akreditaci budeme věnovat v části sedmé. 

 

4.1.2 Výhradní práva vysoké školy 

Se statusem vysoké školy se dle ZVŠ také pojí několik výlučných oprávnění. Označení „vysoká 

škola“, případně z něho odvozené tvary slov, je proto chráněno před zneužitím jeho vázaností 

na status vysoké školy. Obdobné ustanovení vyhrazuje označení „univerzita“ pouze vysokým 

školám univerzitního typu, a chrání jeho zneužití skutkovou podstatou přestupku právnické 

osoby.102 Účelem této ochrany je zjevně veřejný zájem na ochraně označení kvality vzdělání, 

která je vtělena do stávajících (především veřejných) vysokých škol.103 

 

4.2 Vysoké školy univerzitní a neuniverzitní 

Vysoké školy se od účinnosti ZVŠ dělí na dva základní typy, a sice univerzitní a neuniverzitní.104 

Dosavadní označování univerzitních vysokých škol jako „univerzálních“ oproti vysokým 

školám se zaměřením technickým, zemědělským, uměleckým a jiným bylo oproti předchozím 

úpravám doplněno o koncepci funkční.105 V rámci nové úpravy se totiž univerzitní a 

neuniverzitní vysoké školy od sebe liší jednak rozsahem realizovaných studijních programů a 

vědecké činnosti, jednak v rozsahu vnitřní samosprávy. Druhý z uvedených rozdílů je zvláště 

markantní a spočívá v tom, že vysoká škola univerzitní se člení na fakulty, zatímco vysoká škola 

 
100  Studijní programy upravuje část čtvrtá ZVŠ, Studijní program a oblast vzdělávání. 
101  Oblasti vzdělávání, jakož i další otázky související s vnitřním hodnocením kvality vysokých škol, byly zavedeny 

novelou ZVŠ č. 137/2016 Sb. 
102  § 2 odst. 3 ZVŠ. 
103  Lze rovněž konstatovat, že obdobný účel lze spatřovat též v pozadí za výhradou obsaženou v ustanovení 

§ 2 odst. 9 ZVŠ. Navíc lze spatřovat též snahu zákonodárce na zachování jisté symboličnosti akademického 
prostředí, když dává vysokým školám též další práva jako právo používat akademické insignie a konat 
akademické obřady. 

104  § 2 odst. 3, 4, 5 ZVŠ.  
105  KUDROVÁ, Veronika. Správní rozhodování vysokých škol. Brno, 2013. Dizertační práce. Masarykova univerzita. 

Právnická fakulta. Vedoucí práce Jana Jurníková. s. 34. 
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neuniverzitní se na fakulty nečlení.106 Vysoké školy obou typů je však možné zřizovat jak státem, 

tak od státu odlišnými právnickými osobami. 

Dále se budeme zabývat rozdíly mezi univerzitními a neuniverzitními vysokými školami; 

rozdíly mezi oběma typy vysokých škol lze shledávat především v jejich velikosti, rozsahu oborů 

a dále v související víceúrovňové samosprávě (nebo též „samosprávné působnosti“, jak ji 

nazývá zákon). I v tomto výkladu budeme mít na mysli především veřejné vysoké školy jako 

prototyp. Odlišnosti soukromých vysokých škol budou dále rozebrány v oddílu 4.3.3, 

věnovaném právě úpravě soukromých vysokých škol. 

 

4.2.1 Neuniverzitní vysoké školy 

Přibližme si nejprve neuniverzitní vysoké školy. Ty jsou založeny na jednoúrovňovém správním 

modelu a jsou vybaveny základními orgány v rozsahu stanoveném ustanovením § 7 ZVŠ. 

Samosprávnými akademickými orgány jsou zde akademický senát, rektor, akademická rada, 

rada pro vnitřní hodnocení (její zřízení je volitelné) a disciplinární komise. Další (tedy nikoli 

samosprávné) orgány pak tvoří správní rada a kvestor. 

 

4.2.1.1 Samosprávné akademické orgány veřejné vysoké školy 

Vzhledem k řazení orgánů vysoké školy podle důležitosti by za nejvyšší orgán veřejné vysoké 

školy bylo možné považovat její akademický senát.107 Zákon jej označuje za samosprávný 

zastupitelský akademický orgán. Má přinejmenším jedenáct členů, přičemž zákon stanoví 

jednak kvótu na reprezentaci studentů v akademickém senátu, jednak rámcovou úpravu voleb, 

přičemž vyhrazuje a současně přikazuje, aby podrobnosti týkající se voleb byly stanoveny 

vnitřním předpisem VVŠ.108 

 
106  Viz § 2 odst. 5 ZVŠ. Toto ustanovení je třeba interpretovat jako speciální vůči ust. § 22 odst. 1, tedy ani veřejné 

vysoké školy neuniverzitní se nečlení na fakulty. 
107  Tato teze je poněkud relativizována postavením správní rady, jejímuž předchozímu písemnému souhlasu jsou 

dle § 15 ZVŠ vyhrazena významná jednání, která se týkají nakládání veřejné vysoké školy s majetkem 
(§ 7 odst. 1 ZVŠ) a dále projednání a schvalování významných dokumentů jakými jsou zpráva o vnitřním 
hodnocení, rozpočet a střednědobý výhled, strategický záměr a výroční zprávy (§ 7 odst. 2 ZVŠ). 

108  K zákonnému pojmu „vnitřní předpis“ se obsáhle vyjadřuje Beran, který společně s Hendrychem a Sedláčkem 
předpisy vydávané vysokými školami staví na roveň předpisům vydávaným profesními komorami. Vymezil se 
tím vůči kontrastujícímu názoru D. Dvořáčka, který tvrdil, že tyto předpisy mají povahu předpisů právních. Viz 
BERAN, Karel. In: GERLOCH, Aleš a kol. Teorie a praxe tvorby práva. Praha: ASPI-Wolters Kluwer, 2008. 
ISBN 978-80-7357-362-1. s. 115–116 a DVOŘÁČEK, Dan: Právní povaha předpisů zájmové samosprávy. Právní 
rozhledy, roč. 2006, č. 24. Autor této práce se přidává k prvnímu z uvedených názorů. Pojem „vnitřní předpis“ 
je v této práci pro označení předpisů vydávaných vysokou školou používán z toho důvodu, že jde o termín 
zákonný, přestože se z teoretického hlediska jedná o předpisy statutární. 
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 Akademický senát je platformou, kde se nejvíce projevuje samosprávný rozměr 

akademického prostředí, neboť každý z členů akademické obce má aktivní i pasivní volební 

právo do akademického senátu.109 Zákon rovněž omezuje funkční období jednotlivých členů na 

dobu tří let. Senát je zákonem nucen ke konání pod hrozbou sankce vlastního zániku, neboť 

funkční období všech členů akademického senátu skončí ex lege, pokud Senát zůstane nečinný 

ve vztahu ke svým základním pravomocem. 

 Členství v akademickém senátu je za účelem zabránění střetu zájmů nekompatibilní 

s exekutivními funkcemi veřejné vysoké školy, a to i na úrovni fakult v případě univerzitní 

VVŠ.110 Přestože je funkce rektora neslučitelná s členstvím v akademickém senátu, má rektor 

(nebo prorektor v jeho zastoupení) a někteří další funkcionáři právo vystoupit na zasedání 

senátu kdykoliv o to požádají. Rektor má mimoto také právo kdykoliv požádat předsedu 

akademického senátu, který je akademický senát povinen bezodkladně svolat. 

 AS disponuje řadou rozhodovacích kompetencí, které jsou uvedeny v § 9 odst. 1 ZVŠ. 

Především je mu vyhrazeno rozhodovat na návrh rektora o zřízení, sloučení, splynutí, rozdělení 

nebo zrušení součástí vysoké školy. Mezi dokumenty, které AS neuniverzitní vysoké školy 

schvaluje, nalezneme především vlastní jednací řád akademického senátu111 a vnitřní předpisy 

VVŠ, rozpočet a střednědobý výhled, výroční zprávy o hospodaření a o vnitřním hodnocení 

kvality tvůrčí činnosti a strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti.112 

 V personálních otázkách vyslovuje AS předchozí souhlas rektorovi ke jmenování a 

odvolání členů akademické rady,113 rady pro vnitřní hodnocení a disciplinární komise VVŠ, 

usnáší se o návrhu na jmenování rektora, případně navrhuje též jeho odvolání z funkce. Dvě 

posledně jmenované pravomoci náleží prezidentu republiky.114  

 
109  Viz § 4 písm. d) ZVŠ. Pro studenty je toto právo dále zaručeno v § 62 odst. 1 písm. h) ZVŠ. Konkrétní způsob 

jeho provedení však zákonodárce nechává na vnitřních předpisech. 
110  § 8 odst. 2 ZVŠ. Konkrétně jde o funkce rektora, prorektora, děkana, proděkana, tajemníka fakulty a ředitele 

vysokoškolského ústavu, který tvoří součást VVŠ. 
111  Zákon v této otázce pouze stanoví, že akademický senát VVŠ se má usnášet tajným hlasováním přinejmenším 

o návrzích na jmenování či odvolání rektora. Pro jmenování rektora je třeba většiny všech hlasů členů AS, 
stabilitu jeho funkce pak vhodně zajišťuje jeho odvolatelnost pouze třípětinovou většinou hlasů všech členů AS. 

112  Pro obecné poznámky k pravomocem akademického senátu srov. též STAŠA, Josef. Orgány akademické 
samosprávy a jejich vzájemné vztahy. In: Historie, současný stav a perspektivy univerzit. Úsvit nebo soumrak 
akademické samosprávy? Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1604-9 s. 88–89. 

113  Na univerzitní VŠ by se jednalo o vědeckou nebo uměleckou radu VVŠ. 
114  Viz § 10 odst. 2 ZVŠ. Podotkněme, že žádost o jmenování či odvolání rektora zprostředkovává ministr školství, 

mládeže a tělovýchovy. 
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 Veřejnou vysokou školu navenek zastupuje rektor, který plní funkci reprezentační a 

exekutivní. Jeho funkční období je čtyřleté (není-li dříve odvolán) a dle svého uvážení má 

možnost jmenovat prorektory a určit rozsah, v němž jej budou zastupovat. 

 Vědecká rada veřejné vysoké školy má řadu významných pravomocí ve vztahu 

k odbornému a vědeckému působení vysoké školy. Ze zákona je jejím předsedou rektor, který 

současně na základě předchozího souhlasu AS jmenuje a odvolává ostatní členy vědecké rady. 

Obligatorně tvoří alespoň jednu třetinu jejích členů jiné osoby než členové akademické obce 

příslušné VVŠ. Současně se musí jednat o významné představitele oborů, v nichž vysoká škola 

uskutečňuje svou vzdělávací a tvůrčí činnost.115 Z § 12 odst. 2 ZVŠ, jakož i z nominačního práva 

rektora lze usuzovat, že jde spíše o poradní orgán rektora sui generis, který však nepochybně plní 

svoji roli v otázce zajištění akademické odbornosti vysoké školy. 

 Do organizace VVŠ byla oproti původnímu textu přidána též Rada pro vnitřní 

hodnocení. Stalo se tak poslední koncepční novelou ZVŠ, přijatou jako zákon č. 137/2016 Sb., 

a to s účinností od 31. 08. 2018. Tento orgán je na rozdíl od ostatních samosprávných 

akademických orgánů zřizován statutem VVŠ, a to za situace, kdy je již udělena institucionální 

akreditace. V opačném případě může statut stanovit, že její působnost vykonává vědecká rada. 

 Rovněž radě pro vnitřní hodnocení předsedá rektor a jmenuje její zbývající členy. 

Místopředseda rady je docentem nebo profesorem z příslušné vysoké školy, jmenovaným 

rektorem. Její personální obsazení je sofistikovanou kombinací demokratického prvku 

akademické obce (jednu třetinu jejích členů navrhuje akademický senát, nadto musí vždy 

alespoň jeden člen rady pro vnitřní hodnocení být z řad studentů) a odborného prvku (jednu 

třetinu jejích členů navrhuje vědecká rada).116 

 Disciplinární komise disponuje disciplinární pravomocí nad studenty. Její personální 

obsazení již bez další ingerence jiných orgánů určuje rektor, který z řad akademické obce VVŠ 

jmenuje její členy. Jejich funkční období nesmí přesáhnout dva roky117 a dále jsou odvolatelní 

 
115  Viz § 11 ZVŠ. Důvodová zpráva označuje vědeckou radu za „sbor s nejvyšší odbornou a pedagogickou 

kvalifikací“ a zdůrazňuje její koncepční, iniciativní a hodnotící roli. Ta se v současnosti projevuje především 
v udělování vědeckopedagogických hodností a ve schvalování záměrů žádostí o akreditaci příslušných řízení, 
případně záměrů rektora předložit žádost o institucionální akreditaci nebo akreditaci studijního programu. 

116  Ze znění ust. § 12a odst. 3 implicitně plyne jednak skutečnost, že nominace pro rektora není závaznou, a jednak 
výslovná povinnost rektora svoji volbu odůvodnit nominujícímu orgánu, pokud jmenuje do funkce jinou osobu, 
než osobu nominovanou. 

117  Všimněme si zde, že zvolená legislativní konstrukce určuje funkce při VVŠ jako osobní, nikoli jako vázané na 
funkční období konkrétního orgánu. Jinými slovy: orgány VVŠ jsou stálé, mění se pouze jejich členové (nikoli 
jako např. v případě Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky, kdy dochází k rozpuštění celé této 
komory, čímž zanikají mandáty všech poslanců). Dle mého názoru jde o vhodně zvolenou konstrukci. 
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rektorem. Zákon rovněž stanoví, že polovinu členů disciplinární komise tvoří studenti.118 Ze 

svých řad už si disciplinární komise volí svého předsedu sama. 

 

4.2.1.2 Další orgány veřejné vysoké školy 

Mezi další orgány veřejné vysoké školy je řazena správní rada. Nejde již výslovně o 

samosprávný orgán ani o orgán akademický, mimoto mají zaměstnanci vysoké školy přímý zákaz 

členství ve správní radě. Skupiny, které zde mají mít „přiměřené“ zastoupení, jsou 

představitelé „veřejného života, profesních komor, organizací zaměstnavatelů nebo dalších osob nebo 

orgánů vykonávajících, podporujících nebo využívajících vzdělávací nebo tvůrčí činnost vysokých škol 

nebo její výsledky, představitelé územní samosprávy a státní správy a absolventi dané vysoké školy.“119 

Z takto široké skupiny prvků lze usuzovat na to, že buď budou některé z nich chybět, nebo bude 

správní rada vysoké školy rozsáhlým tělesem.120 

 Členy správní rady jmenuje a odvolává ministr, a to po projednání s rektorem. Funkční 

období člena správní rady trvá šest let, přičemž shodně jako Senát Parlamentu ČR se po dvou 

letech obměňuje vždy třetina členů správní rady. Na činnost členů správní rady VVŠ se mají 

vztahovat zvláštní předpisy.121 

 Zásadní role správní rady spočívá ve spolurozhodovací funkci vůči právním jednáním, 

kterými veřejná vysoká škola nabývá či pozbývá významné majetkové hodnoty, případně 

zakládá, mění nebo ruší právnickou osobu; v takových případech se pro platnost právního 

jednání vyžaduje předchozí písemný souhlas správní rady.122 Správní rada dále projednává 

schválené dokumenty akademického senátu. Ve vztahu k rozpočtu a střednědobému výhledu 

 
118  Takový záměr zákonodárce, aby studenti sami mohli paritně rozhodovat o disciplinárních přestupcích svých 

kolegů z řad studentů, je pochopitelný a chvályhodný. Způsob formulace ovšem kategoricky vyžaduje, aby 
počet členů disciplinární komise byl sudý. Domnívám se, že to je pro jakýkoliv kolektivní orgán nevhodné. 
Případné situace rovnosti hlasů je tedy třeba kompenzovat v příslušném vnitřním předpise VVŠ, kterým je 
v souladu s ustanovením § 17 odst. 1 písm. i) disciplinární řád pro studenty, bylo by však vhodné tuto situaci 
řešit odlišnou zákonnou úpravou, např. stanovením, že předseda disciplinární komise má v takovém případě 
rozhodující hlas. 

119  § 14 odst. 1 ZVŠ. 
120  Minimální počet členů správní rady je devět, jejich počet zákon pevně váže na dělitelnost třemi.   
121  Toto ustanovení plyne z § 15 odst. 10 ZVŠ, přičemž má jít především o trestní zákoník, občanský zákoník a 

zákon o obchodních korporacích. Ani důvodová zpráva k zákonu č. 137/2016 Sb., který institut správní rady 
zakotvil, se však nedozvíme, jaká ustanovení a v jakém rozsahu se mají tyto předpisy aplikovat. Dle mého názoru 
je možné dospět přinejmenším k tomu, že na členy správní rady budou analogicky aplikovatelná pravidla, 
týkající se péče řádného hospodáře (§ 159 občanského zákoníku). Ovšem detailní zkoumání, do jaké míry a 
v jakém rozsahu se mají uplatnit jiná pravidla z uvedených předpisů, by pro možný rozsah problematiky mělo 
být spíše předmětem zkoumání samostatné vědecké práce. 

122  Viz § 15 odst. 5 ZVŠ. 
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VVŠ, jakož i ke strategickému záměru VVŠ, které vyžadují navíc schválení správní rady, je dána 

povinnost rozhodnout do 15 dnů od postoupení schváleného návrhu rektorem. Pokud v této 

lhůtě není rozhodnuto, je zákonem fingováno schválení příslušných dokumentů.123 

 Posledním orgánem, který je zákonem upraven jen krátce, je kvestor, jehož funkce je 

především exekutivní ve vztahu k ekonomickým a záležitostem vysoké školy a k záležitostem 

vnitřní správy. Je jmenován a odvoláván rektorem, a v rozsahu stanoveném jeho opatřením smí 

také zastupovat vysokou školu navenek. 

 Zákon umožňuje i neuniverzitní vysoké škole zřizovat též její součásti. Tyto součásti jsou 

nesamosprávné a možnosti jejich zřizování stanoví § 22 odst. 1 zákona. Neuniverzitní vysoká 

škola však nemůže jako svoji součást zřídit fakultu, což plyne z ustanovení § 2 odst. 5, věta druhá 

ZVŠ.  

  

4.2.2 Univerzitní vysoké školy 

Univerzitní vysoké školy jsou na rozdíl od vysokých škol neuniverzitních především oprávněny 

uskutečňovat všechny typy studijních programů, tedy bakalářské, magisterské i doktorské. 

Posledně jmenované studijní programy korespondují s důrazem na vědeckou činnost, která je 

dle zákona doménou především univerzitních vysokých škol. Je dále předpokladem 

zákonodárce, že i za účelem vědy a výzkumu budou vybaveny odpovídajícím zázemím pro svoji 

tvůrčí činnost.124 Postavení univerzitních vysokých škol je dále spojeno s výhradním označením 

„univerzita“, které mohou používat pouze vysoké školy tohoto typu. Pro zjednodušení toto 

označení dále v práci pro tento typ používám. 

Typicky jsou univerzity současně vysokými školami veřejnými, přestože zákon 

nezakazuje možnost zřízení soukromé univerzity. Takový případ je však v praxi spíše raritou, 

neboť zřízení a provoz univerzitní vysoké školy vyžaduje značné množství zdrojů i personálu, 

které jen zřídka mohou být vyčleněny v soukromém sektoru.125 

 
123  Ve vztahu k oběma z uvedených návrhů plní správní rada roli jakési „druhé komory“. Dle mého názoru je tato 

úprava inspirována čl. 47 Ústavy, s tím rozdílem, že k „přehlasování“ zamítavého usnesení správní rady musí 
akademický senát rozhodnout o schválení nezměněné verze původního dokumentu kvalifikovanou třípětinovou 
většinou. 

124  § 2 odst. 4 ZVŠ. 
125  O tom svědčí také skutečnost, že v současnosti z celkového počtu 34 soukromých vysokých škol jsou pouze tři 

univerzitní. Jsou jimi Metropolitní univerzita Praha, o.p.s., University of New York in Prague, s.r.o., Praha 2 a 
Univerzita Jana Amose Komenského Praha, s.r.o. Naopak z 26 veřejných vysokých škol jsou pouze dvě 
neuniverzitní. Těmi jsou Vysoká škola polytechnická Jihlava a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých 
Budějovicích. 
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Z hlediska samosprávy je univerzitní vysoká škola mnohem komplexnější nežli vysoká 

škola neuniverzitní. Důvodem je především dvoustupňové správní členění univerzity.126 Zákon 

rovněž stanovuje základ pro přenesení části „zákonodárné moci“ z ústředí univerzit na její 

součásti, kterými se rozumí především fakulty. Členění univerzity na fakulty je nejvýraznější 

odlišností univerzit od vysokých škol neuniverzitních.127 V dalším výkladu se budeme zabývat 

právě správními odlišnostmi mezi univerzitami a vysokými školami neuniverzitními. 

Veřejná vysoká škola má taxativně stanoven seznam součástí, na které se může členit. 

Jsou jimi tyto:  

a) fakulty,  

b) vysokoškolské ústavy,  

c) jiná pracoviště pro vzdělávací a tvůrčí činnost nebo pro poskytování informačních služeb nebo převod 

technologií, 

d) účelová zařízení pro kulturní a sportovní činnost, pro ubytování a stravování zejména členů 

akademické obce nebo k zajišťování provozu školy“.128 

Ze znění § 22 odst. 2 ZVŠ plyne, že všechny součásti VVŠ mohou mít vlastní vnitřní 

předpisy. Toto ustanovení současně zavádí hierarchii právní síly statutárních předpisů 

univerzit, neboť stanoví, že „[v]nitřní předpisy součástí musí být v souladu s vnitřními předpisy 

veřejné vysoké školy.“129 Nabízí se otázka, zda tyto předpisy jsou rovněž statutárními předpisy. 

Dle mého názoru je odpověď na tuto otázku kladná. Rozdíl mezi oběma skupinami předpisů lze 

spatřovat v tom, že vnitřní předpisy fakult pro svoji platnost nevyžadují registraci MŠMT, ale 

schválení akademickým senátem univerzitní vysoké školy. 

K vytvoření, změnám i zrušení jednotlivých součástí veřejné vysoké školy dochází na 

základě rozhodnutí akademického senátu podle § 9 odst. 1 písm. a) ZVŠ na návrh rektora. 

V případě zřizování nebo rušení společných pracovišť součástí vysoké školy, které autor 

považuje za součásti vysoké školy sui generis, je navíc třeba souhlasného vyjádření orgánů nebo 

osob stanovených statutem jako vedoucí zaměstnanci vysoké školy.130 

 

 
126  Viz ust. § 22 odst. 1 ZVŠ.  
127  Členění univerzit na fakulty je podrobně upraveno v hlavě II ZVŠ. 
128  Viz § 22 odst. 1 ZVŠ. 
129  Pouze v případě fakult jsou však tyto předpisy tvořeny samostatně, konkrétně na půdě akademického senátu 

příslušné fakulty. V případě ostatních součástí jsou tyto předpisy přijímány akademickým senátem VŠ. 
130  Předpokládám, že půjde právě a pouze o dotčené vedoucí orgány součástí vysoké školy, jimž je nové pracoviště, 

které je zřizováno, měněno či rušeno, společným. 
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4.2.2.1 Fakulty 

Fakulta, ač není zákonem jednotně definována, může být stručně popsána jako součást 

univerzitní vysoké školy, která má vlastní samosprávné akademické orgány, dále vlastní 

akademické insignie a obřady, a která realizuje přinejmenším jeden studijní program a vykonává 

související tvůrčí činnost.131 Fakultu lze rovněž zjednodušeně charakterizovat jako „univerzitu 

v malém“.132 Zákon určuje jako samosprávné akademické orgány fakult akademický senát, 

děkana, vědeckou radu nebo uměleckou radu a disciplinární komisi. Dalším (nikoli 

samosprávným akademickým) orgánem fakulty je tajemník.133 

 Fakulta má právo za univerzitu rozhodovat nebo jednat navenek v záležitostech, které jí 

jsou v rámci dvoustupňového systému samosprávy delegovány. Tato oprávnění je možné 

rozdělit do tří podskupin. Předně jde o pravomoci stanovené zákonem. Dále jde o pravomoci, 

jejichž rámec stanoví zákon a jsou provedeny statutem. Konečně jde o pravomoci, které jsou 

stanoveny pouze statutem. 

 Do první ze skupin patří rozhodování nebo jednání za univerzitu v otázkách ustavování 

samosprávných akademických orgánů fakulty, záležitostí vnitřní organizace fakulty134, 

habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, nakládání s finančními prostředky 

přidělenými fakultě a v otázkách pracovněprávních vztahů.135  

 Druhá skupina, v níž je třeba statutem stanovit rozsah pravomoci fakulty vzhledem 

k rozhodování nebo k jednání za univerzitu, zahrnuje tvorbu a uskutečňování studijních 

programů, koncipování strategického zaměření tvůrčí činnosti, zahraniční styky a aktivity a 

 
131  Tato definice vychází z ustanovení § 23 ZVŠ ve spojení s ustanovením § 25 ZVŠ. 
132  Koneckonců o témž závěru svědčí ještě ustanovení § 37 odst. 2 zákona č. 19/1966 Sb., o vysokých školách, který 

umožňoval v případě potřeby zřizovat „vysoké školy, které se nedělí na fakulty, nebo zřizovat samostatné fakulty, 
mající postavení vysokých škol.“ Následující úpravou v ZVŠ 1980 již došlo ke sjednocení terminologie na 
současný terminologický úzus. Ovšem až novou úpravou obsaženou v současně platném ZVŠ došlo k odebrání 
právní subjektivity fakultám (srov. § 5 odst. 1 ZVŠ 1990) a její zachování pouze vysokým školám. Tato změna 
rovněž otevřela cestu delegaci organizačních změn, týkajících se součástí univerzity včetně fakult na 
akademický senát univerzity. 

133  Každý z uvedených orgánů má svoji obdobu na celouniverzitní úrovni, proto bude následující oddíl stručnější a 
bude vedena spíše po linii rozdílů fakultních orgánů vůči jejich protějškům na ústřední úrovni nežli jako 
vyčerpávající popis. 

134  Pro kontrast je vhodné zde podotknout, že ještě ZVŠ 1980 stanovil jako povinné útvary v rámci fakulty katedry, 
které zřizoval rektor se souhlasem ministra školství příslušné socialistické republiky, tedy podstatně rigidnější 
vnitřní uspořádání fakulty. 

135  V poslední jmenované záležitosti je ex lege třeba předchozího projednání příslušného orgánu fakulty 
k projednání s rektorem. Tuto projednací povinnost je však možné zúžit.  
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doplňkovou činnost136 a nakládání s prostředky získanými z takové činnosti.137 Míra delegace 

rozhodování v této oblasti na jednotlivé fakulty se zřejmě bude lišit v závislosti na míře 

specializace příslušné fakulty.  

 Poslední skupinu tvoří kompetence svěřené fakultám nad rámec dvou již zmíněných 

skupin. Zde již nemůže být přeneseno právo za univerzitu jednat navenek, nýbrž pouze 

rozhodovat v jednotlivých případech. Přenesení musí být uskutečněno statutem vysoké školy a 

je, jak vyplývá z již uvedeného, pouze fakultativní povahy. 

 K fakultě je důležité poznamenat, že je de facto základní organizační složkou vysoké 

školy.138 Tuto skutečnost dokládá i fakt, že fakulta má svoji akademickou obec (jež je 

podmnožinou akademické obce univerzity), tedy že k práci při konkrétní fakultě jsou přičleněni 

akademičtí pracovníci a rovněž studenti jsou ke studiu zapsáni přímo na úrovni jednotlivých 

fakult. Společně s akademickou obcí na fakultu rovněž přechází i disciplinární pravomoc vysoké 

školy, kterou vykonává disciplinární komise fakulty.139  

 Otázkou zůstává míra nezávislosti fakult na ústředí univerzity. Tento problém 

zákonodárce řeší spíše ve prospěch centralizace, neboť předpisy jednotlivých fakult vyžadují ke 

své platnosti následné schválení celouniverzitním AS. V zákoně rovněž zcela chybí jakýkoliv 

poukaz na možnost právní ochrany orgánů fakulty vůči orgánům univerzity. Ve shodě 

s uvedenými tezemi Josefa Staši tak konstatuji, že fakulty jsou za současného stavu „pouze 

autonomními“.140 

 Zastupitelským orgánem na úrovni fakulty je akademický senát fakulty. Požadavky na 

počet členů, jakož i na zastoupení studentů, jsou totožné jako u akademického senátu vysoké 

školy, stejně tak i neslučitelné funkce. Je však možné být současně členem akademického senátu 

 
136  ZVŠ ve svém § 20 stanoví, že doplňková činnost – tedy vedlejší výdělečná činnost, provozovaná veřejnou 

vysokou školou nebo její součástí – má sloužit k efektivnějšímu využití lidských zdrojů a majetku vysoké školy, 
přičemž však nesmí ohrozit kvalitu, rozsah ani dostupnost činností, které tvoří hlavní účel vysoké školy. 
Doplňková činnost navíc musí mít náklady a výnosy důsledně odděleny od nákladů a výnosů činnosti hlavní. 
Jako příklad doplňkové činnosti Univerzity Karlovy je její součást, a sice Koleje a Menzy UK, které jsou 
účelovým zařízením ve smyslu ustanovení § 22 odst. 1 písm. c) ZVŠ. Efektivnějšího využití kapacit s možným 
ziskem bude v tomto případě možné dosáhnout pomocí nabídky stravování a ubytování veřejnosti, nejen 
členům akademické obce UK.  

137  Viz § 24 odst. 2 ZVŠ.  
138  Jako „základní organizační útvary vysoké školy“ popisuje fakulty i § 7 ZVŠ 1980. 
139  K tomu srov. § 13 odst. 3 a 4 ZVŠ a § 31 odst. 3 ZVŠ. 
140  Viz STAŠA, Josef. Orgány akademické samosprávy a jejich vzájemné vztahy. In: Historie, současný stav a 

perspektivy univerzit. Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy? Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-
1604-9 s. 91. 
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fakulty i akademického senátu univerzity. Bližší podmínky voleb jsou stanovovány vnitřním 

předpisem fakulty.141 

 Pravomoci akademického senátu fakulty jsou rovněž analogické k pravomocem, které 

zákon zakládá akademickému senátu univerzity. Jeho rozhodnutí jsou vyhrazeny organizační 

změny fakultních pracovišť, schválení vnitřních předpisů fakulty před jejich postoupením AS 

univerzity142, schválení rozdělení finančních prostředků, výročních zpráv o činnosti a 

hospodaření a podmínek přijetí ke studiu ve studijních programech na fakultě uskutečňovaných. 

AS fakulty rovněž schvaluje strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnost fakulty.143 

 V personálních otázkách má akademický senát fakulty právo podat návrh na jmenování 

děkana nebo na jeho odvolání z funkce. Rovněž je vyžadován jeho předchozí souhlas ke 

jmenování a odvolání členů vědecké nebo umělecké rady fakulty a členů disciplinární komise 

fakulty, čímž jsou omezeny nominační pravomoci rektora, resp. děkana. 

 Děkan, nejvyšší exekutivní orgán fakulty, jedná a rozhoduje ve věcech fakulty se 

zbytkovou kompetencí. Za tím účelem vydává nejen rozhodnutí, ale rovněž autonomní akty, 

které jsou v praxi nazývány opatřeními, a která mají postavení jako opatření obecné povahy mezi 

správními akty: jedná se o předpis stanovící konkrétní povinnosti neurčité skupině subjektů 

z řad akademické obce, především studentů. Děkan je jmenován rektorem na období 4 let na 

návrh AS příslušné fakulty, nelze však funkci děkana vykonávat déle než dvě po sobě jdoucí 

funkční období. Děkan má rovněž právo jmenovat a odvolat proděkany, kteří jej zastupují v jím 

určeném rozsahu.144 

 
141  K podmínkám voleb nemohu nezmínit kuriózní případ, který pochází z voleb do akademického senátu mojí 

alma mater, Právnické fakulty Univerzity Karlovy, a rovněž do akademického senátu celé UK, ze dní 
26. a 27.11.2019. V těchto volbách dr. Michal Říha, který byl v té době současně akademickým pracovníkem 
PF UK a současně studentem doktorského studia a souběžně kandidátem do obou akademických senátů, 
zamýšlel vykonat své aktivní volební právo do AS UK za akademické pracovníky a do AS PF UK za studenty. 
Toto právo mu dílčí volební komisí na PF UK bylo odepřeno, a to přes jeho řádně uplatněné námitky, které se 
opíraly o výslovné znění čl. 5 odst. 10 Statutu UK, věta pátá. Volební komise v tomto případě dospěla k závěru, 
že dr. Říha nemůže být „dvojjediným“ v tom smyslu, že by mu volební právo příslušelo dvakrát, nýbrž že je 
pouze jedním členem veřejnoprávní korporace (UK). Opačný závěr by znamenal bezdůvodně jej privilegovat 
oproti ostatním členům akademické obce. Dílčí volební komise tedy uzavřela, že zmíněné ustanovení Statutu 
UK je neaplikovatelné pro rozpor s Listinou, konkrétně s jejím čl. 1 a čl. 21 odst. 1 a 4. Bližší informace jsou 
dostupné z: https://www.prf.cuni.cz/aktuality/vysledky-voleb-do-pf-uk-a-uk [cit. dne 10.12.2019]. 

142  V otázce schvalování vnitřních předpisů fakulty obsahuje příslušná úprava významné specifikum. Dle 
ustanovení § 33 odst. 4 ZVŠ totiž vnitřní předpisy teologických fakult jsou před jejich postoupením 
akademickému senátu schvalovány příslušnou církví nebo náboženskou společností, je-li taková povinnost 
zakotvena ve vnitřních předpisech této náboženské společnosti nebo církve. Dle mého názoru jde o jeden 
z projevů zásady autonomie vůle. Podrobněji o problematice pojednává též Horák. Srov. HORÁK, Záboj. 
Církve a české školství. Praha: Grada Publishing, a.s., 2011. s. 220-222. 

143  I tento strategický dokument musí být v souladu se strategickým záměrem univerzity.  
144  Viz § 28 ZVŠ. 
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 Vědecká rada fakulty plní obdobné funkce jako vědecká rada univerzity. V rámci fakulty 

jde o poradní orgán děkana, který je jejím předsedou a její zbylé členy jmenuje a odvolává, 

přičemž nejméně jednu třetinu jejích členů musí tvořit jiné osoby než členové akademické obce 

příslušné univerzity. 

 Disciplinární komise fakulty je také jmenována a odvolávána děkanem. I pro ni platí 

podmínka poloviny členů z řad studentů, a tedy nutně sudý počet jejích členů. Její působnost je 

omezena na disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě. 

 Roli kvestora na úrovni fakulty zastává tajemník fakulty.145 

 

4.2.2.2 Vysokoškolský ústav 

Vedle fakulty je možné jako další součást vysoké školy zřídit vysokoškolský ústav. Jeho účelem 

je především výkon tvůrčí činnosti. Je však umožněno, aby se realizovanou činností podílel na 

uskutečňování akreditovaných studijních programů nebo jejich částí. 

 Vysokoškolský ústav je součástí nesamosprávnou, o níž organizačně rozhoduje 

akademický senát VVŠ. V jejím čele stojí ředitel, jehož jmenuje a odvolává rektor. Také ředitel 

vysokoškolského ústavu má oprávnění jednat za vysokou školu navenek, ovšem pouze ve 

věcech, o nichž to stanoví příslušný vnitřní předpis. 

 Vysokoškolský ústav disponuje také vědeckou či uměleckou radou vysokoškolského 

ústavu, kterou jmenuje a odvolává ředitel. Ta je koncipována analogicky k vědecké radě fakulty. 

K rozhodnutí ředitele v personálních otázkách se však vyžaduje předchozí souhlas 

akademického senátu VVŠ.146 

 

4.2.2.3 Vysokoškolské statky 

Poslední ze součástí vysoké školy, kterou zákon typově vymezuje, je vysokoškolský zemědělský 

nebo lesnický statek. Toto pracoviště slouží jako zázemí pro praxe studentů ve specifických 

oborech v oblasti zemědělství, veterinárního lékařství a hygieny nebo lesnictví. I zde je 

vykonávána výzkumná nebo vývojová činnost. Obdobně jako u vysokoškolského ústavu platí 

také pravidla pro výkonný orgán, kterým je ředitel, a pro jeho oprávnění zastupovat vysokou 

školu navenek. 

 
145  Srov. § 16 ZVŠ s § 32 ZVŠ. 
146  Srov. § 34 ZVŠ. 
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 Z výše uvedeného plyne, že vysokoškolské statky můžeme de facto považovat za zvláštní 

druh vysokoškolského ústavu s odlišným účelovým určením.147  

 

4.3 Vysoké školy podle forem 

Dalším neméně podstatným dělením vysokých škol je dělení dle forem. Formami vysokých škol 

rozumíme jejich dělení na vysoké školy veřejné, soukromé a státní. Tyto tři formy byly zavedeny 

právě ZVŠ v roce 1998.148  

Veřejné vysoké školy jsou prototypem a základním modelem vysoké školy, který 

legislativní konstrukce ZVŠ používá k popisu vnitřního uspořádání a předpisů vysoké školy. Obě 

zbývající základní formy vysokých škol jsou upraveny jako odchylky od tohoto modelu. Ovšem 

taková konstrukce dle mého názoru neodpovídá povaze jednotlivých forem, které se od sebe liší 

natolik podstatně, že ani imperativ stručnosti právního předpisu nedává důvod k takto skromné 

úpravě, která tím naopak ztrácí na srozumitelnosti. Jak dále vyložím, zvolený přístup vyvolává 

nejednu výkladovou kontroverzi, a to především v rozdílech mezi veřejnou a soukromou 

vysokou školou.  

 

4.3.1 Veřejné vysoké školy 

V případě veřejné vysoké školy, upravené v části druhé ZVŠ, hovoříme o právnické osobě 

veřejného práva, vybavené právem na akademickou samosprávu.  

Veřejná vysoká škola může být zřízena výhradně zákonem.149 Totožná výhrada se 

uplatňuje též ve vztahu k fúzi či rozdělení. Potvrzuje se tak celospolečenský význam těchto 

vysokých škol; historické kořeny zřizování VŠ formou zákona lze vysledovat až k předpisům 

z období první republiky.150 Většina veřejných vysokých škol však již byla ZVŠ recipována jako 

již existující veřejné vysoké školy151. Po jeho vzniku byly založeny celkem tři další veřejné vysoké 

 
147  Srov. § 35 ZVŠ. 
148 Tyto základní formy jsou k nalezení v § 2 odst. 7 ZVŠ. Není ovšem na první pohled zjevné, zda a jak 

zákonodárce v tomto výčtu má na paměti tzv. poskytovatele zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území 
České republiky podle hlavy čtrnácté ZVŠ. K negativní odpovědi na tuto otázku lze dospět logickým výkladem 
§ 2 odst. 7 ZVŠ a contrario. 

149  Na tomto místě je vhodné poukázat i na skutečnost, že teoreticky by bylo možné vytvořit zákonem novou 
veřejnou vysokou školu i bez povinnosti získání akreditace. Takové řešení by však šlo zjevně proti smyslu 
zákonné úpravy. 

150  Např. lze zmínit zřízení Masarykovy univerzity zákonem č. 50/1918 Sb. Tento požadavek byl však poprvé do 
právního řádu zakotven zákonem č. 28/1922 Sb., o zřizování a zařizování vysokých škol. Modifikován byl pouze 
v období mezi lety 1950 a 1966, kdy tyto úkony měly předepsánu formu nařízení vlády. 

151  Viz § 101 odst. 1 ZVŠ. 
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školy. Šlo o Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně,152 Vysokou školu polytechnickou Jihlava153 a 

Vysokou školu technickou a ekonomickou v Českých Budějovicích154. Poslední dvě jmenované 

instituce jsou rovněž jedinými v současnosti existujícími neuniverzitními veřejnými vysokými 

školami. 

O veřejné vysoké škole platí rovněž v plném rozsahu veškerá ustanovení o jejích 

orgánech, vnitřní samosprávě aj., jak je o nich shora rozsáhle pojednáno v kapitole 4.2. 

Nyní uvedu několik stručných poznámek k hospodaření veřejné vysoké školy. 

Financování zde pochází především z veřejných zdrojů, kterými jsou zejména příspěvky a 

dotace ze státního rozpočtu, podpora výzkumu, vývoje a inovací. Vysoké školy mají také 

možnost vybírat od studentů poplatky spojené se studiem155. Mimoto má i veřejná vysoká škola 

možnost hospodařit s vlastním majetkem v mezích stanovených zákonem. Vedle již popsaného 

omezení v dispozičních úkonech se VVŠ přímo zakazuje nabývat cenné papíry jiné než takové, 

za jejichž splacení ručí stát, nebo cenné papíry takové obchodní korporace, do níž VVŠ vložila 

majetek.156 

Ani výše uvedeným výčtem práv a povinností se však úprava veřejných vysokých škol 

nevyčerpává. Transparentnost ve vztahu k veřejné vysoké škole, její činnosti, vnitřnímu 

uspořádání a kvalitě vzdělání má zajišťovat řada povinně zveřejňovaných dokumentů. Jde o 

výroční zprávu o činnosti, výroční zprávu o hospodaření, strategický záměr a vnitřní předpisy.157 

 Ve vztahu k veřejným vysokým školám existuje také jistá míra správního dozoru. 

Správním dozorem nad činností veřejných vysokých škol autor rozumí činnost příslušného 

vykonavatele veřejné správy (zde se jedná o MŠMT) vůči VVŠ coby nepodřízené osobě, 

 
152  Zákon č. 404/2000 Sb. Rovněž by se dalo poukázat na fakt, že citovaným zákonem došlo de facto k vyvlastnění, 

provedenému sice zákonem, zato však bez náhrady, neboť ze dvou fakult Vysokého učení technického v Brně, 
které shodou okolností sídlily ve Zlíně, došlo k vytvoření nové univerzity, a to bez náhrady. Tuto potenciální 
protiústavnost však brněnská VUT soudně neuplatnila, a proto nelze jednoznačně konstatovat, zda je takovéto 
řešení ústavně souladné. Domnívám se však, že by mnohem vhodnějším postupem bylo nejprve novou 
univerzitu vytvořit, a teprve poté na ni smluvně převést majetek fakult, resp. stávající závazky zanikajících 
fakult. 

153  Zákon č. 375/2004 Sb., o zřízení Vysoké školy polytechnické Jihlava. 
154  Zákon č. 162/2006 Sb., o zřízení Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích. 
155  Zde se jedná o poplatky vybírané na základě zákona, jehož podrobnosti jsou stanoveny příslušným vnitřním 

předpisem vysoké školy. Potenciálně spornou otázku výše těchto poplatků řeší u veřejných vysokých škol zákon 
v příslušných ustanoveních stanovením maximální výše těchto poplatků. Viz § 48 odst. 7, § 58 ZVŠ. 

156  Jde o uvolnění až donedávna svázané možnost využití výsledků vědecké činnosti a výzkumu, které jsou nyní 
otevřené dveře. Jako příklad takové obchodní korporace lze uvést společnost Charles University Innovations 
Prague s.r.o. (IČ 072 36 239). 

157  Podrobnější úpravu obsahuje § 21 ZVŠ. 
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spočívající v pozorování její činnosti a naplňování jejích povinností stanovených zákonem.158 

Tento správní dozor má ve vztahu k vnitřním předpisům vysoké školy podobu dozoru 

preventivního, neboť vnitřní předpisy VVŠ podléhají registrační povinnosti. Registrace 

vnitřního předpisu, jakož i jakékoliv jeho změny, je podmínkou jeho platnosti. V rámci 

registračního řízení ministerstvo žádost zamítne, pokud navrhovaný vnitřní předpis odporuje 

zákonu nebo jinému právnímu předpisu.159 Vedle schvalování vnitřních předpisů na nejvyšší 

úrovni vykonává ministerstvo správní dozor také nad dalšími předpisy, vznikajícími v rámci 

akademické samosprávy. V případě, že je takový předpis v rozporu se zákonem či jiným právním 

předpisem a nelze-li jej přezkoumat jinak, stanoví zákon povinnost ministerstva vyzvat vysokou 

školu ke zjednání nápravy.160 Akademický senát VVŠ má v takovém případě možnost pozastavit 

účinnost daného vnitřního předpisu (institut tzv. sistace obdobná té, kterou lze nalézt v obecním 

či krajském zřízení), či takový předpis přímo zrušit.161 

 MŠMT má však k dispozici také silnější nástroj k tomu, aby přiměla veřejnou vysokou 

školu plnit své zákonné povinnosti a rozhodovat výhradně secundum et intra legem. Jde o 

rozhodnutí o omezení nebo odnětí výkonu působnosti veřejné vysoké školy. Ze samé podstaty 

rozsahu takto zásadního zásahu do samosprávné působnosti vysoké školy plyne, že má být 

používán až jako subsidiární, resp. krajní řešení nastalé situace. Zvolený obsah omezení nebo 

odnětí výkonu působnosti musí být přiměřený závažnosti nedostatků a současně může být 

proveden pouze v rozsahu potřebném ke zjednání nápravy a v případě pominutí důvodů pro 

přijetí opatření je MŠMT povinno toto opatření zrušit. 

 Důvody pro omezení nebo odnětí samosprávní působnosti jsou stanoveny taxativním 

způsobem, a dají se ztotožnit s porušením některé ze základních zákonných povinností VVŠ: 

absence zákonem předepsaných samosprávných orgánů, absence povinných vnitřních předpisů, 

nedostatek akreditace nebo institucionální akreditace, závažné nedostatky v hospodaření nebo 

závažné porušení jiných povinností.162 

 
158  Definice správního dozoru podle M. Kopeckého. Viz KOPECKÝ, Martin. Správní právo. Obecná část. 1. vydání. 

Praha: C. H. Beck, 2019. s. 203, m. č. 307. 
159  Zde jde zřejmě o správní řízení, proti němuž by byl případně přípustný rozklad k ministrovi. Vzhledem 

k volnosti zákonné úpravy ve vztahu ke vnitřním předpisům a několikanásobným revizím v rámci přípravy 
těchto předpisů to však není pravděpodobné. 

160  Doplňme, že se tak děje v rámci šetření mezí akademické samosprávy. Pravomoc, na kterou v takovém případě 
míří výzva ze strany MŠMT, se nachází v ustanovení § 9 odst. 1 písm. j) ZVŠ. Tato pravomoc je uplatňována 
také k prosazování vyšší právní síly předpisu univerzity vůči předpisům jejích fakult. 

161  Přestože to zákon výslovně nestanoví, v rámci zachování zásady proporcionality by měla být upřednostněna 
sistace před přímým zrušením. 

162  Viz § 38 odst. 1 ZVŠ. V praxi se bude nejspíše jednat o velmi zřídkavé opatření. 
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4.3.2 Státní vysoké školy 

Státní vysoké školy, upravené v části šestnácté ZVŠ, jsou de facto vyučovacími ústavy bez 

samostatné právní subjektivity. Důvodem této zvláštní úpravy je jejich důležitost z hlediska 

zajišťování veřejného pořádku a bezpečnosti České republiky.163 Jedná se totiž o dvě odlišné 

formy státních škol, které mohou být buďto vojenské, nebo policejní.164  

 Společně lze o těchto státních vysokých školách říci, že jde o součásti příslušných 

ministerstev, které jsou financovány z rozpočtových kapitol ministerstev, a které slouží 

především ke vzdělávání a přípravě na výkon povolání vojáka z povolání, resp. příslušníka 

ozbrojených sborů. 

 Četné modifikace, obsažené v § 95 odst. 1 ZVŠ, však ze státních vysokých škol dělají 

samostatnou formu vysoké školy ve všech ohledech. Především státní vysoká škola nemá 

správní radu a nemá žádný vlastní majetek. Pravomoci, které vůči veřejným vysokým školám 

vykonává MŠMT a ministr školství, mládeže a tělovýchovy, náleží příslušnému ministerstvu a 

ministrovi, jehož je státní vysoká škola organizační složkou. 

 Ustanovení o akademické obci státních vysokých škol mají také řadu specifik. Požadavky 

na uchazeče stanoví přímo příslušné ministerstvo, matriky studentů jsou vedeny odděleně pro 

studenty v kvalifikovaném vztahu vůči státní vysoké škole165 a pro běžné studenty. Studium 

může dále u studentů-vojáků v činné službě k vojenské vysoké škole být ukončeno, pokud 

student přestane splňovat podmínky pro službu vojáka z povolání. 

 Závěrem považuji za vhodné věnovat se ještě ustanovení § 95 odst. 1 ZVŠ, které mimo 

jiné stanoví: „Na státní vysoké školy se nevztahuje ustanovení § 2 odst. 2 [ZVŠ]“. Připomínám, že 

toto ustanovení označuje vysokou školu za právnickou osobu. Vhodnější by zřejmě bylo vypustit 

znění § 2 odst. 2 z úvodních ustanovení ZVŠ a upravit problematiku subjektivity pro každou 

formu právnické osoby samostatně. Takto je třeba důsledného systematického výkladu 

předpisu, aby subjekt, který jej interpretuje, mohl dospět k aplikovatelnému závěru. 

 

 

 
163  O tom vypovídá omezení transparentnosti zveřejňování výsledků vědy, výzkumu a vývoje státní vysoké školy 

právě ve prospěch bezpečnostních a obranných zájmů ČR, jež lze ukázat kupř. na § 95 odst. 5 ZVŠ. 
164  § 2 odst. 7 věta druhá, a dále § 94 ZVŠ. V současnosti se jedná v každém z obou těchto případů pouze o jednu 

vysokou školu – Univerzitu obrany v Brně a Policejní akademii České republiky v Praze. V obou případech jde 
o univerzitní vysoké školy. 

165 Zde je třeba rozumět postavení vojáka v činné službě na vojenské vysoké škole a služební poměr na policejní 
vysoké škole. 
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4.3.3 Soukromé vysoké školy 

Podstatně rozporuplnější úpravu, která si žádá podstatnou míru systematického výkladu, má 

forma soukromé vysoké školy. Zákon dává možnost každé právnické osobě, která má sídlo, 

ústřední správu nebo hlavní místo podnikatelské činnosti na území některého členského státu 

EU, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého členského státu EU, působit 

jako soukromá vysoká škola.166 Podmínkou tohoto působení je předchozí udělení státního 

souhlasu k výkonu činnosti soukromé vysoké školy.167 

 Již ze samého znění základního ustanovení § 39 odst. 1 a 2 ZVŠ plyne, že soukromá 

vysoká škola není právnickou osobou, a tedy ani na její režim se nevztahuje § 2 odst. 2 ZVŠ. 

Výkladem lze dospět k názoru, že se jedná o soubor pravomocí, práv a povinností, který je na 

existující právnickou osobu přenesen státním souhlasem, a který zákon nepřiléhavě označuje za 

soukromou vysokou školu.168 O státní souhlas lze žádat i před samotným vznikem právnické 

osoby, která má být nositelem tohoto oprávnění, za předpokladu, že je její zřízení či založení, 

resp. existence prokázána. V takovém případě je ovšem taková právnická osoba nositelkou 

tohoto oprávnění až od svého vzniku. Podstatný rozdíl představuje také skutečnost, že zatímco 

veřejná vysoká škola vzniká vždy ex lege, státní souhlas podmiňující vznik oprávnění provozovat 

činnost soukromé vysoké školy je udělován správním aktem svého druhu. 

 Soukromé vysoké školy jsou regulovány pouhými šesti paragrafy (§ 39-43 ZVŠ). Důvod 

střídmosti této úpravy či spíše zdrženlivosti zákonodárce spatřuje Kudrová169 v soukromoprávní 

povaze právnické osoby, které je udělen státní souhlas, z níž vyvozuje nižší potřebu i nižší 

legitimitu právní regulace institucionálních otázek. Dle mého názoru je možné přitakat záměru 

zákonodárce ponechat větší volnost soukromým vysokým školám v otázkách vnitřního 

uspořádání, ovšem pouze za předpokladu že zůstanou zachovány vhodně definované základní 

funkce vysoké školy ve smyslu materiálním. Absence podrobnější úpravy přinejmenším 

statusových otázek soukromé vysoké školy však způsobuje podstatné interpretační nejasnosti 

 
166  Takováto definice, podle níž jsou české právnické osoby omezeny působením na území Evropské unie, zatímco 

právnické osoby založené podle práva jiného členského státu EU mohou působit i mimo toto území, se jeví jako 
porušení principu rovnosti před zákonem, které je zcela neodůvodněné. 

167  Viz § 39 odst. 1.  
168  V této otázce autor souhlasí s V. Kudrovou, která uvádí, že se „soukromá vysoká škola blíží soukromé škole či 

školskému zařízení podle školského zákona.“ Viz KUDROVÁ, Veronika. Právo na vzdělání a soukromé vysoké 
školy. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právo na vzdělání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, 
Mezinárodní politologický ústav, 2014. s. 88. 

169  KUDROVÁ, Veronika. Právo na vzdělání a soukromé vysoké školy. s. 84–85. 
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ohledně možnosti rozsahu analogické aplikace úpravy veřejné vysoké školy na vysokou školu 

soukromou. 

Již před podáním žádosti o udělení státního souhlasu je třeba, aby právnická osoba–

žadatel disponovala předpřipravenou sadou dokumentů, které umožní započetí realizace 

činnosti vysoké školy. Jedná se především o strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti, 

návrhy studijních programů a návrhy vnitřních předpisů, které upravují organizaci a činnost 

soukromé VŠ, jakož i postavení členů akademické obce.170 Rovněž už musí být zajištěny 

personální, finanční, materiální a jiné potřeby zamýšlené vysoké školy.171 Žadatel dále musí být 

trestně bezúhonný. Již při žádosti o udělení státního souhlasu musí žadatel předložit návrh 

alespoň jednoho studijního programu, které odpovídá požadavkům podle pravidel pro 

akreditaci a na který dohlíží Národní akreditační úřad pro vysoké školství. V řízení o žádosti o 

udělení státního souhlasu je vyžadováno souhlasné předběžné stanovisko NAÚ, které 

navrhovaný studijní program aprobuje. Současně se státním souhlasem rozhoduje ministerstvo 

také o registraci navrhovaných vnitřních předpisů. 

 O státním souhlasu lze říci, že jde o správní akt, který lze dále popsat jako konstitutivní, 

hmotněprávní akt in personam, vydávaný v plné vázanosti zákonnou úpravou. Jde rovněž o akt 

vydávaný pouze na žádost dotčené osoby. Materiálně je dále státní souhlas správním aktem 

pozitivním (o jeho udělení lze žádat i opakovaně v případě zamítnutí172), k dobru adresáta. 

K vydání tohoto správního aktu je rovněž třeba splnit podmínku předchozího závazného 

stanoviska k jeho udělení ze strany NAÚ.173 S ohledem na terminologii, kterou používá současná 

právní nauka, však nejde o „souhlas“, nýbrž o povolení.174 

Jako obsah státního souhlasu lze vnímat především přenesení pravomoci poskytovat 

vysokoškolské vzdělání, včetně práva udělovat akademické tituly absolventům, případně rovněž 

 
170  Srov. § 39 odst. 4 ZVŠ 
171  Takto rozsáhlé požadavky současně znamenají potřebu shromáždění značných prostředků, personálu i 

zamýšlených dokumentů ještě před podáním žádosti. Je tedy jen logické, že při splnění příslušných požadavků 
je na vydání státního souhlasu právní nárok, resp. že svojí povahou není rozhodnutí o státním souhlasu koncesí. 

172  V takovém případě však znění § 39a odst. 3 věta poslední ZVŠ stanoví možnost opětovné žádosti až po uplynutí 
jednoho roku ode dne nabytí právní moci zamítavého rozhodnutí. 

173  O závazné stanovisko ve smyslu § 149 SpŘ se zde jedná i s ohledem na znění § 39a odst. 1 písm. a) ZVŠ: 
„Ministerstvo státní souhlas neudělí, jestliže Akreditační úřad nevydal souhlasné stanovisko k udělení státního 
souhlasu…“ 

174  K tomu srov. HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 9. vyd. Praha: C. H. Beck, 2016. s. 141, 
m. č. 265, nebo KOPECKÝ, Martin: op. cit. s. 162, m. č. 243. Jde vlastně o totožný terminologický omyl, jaký 
v minulosti zákonodárce již udělal v souvislosti s koncepcí institutu státního souhlasu k výkonu duchovenské 
služby. Srov. k tomu § 2 zákona č. 218/1949 Sb., o hospodářském zabezpečení církví a náboženských 
společností státem. 
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práva konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem (jsou-li akreditována). Dále jsou 

obsahem státního souhlasu výhradní právo používat označení „vysoká škola“, resp. 

„univerzita“, konat akademické obřady a používat akademické insignie. V případě, že je při 

soukromé vysoké škole akreditován alespoň jeden magisterský studijní program, je v souvislosti 

s nimi nositel státního souhlasu povinen vykonávat též související tvůrčí činnost. 

S udělením státního souhlasu však také vzniká při soukromé vysoké škole akademická 

obec s vlastními právy a povinnostmi, včetně práva volit své zástupce do zastupitelských 

akademických orgánů.175 Současně se na nově vzniklou VŠ bude vztahovat také zákaz zakládání 

a organizování činnosti politických stran a politických hnutí. 

Za pozornost stojí rovněž konstrukce spojená s nabytím účinnosti státního souhlasu. 

Z ustanovení § 39a odst. 3 ZVŠ plyne, že nejprve je rozhodnuto o udělení státního souhlasu a 

současně o registraci vnitřních předpisů. Ovšem nabytí účinnosti státního souhlasu je 

podmíněno nabytím právní moci rozhodnutí, kterým je žadateli poprvé udělena akreditace 

studijního programu.176 Zákon však neřeší ani nepředpokládá situaci, v níž zřizovatel vznikající 

soukromé vysoké školy požádá přímo o institucionální akreditaci. Přesněji řečeno, ke vzniku 

soukromé vysoké školy nestačí udělení institucionální akreditace, dle § 81a. V případě, že se 

soukromý poskytovatel vysokoškolského vzdělání rozhodne jít touto nákladnější a delší cestou, 

musí navíc v jeho případě jít o akreditaci studijního programu, která je udělena v rámci již 

udělené institucionální akreditace. 

Vedle toho je současně stanovena automaticky aktivovaná sankce v podobě pozbytí 

platnosti státního souhlasu ex lege v případě, že do tří měsíců od jeho udělení soukromá vysoká 

škola nepožádá o akreditaci studijního programu, do 1 roku od téhož dne nezíská akreditaci nebo 

do 2 let od uvedeného dne nezahájí uskutečňování alespoň jednoho studijního programu.177 

Samostatně je řešena problematika přechodu státního souhlasu na jiné právnické osoby. 

Takový postup je zásadně vyloučen,178 nicméně existuje jedna výjimka. Tou je fúze právnické 

osoby – nositele státního souhlasu s jinou nebo s jinými nositeli státního souhlasu, kterou je 

 
175  Uvedené vyplývá jednak ze systematického zařazení ustanovení § 3 ZVŠ o akademické obci vysoké školy do 

obecné části zákona, vztahující se na všechny studenty, jednak z povinnosti žadatele o státní souhlas již v návrhu 
vnitřních předpisů zahrnout postavení členů akademické obce, obsažené v § 39 odst. 4 písm. f) ZVŠ. 

176  Pokud je již zahájeno řízení o udělení státního souhlasu, dává ZVŠ ve svém § 79 odst. 5 možnost žadateli o státní 
souhlas, kterému již byl pravomocně udělen státní souhlas, zažádat souběžně také NAÚ o akreditaci studijního 
programu. 

177 Viz § 39a odst. 4 ZVŠ. O problematice nedostatečnosti úpravy státního souhlasu v souvislosti s akreditacemi 
bude blíže pojednáno v části 7.2. 

178  Viz ustanovení § 39 odst. 2 ZVŠ. 
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možné nazvat fúzí soukromých vysokých škol. Na jejímž základě se nově vznikající právnická 

osoba stává nositelkou všech přeměňovaných stávajících soukromých vysokých škol, pokud i 

nadále splňuje podmínky žádosti o státní souhlas dle § 39 odst. 1 ZVŠ.  

Na nástupnickou právnickou osobu však nepřechází akreditace habilitačního řízení, 

řízení ke jmenování profesorem ani institucionální akreditace. Studijní programy 

uskutečňované na základě institucionální akreditace dříve udělené jedné z přeměňovaných 

právnických osob však na nově vznikající právnickou osobu se tyto studijní programy stávají 

studijními programy, uskutečňovanými nástupnickou soukromou vysokou školou, které jsou 

akreditované na dobu tří let. Pokud se jedná o fúzi splynutím, musí navíc nástupnická právnická 

osoba požádat o registraci vnitřních předpisů ve lhůtě 30 dnů od svého vzniku.179 

Nemožnost přechodu institucionální akreditace i dalších kvalifikovaných akreditací 

k vědeckopedagogickým hodnostem je pochopitelné, neboť v obou případech jde o akreditace 

vázané mimo jiné na posuzování institucionálního prostředí, resp. na systém zajišťování kvality 

vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy. 

Shledávám však i vzhledem ke zřízení samostatného správního úřadu k řešení procesů 

akreditace stávající úpravu jako neodpovídající možnému požadavku soukromé vysoké školy na 

přeměnu rozdělením např. stávající univerzitní vysoké školy na několik menších vysokých škol, 

případně na oddělené jedné části vysoké školy za současného splnění podmínek pro udělení 

akreditace. Takové splnění by mohlo být samostatně posuzováno NAÚ a mohlo by být i 

hmotněprávní podmínkou účinnosti příslušné přeměny právnické osoby. Šlo by zajisté o drobný 

krok. Současně by však šlo o krok směřující k další liberalizaci stávajícího vysokoškolského 

prostředí, který bych velmi uvítal. 

 Soukromá vysoká škola má možnost vydávat svoje vnitřní předpisy, jejichž platnost je 

podrobena témuž registračnímu procesu jako vnitřní předpisy veřejných vysokých škol. Zákon 

však nestanoví výslovné požadavky na jejich pojmenování ani strukturu, jak tomu činí u 

veřejných vysokých škol. V tomto ohledu musí soukromá vysoká škola splnit pouze jediný 

požadavek – její vnitřní předpisy musí přiřadit orgánům působnost podle části čtvrté až 

jedenácté ZVŠ.180 

 
179  Viz § 39 odst. 6, 7 ZVŠ. 
180 Tato strohá formulace zahrnuje tvorbu a realizaci studijních programů, uskutečňování státních zkoušek, 

udělování akademických titulů, případná řízení o jejich neplatnosti, dále působnost týkající se přijímání ke 
studiu, určování povinnosti studentům a akademickým pracovníkům, stanovování poplatků spojených se 
studiem, systém vnitřního hodnocení vysoké školy a žádosti o akreditace všeho druhu a udělování stipendií. 
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 Výkladem se však lze dobrat také dalších minimálních obsahových požadavků na obsah 

a vnitřní uspořádání těchto vnitřních předpisů. Předně musí být zajištěno postavení akademické 

obce. Musí být současně splněn požadavek zajištění akademického práva těchto členů 

akademické obce na volení zastupitelských akademických orgánů.181  

Jistá minimální práva musí být rovněž akademickým pracovníkům, a to přinejmenším ve 

vztahu ke vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy. Kupříkladu je nezbytné zřízení rady pro 

vnitřní hodnocení, chce-li soukromá vysoká škola dosáhnout na institucionální akreditaci.182 

Rovněž na dosažení akreditace studijního programu je třeba přinejmenším vymezit povinnosti 

vedoucích zaměstnanců a členů orgánů vysoké školy a jejích součástí ve vztahu ke kvalitě 

vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností.183 

Na soukromou vysokou školu jsou rovněž uvaleny analogické povinnosti vypracovávat 

dokumenty, které mají docílit transparentnost, dlouhodobou udržitelnost a kvalitu vzdělávání 

poskytovaného soukromou vysokou školou.184 Transparentnost ve vztahu k těmto dokumentům 

je zajištěna povinností zveřejňovat výroční zprávu o činnosti, výroční zprávu o hospodaření, 

strategický záměr a vnitřní předpisy včetně údajů o platnosti a účinnosti ve veřejné části 

internetových stránek soukromé vysoké školy. 

Odkaz na jiný právní předpis, konkrétně na již zrušený obchodní zákoník a na zákon o 

obecně prospěšných společnostech, který je uveden v § 42 odst. 2 ZVŠ, vyvolává další otázku. 

Lze jej totiž interpretovat mimo jiné jako subsidiární úpravu k úpravě obchodního tajemství, 

která je obsažena v ustanovení § 504 občanského zákoníku. Naznačená sporná otázka je 

následující: Za jakých okolností lze vnitřní dokumenty (např. strategický záměr vysoké školy) 

považovat za zákonem chráněné obchodní tajemství? Jedná se o střet veřejného zájmu na 

transparentnosti poskytování vysokoškolského vzdělání, resp. veřejným právem takto 

prosazované svobodě vědeckého bádání na straně jedné a práva na podnikání a ochraně 

vlastnického práva provozovatele soukromé vysoké školy, konkrétně na ochraně know-how, 

které může být v některých dokumentech obsaženo. Jsem toho názoru, že tuto potenciálně 

spornou otázku by bylo třeba řešit v případě poklesu významu dosud dominantních veřejných 

vysokých škol na celkovém rozsahu poskytovaného vysokoškolského vzdělání či v případě 

 
181  V tomto případě však rovněž zákon neposkytuje odpověď na to, zda a jakou roli mají členové akademické obce 

mít na rozhodování o organizačních otázkách  
182  § 81a odst. 4 písm. b) ZVŠ. 
183   § 77b odst. 2 písm. b) ve spojení s § 79 odst. 4 písm. d) ZVŠ. 
184  Pro podrobnosti viz § 42 ZVŠ.  
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významného zvýšení počtu soukromých vysokých škol. Ochrana obchodního tajemství by 

v takovém případě mohla být rovněž legitimním způsobem vedení konkurenčního boje mezi 

soukromými poskytovateli vysokoškolského vzdělávání. 

V případě, že nositel státního souhlasu při provozování činnosti soukromé vysoké školy 

vybočí z mezí autonomie, stanovených právními předpisy a není-li k dispozici jiný způsob 

přezkumu tohoto jednání podle jiného zákona,185 má MŠMT právo vyzvat ke zjednání nápravy 

v přiměřené lhůtě. Rozdíl mezi touto výzvou a kvalifikovanou výzvou podle § 43 odst. 5 ZVŠ 

lze shledávat snad pouze v míře závažnosti překročení této hranice a dále v intenzitě a 

konkrétnosti výzvy k nápravě; v případě natolik intenzivní protiprávnosti, že výzva k nápravě je 

samou povahou věcí vyloučena, je možné přikročit přímo k uplatnění sankcí. 

Logickým následkem nečinnosti soukromé vysoké školy v reakci na výzvu podle 

§ 43 odst. 1, případně odst. 5 ZVŠ je i možnost odejmutí uděleného státního souhlasu. Zákon 

opět taxativně stanoví podmínky, za které může být toto sankční rozhodnutí vydáno. Jde o 

neplnění požadavků na akreditaci nebo realizaci studijního programu, nezjednání nápravy ani 

po výzvě MŠMT nebo jiné závažné porušování povinnosti stanovené zákonem nebo vnitřním 

předpisem.186 

Konečně, soukromá vysoká škola má rovněž povinnost bezodkladně oznámit 

ministerstvu, že přestala poskytovat vzdělávací činnost. V případě odnětí státního souhlasu je 

právnická osoba, které byl odňat, povinna zajistit studentům možnost pokračovat ve studiu 

stejného nebo obdobného studijního programu na jiné vysoké škole. 

 

4.4 Vysoká škola jako subjekt veřejného práva – korporace nebo ústav? 

Jedním z hlavních teoretických okruhů, ke kterému směřovala rovněž historická část této práce, 

je otázka povahy veřejné vysoké školy jako právnické osoby. Tato otázka je v zásadě teoretickým 

sporem o to, jaká je povaha vysoké školy v materiálním smyslu. Jinými slovy, sporné je, které 

 
185  Zákonodárce v § 43 odst. 1 ZVŠ obdobně jako v § 37 ZVŠ zjevně rezignuje na explicitní řešení otázky, zda a 

v jakém rozsahu mají být přezkoumávány jednotlivé akty, ať už abstraktní nebo konkrétní, které vznikají při 
činnosti vysoké školy. Z analogického znění obou těchto ustanovení vyvozuji existenci obdobné akademické 
samosprávy na veřejných i soukromých vysokých školách. Současně jde o další úroveň ochrany akademické 
samosprávy a jakýsi kvazi-opravný prostředek, který by v rámci zachování principu proporcionality měl být 
uplatněn vůči všem typům vysokých škol přednostně před výraznějším zásahem do jejich autonomie.  

186  Zde se opět jedná o situaci, která je nevýhodnější pro soukromou vysokou školu. Státní souhlas může být jeho 
nositeli odebrán i z toho důvodu, že se soukromá VŠ nedrží vlastních vnitřních předpisů. Srov. § 38 odst. 1 
písm. e), který pro aplikaci obdobné sankce vůči veřejné vysoké škole tuto podmínku neobsahuje. 
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teoretické prvky materiálně tvoří vysokou školu a které jsou naopak v této definici 

postradatelné.  

Současná literatura vymezuje jako ideální typy oba uvažované druhy subjektů veřejného 

práva, pod které je možno zařadit tyto instituce, a sice veřejnoprávní korporaci a veřejný ústav.  

Veřejnoprávní korporace je u Hendrycha187 vymezována jako „člensky organizovaný subjekt 

veřejné správy, kterému byla svěřena moc samostatně plnit veřejné úkoly.“ Jako základní znaky, které 

z této korporace činí subjekt veřejné správy, jsou uváděny: 

1) Spolupůsobení členů korporace v její organizaci; spravované subjekty jsou zároveň 

aktivními nositeli správy, 

2) Právní subjektivita, zvláště k majetkovým jednáním, spojená s odpovědností, 

3) Založení zákonem nebo jiným vrchnostenským aktem na základě zákona, 

4) Mocenská pravomoc činit vrchnostenské úkony, ovšem při zachování možnosti používat 

při své činnosti prostředků soukromého práva, 

5) Jistá míra nezávislosti na správních úřadech státu v rozsahu svěřených úkolů a oprávnění, 

za současného zachován správního dozoru.188 

Druhým z ideálních typů je pak veřejný ústav, který Hendrych189 vymezuje jako „souhrn 

věcných a osobních prostředků, s nimiž disponuje subjekt veřejné správy za účelem trvalé služby 

zvláštnímu veřejnému účelu.“190 K této definici přistupují tři základní znaky veřejného ústavu, 

kterými jsou: 

1) Organizační jednotka, která naplňuje veřejný účel dosud uskutečňovaný jiným subjektem 

nebo jinou složkou téhož subjektu veřejné správy, nebo nový veřejný účel. Může jít o 

samostatný veřejný ústav nebo o nesamostatný veřejný ústav, což bezprostředně souvisí 

s právní formou zřízení této jednotky a jejím právním postavením. Právní forma však není 

rozhodná. 

2) Veřejný ústav nedisponuje se členy (jako korporace), nýbrž s uživateli (destinatáři) veřejné 

služby, kterou ústav poskytuje. Veřejný ústav je organizován na hierarchickém principu a 

jeho smyslem je decentralizace či vertikální dekoncentrace veřejného úkolu. 

 
187  Viz HENDRYCH, Dušan a kol. op. cit. s. 68–69, m. č. 117. 
188  Tamtéž. 
189  Tamtéž, s. 70, m. č. 120. 
190  Tamtéž. 
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3) Veřejný ústav nemá členskou základnu, a proto je princip samosprávy v jeho organizaci 

potlačen. Jeho posláním je trvale plnit veřejný účel pro blíže neurčitý okruh uživatelů bez 

nároku na jejich dobrovolné spolupůsobení. Mezi ústavem a jeho uživateli, jakož i jeho 

zaměstnanci, pak vznikají přímé právní vztahy.191 

 

Recentní názory, které byly k této otázce publikovány, vyjádřili především Staša192 a 

Beran.193 Staša v době před vydáním ZVŠ vnímá (veřejnou) vysokou školu jako veřejnoprávní 

korporaci a toto její pojetí akcentuje i po 10 letech,194 když se zabývá akademickou samosprávou 

a vzájemnými vztahy jejích orgánů. 

Naopak Beran ve své tvorbě nazývá veřejnou vysokou školu (univerzitu) jako „mixtum 

compositum, kdy vedle sebe stojí státní ústav a veřejnoprávní korporace.“195 Blíže pak uvádí, že 

„univerzita jako korporace vskutku znamená akademickou obec, která se sama a po svém organizuje. 

Korporace je tvořena všemi členy akademické obce, tj. pedagogy i studenty. Nezávislost této korporace 

pak spočívá v možnosti autonomně organizovat studium, v oprávnění udělovat akademické hodnosti, 

jakož i vědecko-pedagogické tituly, v určování vnitřní organizační struktury a v oprávnění volit 

samosprávné akademické orgány.“196 Naopak univerzitou ve smyslu veřejného ústavu je zařízení, 

které disponuje personálními a věcnými prostředky pro zabezpečení svobodného pěstování 

vědy.197 

Vzhledem k tomu, co již bylo shora uvedeno k organizačním otázkám, týkajícím se 

vysokých škol, jakož i k úpravě akademického prostředí, jak o něm pojednávám dále v části 

šesté, jsem v této otázce došel k následujícímu závěru. Vysoké školy, resp. univerzity se od 

svého vzniku až do dnešních dní vskutku profilují jako korporace. Na tomto závěru nic nemění 

 
191  HENDRYCH, Dušan a kol. op. cit., s. 70–71, m. č. 121. 
192  Např. STAŠA, Josef. Vysoká škola a její postavení. In: Veřejná správa a právo. Pocta prof. JUDr. Dušanu 

Hendrychovi. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 1997. s. 139–154. Především ovšem pozdější názor, vyjádřený zde: 
STAŠA, Josef. Orgány akademické samosprávy a jejich vzájemné vztahy. In: Historie, současný stav a perspektivy 
univerzit. Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy? Praha: Karolinum, 2008. ISBN 978-80-246-1604-9 s. 86–
91. 

193  Např. BERAN, Karel. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2006. ISBN 80-7201-598-2. s. 
105–125. V aktualizované verzi pak viz BERAN, Karel. Proč je univerzita veřejnoprávní korporací? (diskusní 
příspěvek) In: Historie, současný stav a perspektivy univerzit. Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy? s. 111-
120. 

194  Srov. Historie, současný stav a perspektivy univerzit. Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy? s. 86 a násl. 
195  Viz BERAN, Karel. Právnické osoby veřejného práva. Praha: Linde Praha, a.s., 2006. ISBN 80-7201-598-2. s. 125. 
196  Tamtéž. 
197  Rovněž tuto tezi nalezneme zopakovanou v konferenčním příspěvku k 660. výročí vzniku Univerzity Karlovy. 

Srov. BERAN, Karel. Proč je univerzita veřejnoprávní korporací? (diskusní příspěvek) In: Historie, současný 
stav a perspektivy univerzit. Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy? s. 119–120. 
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ani řada historických obměn legislativního prostředí, které opakovaně korporační povahu 

vysokých škol zcela zrušily a podřídily je státu. Svědčí o tom nejen vcelku robustní rozsah 

akademické samosprávy, ale také skutečnost, že akademické svobody a akademická práva, mezi 

nimi především právo členů akademické obce volit zastupitelské akademické orgány, jsou 

zaručovány pro všechny typy a formy vysokých škol. Pro korporační povahu svědčí také 

neoddělitelnost „služby“, kterou vysoké školy poskytují, totiž vrcholné výuky, vědy a výzkumu, 

od jejich personálního základu, totiž akademických pracovníků.198 

 Lze si však představit vysokou školu jako (pouze) veřejný ústav, jehož hlavním účelem 

by bylo poskytování vysokoškolského vzdělávání, včetně udělování akademických titulů, 

případně kombinované s vědeckou činností na bázi, jakou vykonává například Akademie věd 

České republiky. Takováto koncepce však zákonodárcem zvolena ani historicky nebyla. 

S ohledem na výše provedenou analýzu aktuální vysokoškolské legislativy a na rozpracovanou 

definici vysoké školy z hlediska materiálního se kloním ke stanovisku, které zastává Staša, a 

vysokou školu považuji především za korporaci. K této korporační povaze až následně v různé 

podobě přistupuje povaha veřejného ústavu. 

  

 
198  Rozhodně lze poukázat rovněž na konstrukci standardů pro akreditace, které vyžadují stálou závislou činnost 

akademických pracovníků, kteří jsou držiteli přinejmenším doktorského titulu. 
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5. Akademické prostředí vysoké školy 

V následující části, věnované akademickému prostředí vysoké školy, bude akcentována 

korporační povaha vysoké školy. Dílčími otázkami, které řadím do této části práce, jsou 

akademická obec a její postavení, dále akademické svobody a práva a jejich rozsah a zvláštní 

úprava spočívající v zákazu působení politických stran. Krátce bude pojednáno rovněž o 

ochraně akademické půdy, obsažené v ZVŠ 1990. 

 

5.1 Akademická obec a příslušnost k ní 

Charakter vysoké školy je utvářen společenstvím osob, který nazýváme akademickou obcí. 

Členský poměr k akademické obci je poměrem člena k veřejnoprávní osobní korporaci. Příslušnost 

k akademické obci potom plyne z postavení studenta nebo akademického pracovníka.199 Oběma 

těmto skupinám je společné, že jim jsou zákonem zaručeny určité akademické svobody a práva. 

Zatímco však pro studenty vyplývá status akademického občana z jejich studia, tedy 

veřejnoprávního poměru, u akademických pracovníků plyne tento status z pracovněprávního 

vztahu k vysoké škole. Relevantní zákonná úprava obou těchto skupin je shromážděna v části 

šesté, respektive části sedmé ZVŠ. 

Zvláštní vztah k akademické obci shledáváme také u dalších skupin osob, jejichž vztah 

k vysoké škole je určitým způsobem kvalifikovaný a regulovaný právními i statutárními 

předpisy, ovšem jejichž postavení vůči akademické obci je sporné. Jsou jimi jednak uchazeči o 

studium, jednak studenti, jejichž studium je přerušeno, a v neposlední řadě též frekventanti 

kurzů celoživotního vzdělávání (CŽV) či účastníci rigorózního řízení. 

 

5.2 Student a studijní poměr 

Právní institut, který zahrnuje úpravu členského poměru studenta v akademické obci, 

nazýváme studium. Studium se zahajuje dnem zápisu do studia200 a trvá až do doby jeho 

přerušení nebo ukončení. Všimněme si právního oddělení akademického obřadu coby 

slavnostního aktu, symbolizujícího zahájení nebo ukončení studia, od právní skutečnosti, s níž 

zákon spojuje vznik či zánik postavení studenta. Členství v akademické obci tudíž není 

podmíněno složením imatrikulačního slibu, nýbrž zápisem do studia na základě předchozího 

pravomocného rozhodnutí o přijetí ke studiu. Stejně tak okamžik složení promočního slibu není 

 
199  § 3 ZVŠ. 
200  § 61 odst. 1 ZVŠ 
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okamžikem rozhodným pro jeho řádné ukončení – tím je den, kdy byla vykonána státní zkouška 

předepsána na závěr studia nebo její poslední část.201 

Zahájení studia předchází zákonem podrobně upravené přijímací řízení. Jeho účastník, 

uchazeč o studium, je ve vztahu k vysokoškolské samosprávě extraneem, neboť se v době trvání 

přijímacího řízení nepodílí na personálním základu vysoké školy, nýbrž pouze na základě svého 

zájmu o studium (podání přihlášky) podléhá její věcné působnosti coby uchazeč. Toto řízení lze 

tedy považovat za řízení návrhové.202 V případě úspěchu je řízení zakončeno sdělením 

rozhodnutí o přijetí ke studiu konkrétnímu uchazeči, kterým vzniká právo na zápis do studia.203 

V průběhu studia má student řadu práv a povinností, které jsou obsahem jeho vztahu k vysoké 

škole coby korporaci. Jejich úprava, systematicky řazená v části šesté ZVŠ, blíže rozpracovává 

vztah mezi studenty a vysokou školou a určuje poměrně široký rámec autonomie studenta, 

pokud jde o jeho působení v akademickém prostředí. 

 

5.2.1 Práva a povinnosti studenta 

Student tak má především zákonnou garanci práva studovat. Smí studovat i ve více studijních 

programech, vybírat si studijní předměty a v rámci pravidel studijního programu si vytvářet 

studijní plán, vybírat si učitele (učí-li konkrétní předmět více učitelů) a také má právo konat 

zkoušky a zapsat se do další části studijního programu, splní-li předepsané studijní povinnosti. 

Mezi práva studenta patří rovněž právo navrhovat téma své kvalifikační odborné práce a právo 

používat zařízení a informační technologie potřebné pro studium. Samosprávnost vysoké školy 

jako korporace má svůj odraz v pasivním i aktivním volebním právu studenta do akademického 

senátu, byl-li zřízen.204 Zákon rovněž garantuje právo na stipendium z prostředků vysoké školy, 

jsou-li splněny podmínky, stanovené ve stipendijním řádu.205 Mezi práva studenta jsou řazeny 

rovněž garance bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pracovních podmínek žen. 

Pokud jde o podrobnou úpravu povinností studenta, zákon ponechává značnou volnost 

statutární normotvorbě samotných vysokých škol stanovit studijní povinnosti studenta. Pokud 

 
201  Vznik statusu studenta viz § 61 odst. 1 ZVŠ, řádné ukončení je upraveno § 55 ZVŠ. 
202  KUDROVÁ, Veronika. Správní rozhodování vysokých škol. Brno, 2013. Dizertační práce. Masarykova 

Univerzita. Právnická fakulta. Vedoucí práce Jana Jurníková. s. 30. 
203  Tamtéž, s. 138–149. 
204  V případě univerzitních vysokých škol je volební právo dvojí, a týká se akademického senátu (veřejné) vysoké 

školy a dále akademického senátu příslušné fakulty, v níž je student zařazen. 
205  Stipendijní řád je jedním z povinně zřizovaných předpisů vysoké školy, který je upraven § 17 odst. 1 písm. h) 

ZVŠ. O vnitřní statutární normotvorbě vysokých škol je pojednáno níže. 
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jde o jejich rozsah, spokojí se v případě studijních povinností s odkazem na studijní program a 

studijní a zkušební řád, a v případě ostatních povinností na jiné vnitřní předpisy vysoké školy či 

její součásti. Na úrovni zákonné úpravy tak zůstávají pouze povinnosti, jejichž úprava je 

vyhrazena zákonu, neboť představují zásah do základních práv a svobod. V těchto intencích je 

upravena obecná povinnost hradit poplatky spojené se studiem, jakož i uvádět rozhodné 

skutečnosti, hlásit adresu datové schránky a případnou ztrátu zdravotní způsobilosti a konečně 

i dostavit se na předvolání rektora, děkana či pověřeného zaměstnance vysoké školy 

k projednání otázek týkajících se průběhu studia. Jako sankce za zaviněné nesplnění právě těchto 

výslovně upravených povinností je určena zvláštní povinnost studenta k náhradě škody, kterou 

nesplněním způsobil.206 

 

5.2.2 Řízení o právech a povinnostech studentů 

V průběhu studia vysoká škola autoritativně rozhoduje o některých záležitostech studentů. 

V těchto řízeních, které jsou taxativně vymezeny v ustanovení § 68 odst. 1 ZVŠ, však nelze dle 

Kudrové uvažovat o tom, že by se jednalo o správní řízení ve smyslu části druhé a třetí správního 

řádu, nýbrž tam, kde vysoká škola samosprávně rozhoduje o podřazených subjektech (členech 

akademické samosprávy), je aplikace správního řádu (až na jeho základní zásady) vyloučena.207 

Není však snadné posoudit, která řízení o právech a povinnostech studentů je možné 

považovat za řízení čistě v samostatné působnosti. Trend v judikatuře Nejvyššího správního 

soudu, pozorovaný Šimíčkem v souvislosti se současnou německou judikaturou, přibližuje tato 

řízení stále více požadavkům na soulad s ustanoveními správního řádu a současně těmto 

požadavkům odpovídá také stálé rozšiřování požadavků na rozsah přezkumu.208 

Omezím se zde na krátkou poznámku, v níž se zcela ztotožňuji s názorem Šimíčkovým. 

Rozšiřování rozsahu přezkumu je s postupem času a dalším vývojem judikatury pravděpodobně 

nevyhnutelné, nicméně znamená rovněž značnou ztrátu diskrece, či snad lépe „volné ruky“ 

akademických pracovníků při hodnocení studentů. Toto hodnocení si z logiky věci ani nemůže 

 
206  § 63 ZVŠ. 
207  Viz KUDROVÁ, Veronika. Správní rozhodování vysokých škol. Brno, 2013. Dizertační práce. Masarykova 

Univerzita. Právnická fakulta. Vedoucí práce Jana Jurníková.  s. 54–55. 
208  Srov. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Soudní přezkum hodnocení na vysokých školách. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právo na 

vzdělání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014. 
Sborníky. ISBN 978-80-210-6950-3. zejm. s. 106-108. Šimíček se k otázce zavádění sofistikovaných kontrolních 
mechanismů a soudního přezkumu staví skepticky, a to vzhledem k možnosti rozšiřování soudního přezkumu 
nejen na rozhodnutí o závěrečné zkoušce, ale rovněž na rozhodnutí o průběžných zkouškách. 
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dělat nárok na absolutní objektivitu (ač je vzhledem k důležitosti zkoušky opakovaně 

požadována, a to především stěžovateli na hodnocení státní zkoušky stupněm „neprospěl“). 

Současně lze jedině přitakat Šimíčkovu tvrzení, že hrozí další a rozšiřující se zásahy do 

autonomie vysoké školy v tom nejširším slova smyslu. Opakuji zde i Šimíčkův povzdech nad 

ztrátou jisté „poetiky vysokoškolského života“ ve prospěch uniformního a objektivního 

způsobu konání závěrečných zkoušek.209 

 

5.2.3 Disciplinární odpovědnost a disciplinární řízení vůči studentům 

Samostatnou otázkou je disciplinární odpovědnost studenta, která naopak přichází do úvahy 

v situaci, kdy dojde ze strany studenta k porušení statutárních předpisů. Tento institut 

specifické deliktní odpovědnosti zná pouze jediný disciplinární přestupek. Je zákonem 

definován jako „zaviněné porušení povinností stanovených právními předpisy nebo vnitřními předpisy 

vysoké školy a jejích součástí.“210 Zákonem jsou vymezeny sankce, konkrétně (i) napomenutí, 

(ii) podmíněné vyloučení ze studia se stanovením lhůty a podmínek k osvědčení a (iii) vyloučení 

ze studia.  

Také ostatní parametry disciplinárního řízení mají pouze minimalistickou úpravu, neboť 

jejich podrobnosti stanoví povinně zřizovaný disciplinární řád pro studenty.211  Vyzvedněme na 

tomto místě především zvláštní podmínky pro uložení sankce vyloučení ze studia, které je 

umožněno pouze při úmyslném zavinění ve vztahu k disciplinárnímu přestupku, a dále 

obligatorní uložení této zvláštní sankce pro podvodné jednání při přijímací zkoušce (které již 

v sobě úmysl zahrnuje).212 

Disciplinární řízení, upravené v ustanovení § 69 ZVŠ, je zahajováno disciplinární komisí 

na návrh rektora, resp. děkana (je-li student zapsán ke studiu na fakultě), a to seznámením 

 
209  Srov. ŠIMÍČEK, Vojtěch. Soudní přezkum hodnocení na vysokých školách. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právo na 

vzdělání. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014. 
Sborníky. ISBN 978-80-210-6950-3. s. 108. 

210  § 64 ZVŠ. 
211  Mezi těmito parametry jsou mj.: možnost upuštění od projednání disciplinárního přestupku obdobné úpravě 

v ust. § 43 odst. 2 zákona o odpovědnosti za přestupky, kritéria pro uložení sankce v § 65 odst. 3 ZVŠ podobné 
kritériím pro uložení sankce podle § 37 odst. 1 PřesZ a k případné projevené snaze o nápravu následků. 
Nepodmíněné vyloučení ze studia se připouští pouze v případě, že jde o prokázané úmyslné spáchání 
disciplinárního přestupku. 

212  Ze skutečnosti, že řízení o vyloučení studenta pro případ podvodného jednání při přijímací zkoušce, upravené 
v ust. § 69 odst. 3 ZVŠ, analogicky odkazuje na § 69 odst. 1 a 2 ZVŠ, je možné dospět k závěru, že se v tomto 
případě v důsledku nicotnosti přijímací zkoušky vůbec nejedná o studenta. Nejde zde tedy o standardní 
disciplinární odpovědnost, nýbrž o odpovědnost pouze kvazidisciplinární, tedy odpovědnost k 
disciplinární odpovědnosti studenta toliko analogickou, ovšem přikázanou k řešení téže disciplinární komisi. 
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studenta s návrhem, obsahujícím popis skutku, příp. navrhované důkazy společně se 

zdůvodněním, proč je ve skutku spatřován disciplinární přestupek.  

Z textu ustanovení § 69 odst. 1 není zcela zřejmé, zda návrh na zahájení disciplinárního 

řízení a návrh na výši sankce je tímtéž návrhem. Logickým výkladem však lze dospět k názoru, 

že se jedná o návrhy dva. První z nich je návrhem rektora ve smyslu předchozího odstavce, 

obsahově vymezený § 69 odst. 1 ZVŠ. Druhým z nich je návrh na uložení sankce, který dává 

disciplinární komise, a kterým je diskreční pravomoc rektora (děkana) omezena, neboť nesmí 

uložit sankci přísnější, než mu byla doporučena disciplinární komisí, která předtím předmětný 

skutek projednala. 

Meritorní rozhodnutí v disciplinárním řízení může spočívat buď v zastavení řízení, nebo 

v rozhodnutí o uložení příslušné sankce. Řízení může být zastaveno zásadně ze tří důvodů: 

pokud vyjde najevo, že nejde o disciplinární přestupek; pokud se nepodaří prokázat, že 

disciplinární přestupek spáchal (obviněný) student, nebo pokud daná osoba přestala být 

studentem. Tím jsou vymezen hranice možnosti disciplinárního postihu studenta ze strany 

vysoké školy.  

Spatřuji v současné podobě zákona dva zásadní nedostatky, které se týkají 

disciplinárního řízení. Předně, jak již bylo shora uvedeno, zákon výslovně dává v § 64 možnost 

uložit sankci za „porušení povinnosti stanovených právními předpisy“. Samo znění zákona ani 

důvodové zprávy však nedává interpretační vodítko, jaký okruh právních předpisů přichází 

v úvahu při ukládání sankce. Statutární úprava tak může a nemusí stanovit podrobnosti, ovšem 

dle mého názoru je třeba uvažovat poněkud restriktivním způsobem pouze o těch normách, 

jejichž porušení by vedlo např. k vyloučení či výpovědi i z jiného druhu kvalifikovaného 

veřejnoprávního či soukromoprávního vztahu (např. z pracovního či služebního poměru), 

a tudíž budou relevantními druhy deliktů především úmyslná porušení norem trestního práva 

hmotného, případně práva správního, především mají-li v nich obsažené normy bezprostřední 

souvislost s oborem studia či např. s fyzickým sídlem vysoké školy nebo konkrétním 

akademickým pracovníkem či studentem. 

Druhým limitem, či spíše nekoncepčním prvkem v legislativní konstrukci vztahu 

akademické obce k vysoké škole, je absence obdobné formy disciplinární odpovědnosti ve 

vztahu k akademickým pracovníkům. Opomenutím tohoto institutu zákonodárce nejspíše 



   
 

 
 

56 
 

vyjádřil, že k případnému postihu excesů ze strany akademických pracovníků by postačila 

odpovědnost podle předpisů pracovního práva.213 

 

5.3 Akademičtí pracovníci 

Akademické pracovníky definuje ZVŠ v ustanovení § 70, který obsahuje taxativní seznam rolí 

akademických pracovníků a dále materiální podmínky činnosti akademického pracovníka. 

Těmito podmínkami jsou pedagogická činnost a činnost tvůrčí. Role, v nichž akademičtí 

pracovníci jako členové akademické obce vystupují, jsou tyto: profesoři, docenti, mimořádní 

profesoři, odborní asistenti, lektoři a vědečtí, výzkumní a vývojoví pracovníci. Základní 

povinností akademického pracovníka, která je v jiném kontextu běžnou součástí imatrikulačního 

slibu studenta, je povinnost dbát dobrého jména vysoké školy. 

 Povaha vztahu mezi akademickým pracovníkem a vysokou školou je vždy 

pracovněprávní, konkrétně se musí jednat o pracovní poměr. To neznamená, že by výuku na 

vysoké škole museli realizovat výhradně její akademičtí pracovníci. Zákon totiž výslovně 

umožňuje rovněž podíl jiných odborníků, a to na základě dohod o pracích konaných mimo 

pracovní poměr.214 

 Historicky je zajímavá rovněž pozice mimořádného profesora, kterou může zastávat 

pouze osoba, která dosáhla vědecké hodnosti docenta nebo profesora v zahraničí, případně 

odborník v oblasti vzdělávání s působením v praxi po dobu alespoň 20 let. Současně je pozice 

mimořádného profesora vyhrazena pouze vysokým školám disponující institucionální akreditací 

v dané oblasti vzdělávání. Konkrétní osoba je na pozici mimořádného profesora jmenována až 

po projednání vědeckou radou.215 Zvláště mají být vnitřním předpisem upraveny též role 

hostujících profesorů a emeritních profesorů. 

 Pracovní poměr akademických profesorů má svá specifika. Tomuto účelu slouží mimo 

jiné do ZVŠ až v r. 2019 přidané ustanovení § 70a. Akademický pracovník, jak již shora uvedeno, 

svou pracovní dobu dělí mezi přímou pedagogickou činnost a tvůrčí činnost. Na pracovišti je 

však povinen být pouze v době výkonu pedagogické činnosti a dále v době, kterou výslovně 

stanoví zaměstnavatel, jinak má akademický pracovník volnost v rozvrhu své vlastní pracovní 

doby, přičemž tato není ani evidována.  

 
213  Srov. STAŠA, Josef: Vysoká škola a její postavení. In: Právo a veřejná správa. Pocta Dušanu Hendrychovi. Praha: 

C.H.Beck. 1997. s. 148. S tímto rámcově vyjádřeným postojem se zcela ztotožňuji. 
214  § 70 odst. 3 ZVŠ. 
215  § 70 odst. 2 ZVŠ.  
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 Druhou zvláštností pracovního poměru akademického pracovníka je právo na tvůrčí 

volno v délce 6 měsíců, tedy jednoho semestru, a to jedenkrát za sedm let, pokud v tom nebrání 

závažné okolnosti týkající se plnění vzdělávacích úkolů vysoké školy. Toto tvůrčí volno, anglicky 

zvané též sabbatical, má tu výhodu, že za tuto dobu náleží akademickému pracovníku mzda. 

Konečně, pracovní místa akademických pracovníků musí být obsazována ve výběrovém řízení. 

Zákon nestanoví podmínku vysokoškolského vzdělání uchazeče o pozici akademického 

pracovníka, nicméně lze očekávat, že takovou podmínku stanoví příslušný předpis vysoké školy. 

 Shodně se Stašou216 shledávám neúplnou úpravu disciplinární pravomoci vysokých škol, 

která se nevztahuje na akademické pracovníky. Vhodný precedens, tedy kombinaci 

soukromoprávního pracovního poměru a disciplinární, resp. kárné odpovědnosti, již český 

právní řád obsahuje. Je jím pracovní poměr státních zástupců ve smyslu zákona o státním 

zastupitelství.217 

  

5.4 Akademické tituly, vědecko-pedagogické hodnosti a jejich neplatnost 

Získání akademického titulu je velmi zásadní skutečností, která představuje završení 

vysokoškolského studia, a která je pro mnohé studenty již sama o sobě motivací k řádnému 

dokončení studia. V případech některých regulovaných povolání je dokonce získání 

vysokoškolského vzdělání, a tedy i akademického titulu v bakalářském či magisterském 

studijním programu, zcela nezbytné k výkonu takového povolání. 

 Zákon výslovně upravuje několik záležitostí, které se akademických titulů týkají: jde 

předně o již zmíněné výhradní právo vysoké školy přiznávat akademické tituly, dále vymezení 

příslušnosti akademického titulu k jednotlivým studijním programům, a konečně i recentní 

novelou zákona o vysokých školách přidanou možnost vysoké školy akademický titul rovněž 

odebrat, a to formou řízení o neplatnosti vykonání závěrečné zkoušky nebo její součásti, resp. o 

neplatnosti obhajoby disertační práce.218 

 
216  STAŠA, Josef. Orgány akademické samosprávy a jejich vzájemné vztahy. Historie, současný stav a perspektivy 

univerzit. Úsvit nebo soumrak akademické samosprávy? Praha: Univerzita Karlova v Praze, 2008. s. 86. 
217  K tomu srov. § 18 odst. 5 a § 27 a násl. zákona č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších 

předpisů. 
218  Tato změna, jejímž spouštěčem byla nepochybně tzv. kauza plzeňských práv, má umožnit postih ve formě 

odebrání akademického titulu jako reakci na zjištěné protiprávní jednání či úmyslné jednání proti dobrým 
mravům, a to především plagiátorství při vytváření kvalifikačních prací a dále jiných podvodů při závěrečných 
zkouškách. 
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  Podle mého názoru se v tomto případě jedná o krok správným směrem, neboť 

akademický titul má navenek funkci trvalého identifikátoru studenta jako absolventa vysoké 

školy a také jako nezbytná podmínka výkonu některých povolání. Shodně se zákonodárcem zde 

tedy shledávám převažující veřejný zájem na tom, aby byla možnost sankčně postihnout osobu, 

která svůj akademický titul získala nečestným jednáním.219 

 Dobrá víra třetích osob v právní jednání a jiné úkony vykonané v době, kdy byl držitel 

titulu, kterému byl titul následně odebrán, je v tomto případě výslovně chráněna.220 Osoba, jíž 

byl akademický titul odebrán v důsledku prohlášení státní zkoušky, resp. obhajoby dizertační 

práce, za neplatnou, pozbývá dnem právní moci příslušného rozhodnutí platnosti akademický 

titul, o nějž se jedná, jakož i příslušný diplom.221 Tato procedura se uplatní nejen pro veřejné 

vysoké školy, ale rovněž pro soukromé a státní vysoké školy. Její uplatnitelnost je však v zájmu 

ochrany dobré víry limitována objektivní lhůtou pro zahájení řízení, která činí 3 roky.222 

Akademičtí pracovníci mají rovněž vymezen specifický kariérní postup v rámci 

akademické sféry, který je regulován zákonem. Jde o možnost získání vědecko-pedagogických 

hodností celkem dvou stupňů, tedy docent a profesor. Získání těchto hodností je však zcela 

nezávislé na pracovním poměru akademického pracovníka; především zákon jasně stanoví, že 

získání vědeckopedagogické hodnosti nezakládá žádné pracovněprávní nároky vůči vysoké 

škole, která akademického pracovníka zaměstnává, ani vůči vysoké škole, na níž se koná řízení, 

směřující k získání dané hodnosti.223  

Habilitační řízení, konané na návrh uchazeče o tuto hodnost, se koná na základě 

dosažených předchozích titulů, pedagogické praxe, publikační činnosti a absolvovaných 

vědeckých stáží. Vedle těchto referencí musí uchazeč rovněž obhájit habilitační práci, kterou 

může být nejen standardní písemná práce, ale rovněž soubor uveřejněných prací, opatřený 

komentářem, tiskem vydaná vědecká monografie nebo i umělecké dílo či výkon. Součástí 

obhajoby předložené habilitační práce je též habilitační přednáška a obhajoba dosavadní vědecké 

 
219  Důvodová zpráva k příslušné novele ZVŠ rovněž jako jeden z důvodů této novely uvádí „poškození veřejné 

image českého vysokého školství“, k němuž nepochybně došlo. Tento incident, jakož i řada dalších incidentů 
zpětného zjištění neetického jednání na vrcholných politických postech, ukazují důležitost akademického 
titulu, resp. rovněž etického jednání při jeho získávání, a tedy na prestiž, kterou akademický titul symbolizuje. 

220  Srov. § 47e odst. 5 ZVŠ. 
221  O odebrání akademického titulu rozhoduje v souladu s § 47c odst. 1 rektor, a to na základě stanoviska zvláštní 

přezkumné komise. 
222  Tato lhůta počíná běžet dnem právní moci odsuzujícího rozsudku, jímž byla osoba odsouzena pro úmyslný 

trestný čin, jímž neoprávněně získala akademický titul, případně ode dne vykonání či zdánlivého vykonání státní 
zkoušky, její poslední součásti nebo obhajoby disertační práce. Srov. § 47c odst. 4 ZVŠ. 

223  Viz § 77 odst. 4 ZVŠ. 
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nebo umělecké činnosti. Vědecká či umělecká rada se následně většinou hlasů v tajném 

hlasování usnáší o tom, zda má být uchazeč jmenován docentem.224 Docenta následně jmenuje 

rektor, který již nemá k dispozici žádné správní uvážení.225 

Řízení o jmenování profesorem je zahájeno návrhem uchazeče, který musí být 

docentem, vědecké nebo umělecké radě vysoké školy. V tomto případě je třeba rovněž osobní 

podpory dvou profesorů z téhož nebo příbuzného oboru, případně návrh rektora či děkana, 

adresovaný příslušné radě fakulty či radě vysoké školy, pokud tato disponuje akreditací řízení ke 

jmenování profesorem pro uvedený obor. Také zde je třeba kladného posudku komise (zde 

pětičlenné), tajného hlasování a stanoviska podaného rektorovi. Na rozdíl od habilitačního 

řízení jsou uchazeči v tomto případě k dispozici námitky proti postupu v řízení jako opravný 

prostředek, o němž rozhoduje rektor. Nového profesora následně jmenuje prezident 

republiky.226 

 Rovněž vědeckopedagogickou hodnost docenta je možné odebrat, a to ze stejných 

důvodů a s totožnými následky pro osobu, jíž je titul odebrán, jako u řízení vedených proti 

držitelům akademických titulů v obdobné situaci. 

 

5.5 Akademická půda 

V této kapitole krátce pojednám o problematice, která je spojena s právnímu řádu dnes již 

neznámým institutem akademické půdy a o jeho pozůstatcích, které v současné úpravě 

vysokých škol spatřuji. 

 

5.5.1 Koncept akademické půdy v ZVŠ 1990 a v historickém kontextu 

Institut ochrany akademické půdy, zavedený do právního řádu v roce 1990, znamenal 

bezprecedentní míru ochrany nemovitostí, které náleží vysokým školám. Ustanovení § 2 odst. 3 

ZVŠ 1990 výslovně stanovilo: „Zaručuje se nedotknutelnost akademické půdy vysokých škol s 

výjimkou případů ohrožení života, zdraví a majetku. Vstup orgánů činných v trestním řízení na 

 
224  Pokud se komise neusnese na kladném stanovisku, řízení se zastavuje. 
225  Na toto řízení, popsané podrobně v § 72 ZVŠ, se správní řád nevztahuje. Také toto řízení může být zpoplatněno. 
226  Městský soud v Praze ve svém rozsudku ze dne 27.4.2018, čj. 10 A 174/2016-143, dovodil, že prezident 

republiky nemá nezávisle na předchozím posouzení příslušných orgánů vysoké školy způsobilost posuzovat 
uchazeče o jmenování profesorem. V řízení proto rozhodnutí prezidenta republiky o tom, že uchazeče o 
jmenování profesorem nejmenuje, došlo ke zrušení tohoto rozhodnutí a současně k dovození, že přes výslovné 
vyloučení aplikace správního řádu na řízení ke jmenování profesorem je dle § 180 odst. 1 SpŘ přezkoumatelný 
postup prezidenta republiky v tomto řízení, byť ve značně omezeném rozsahu. 
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akademickou půdu povoluje rektor nebo jím pověřený prorektor anebo děkan v případě důvodného 

podezření ze spáchání trestného činu.“ Toto ustanovení bylo v následujícím odstavci následováno 

pravidlem tohoto znění: „Na akademické půdě nesmějí politické strany a politická hnutí vytvářet 

svoje organizace.“ 

 Ve znění prvního z uvedených ustanovení je patrná míra vděčnosti za podíl 

vysokoškolských studentů na uskutečnění převratu z listopadu roku 1989. Svým způsobem se 

mohlo jednat i o reminiscenci na někdejší úzus, zákonem však výslovně nezakotvený.227 Ovšem 

i aplikace tohoto ustanovení musela být značně problematická, a to s ohledem na následující 

problém: Orgánem činným v trestním řízení podle citovaného ustanovení se totiž rozumí 

především policejní orgán.228 Konkrétní příslušník Policie ČR však nemusí vždy vystupovat 

v roli orgánu činného v trestním řízení. Jako policista ve smyslu zákona o Policii České republiky 

měl naopak oprávnění za určitých okolností otevřít „jiný uzavřený prostor“, vstoupit do něho 

a provést příslušné služební zákroky, služební úkony nebo jiná opatření k odvrácení 

bezprostředního nebezpečí.229 Již jen tato hypotetická úvaha ukazuje na výkladové obtíže při 

aplikaci popsaného institutu nedotknutelnosti akademické půdy v současném právním řádu, 

neboť není jisté, komu přísluší posoudit, zda v ten či onen moment policista je či není orgánem 

činným v trestním řízení v kritickém prvním okamžiku. 

 

5.5.2 Politická agitace na půdě vysoké školy v současnosti 

Druhé z citovaných ustanovení, totiž pravidlo, zakotvující neutralitu akademické půdy 

přinejmenším v přeneseném významu, však současný právní řád zná. Je k nalezení v ustanovení 

§ 2 odst. 10 ZVŠ. Doslova zní: „Na vysokých školách je nepřípustné zakládat a organizovat činnost 

politických stran a politických hnutí.“ Ani v tomto ohledu však zákon nedává žádnou nápovědu, 

jakým způsobem by toto pravidlo mělo být prosazováno.230 

 
227 Krátkou epizodu z listopadových událostí roku 1939, která však nehovoří ve prospěch nedotknutelnosti 

akademické půdy v právním smyslu, uvádí Pousta. Srov. POUSTA, Zdeněk. Univerzita Karlova 1945 – 
Akademický samospráva a stát. In: Acta universitatis Carolinae – Studia territorialia XIII [online]. Praha: 
Karolinum, 2008. s. 105. Dostupné z: http://stuter.fsv.cuni.cz/index.php/stuter/article/download/363/316 
[cit. dne 16.12.2019]. 

228  Srov. § 12 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., trestní řád, ve znění pozdějších předpisů. 
229  Srov. např. § 21 odst. 1 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky. 
230  Neznamená to však, že jeho aplikaci zajistit v současných podmínkách vůbec nelze. V případě, že by vysoká 

škola žádala o akreditaci studijního programu, z nějž by plynulo, že má sloužit potřebám určité politické strany 
nebo hnutí, pravděpodobně by došlo k jeho zamítnutí. Zrovna tak by zřejmě nebylo možné udělit státní souhlas 
k výkonu činnosti soukromé vysoké školy právnické osobě, která je politickou stranou či hnutím, případně která 
má na některou politickou stranu či hnutí úzké personální či majetkové vazby. 
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 I v současnosti však zůstává ve obecném povědomí jistá představa o „neutralitě“ či 

přinejmenším „apolitičnosti“ akademické půdy, která má být zajištěna alespoň absencí 

působení osobností z politického života.231 

5.6 Reprezentace vysokých škol 

 Aby stát uvedl v život možnost projednávání otázek kvality vysokoškolského vzdělání a 

změn v právní úpravě vysokého školství jako celku, byl v části dvanácté ZVŠ upraven institut 

tzv. reprezentace vysokých škol. Tento institut umožňuje projednávání zásadních otázek s šířeji 

pojatou akademickou obcí – tedy akademickou obcí všech vysokých škol v ČR. Zákon stanoví 

základ pro dva základní orgány reprezentující aktéry z akademického prostředí vůči státu. Jsou 

jimi jednak orgán složený z členů akademických obcí vysokých škol232, jednak orgán složený 

z představitelů vysokých škol233.  

  

 
231  O tomto názorovém postoji svědčí též nedávná kauza přednášek členů vlády v demisi na Vysoké škole 

akademické, nazvaný „Hospodářská politika očima jejích tvůrců“. Viz Economia, a.s. 2018 [online]. Studenti 
peticí protestují proti přednáškám Babišovy vlády na VŠE. Podepsalo ji přes tři sta lidí. [cit. 13.12.2019]. 
Dostupné z: https://domaci.ihned.cz/c1-66092880-studenti-petici-protestuji-proti-prednaskam-babisovy-
vlady-na-vse-podepsalo-ji-pres-dve-ste-lidi [cit. 15. 12. 2019] 

232  Viz § 92 odst. 1 písm. a) ZVŠ. Tento orgán nese označení Rada vysokých škol. Její vnitřní organizace je 
stanovena jejím statutem. Pro bližší informace srov. Rada vysokých škol [online]. Dostupné z: www.radavs.cz 
[cit. dne 15. 12. 2019]. 

233  Viz § 92 odst. 1 písm. b) ZVŠ. Tento orgán nese označení Česká konference rektorů. Srov. též Česká konference 
rektorů [online konference rektorů [online]. Dostupné z: https://www.crc.muni.cz/ [cit. dne 15. 12. 2019]. 
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6. Akreditace 

Posledním významným pojmem, kterým se tato práce bude zabývat, je akreditace. Jedná se o 

právní institut, či spíše několik právních institutů, prostřednictvím nichž stát dohlíží na 

dlouhodobou kvalitu vzdělávací a tvůrčí činnosti vysoké školy. Podle ustanovení § 78 odst. 1 

ZVŠ vyplývá oprávnění uskutečňovat studijní programy přímo z institucionální akreditace nebo 

akreditace studijního programu. 

Vzhledem k tomu, že materiálním znakem vysoké školy je právě poskytování 

vysokoškolského vzdělávání a dále vzhledem k tomu, že vysokoškolské vzdělání se získává právě 

a pouze studiem v rámci akreditovaného studijního plánu, je nezbytné věnovat akreditaci bližší 

pozornost.234 Na následujících řádcích se pokusím blíže prozkoumat nedávnou koncepční 

změnu akreditace, která v českém právním řádu proběhla s účinností od 1. 9. 2016. 

 

6.1 Předchozí právní úprava 

Institut akreditace, jak byl výše nastíněn, je v rámci českého právního řádu v současné podobě 

institutem vcelku novým. Staša235 podotýká, že s výjimkou postgraduálního studia pozitivní 

akreditace v zákoně zakotvena nebyla. Z jeho příspěvku, komentujícího mj. legislativní stav ve 

smyslu ZVŠ 1990, nebylo příliš jasné, zda akreditace z teoretického hlediska představuje 

povolovací režim nebo předběžný dozor. 

 O povaze akreditačního řízení před 1. 9. 2016 pojednává Šimka236 a Staša.237 Jak pojem 

akreditace, tak pojem studijní program v současném chápání lze poprvé vysledovat právě až 

v původním znění ZVŠ, tedy v roce 1998. I v současnosti je tedy základním stavebním kamenem 

vysokoškolského vzdělání studijní program. Význam akreditace spočívá v tom, že umožňuje 

 
234  Srov. § 44 odst. 1 ZVŠ. Podmínkou získání vysokoškolského vzdělání jsou dále studium dle studijního plánu 

stanovenou formou studia. Dodržení studijního plánu a formy studia jsou podstatnými podmínkami pro 
studenta. Pokud jde o vysokou školu, je akreditace conditio sine qua non jakékoliv realizace vlastní činnosti. 
Připomeňme rovněž, že pokud soukromá vysoká škola nerealizuje již akreditovaný studijní program, hrozí jí 
mimo jiné sankce odebrání státního souhlasu. 

235  STAŠA, Josef. Vysoká škola a její postavení. In: Veřejná práva a právo. Pocta prof. JUDr. Dušanu Hendrychovi. 
s. 152. Staša zde v poznámce č. 29 odkazuje na ustanovení § 15 odst. 1 písm. f) a § 41 ZVŠ 1990. Z vyjádření 
obsaženém v prvním citovaném ustanovení, kdy mělo MŠMT rozhodovat „na návrh nebo po vyjádření 
akreditační komise“ značí, že obě řešení měla být právně možná, což ovšem mohlo v praxi způsobovat i značné 
interpretační nesnáze. 

236  ŠIMKA, Karel. Akreditační řízení. In: ŠIMÍČEK, Vojtěch. Právo na vzdělání. Brno: Masarykova univerzita, 
Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2014. Sborníky. ISBN 978-80-210-6950-3. 

237  STAŠA, Josef. Ve foyeru reformované akreditace studijních programů. In: DVOŘÁK, Jan a Alena MACKOVÁ 
(eds.) Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. Praha: Všehrd, 2018. ISBN 978-80-85305-53-1. 
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vysoké škole uskutečňovat studijní programy. „Vznik oprávnění (…) studijní program 

uskutečňovat je podmíněno ‚udělením akreditace‘.“238  

 Reformou vysokoškolského práva v roce 1990 došlo k odstranění přenesení pravomoci 

určit systém tzv. studijních oborů239 z federální vlády, resp. republikových ministrů školství, na 

samotné vysoké školy, které studijní obory určovaly ve svých statutech. Statut, podobně jako 

vnitřní předpisy vysokých škol v současné úpravě, mohl být odmítnut pouze z důvodu rozporu 

se zákonem. ZVŠ 1990 tedy v případě neuspokojivé realizace takového studijního oboru 

ponechával MŠMT na úrovni federálních republik pouze jediný mechanismus, a sice odnětí 

práva konat státní a rigorózní zkoušky, a to na návrh nebo po vyjádření akreditační komise.240 

 Přijetím ZVŠ v roce 1998 došlo k transformaci stávajících studijních oborů na studijní 

programy, které mohly být dále diferenciovány do typů. Transformace byla spojena s akreditací 

stávajících studijních oborů ze zákona a až posléze došlo k jejich akreditaci na základě 

rozhodnutí MŠMT. Akreditace však za zachování téhož označení pojmu změnila svoji právní 

povahu. Namísto toho, aby byly i nadále studijní programy pouze registrovány a byly určovány 

samotnými vysokými školami, je nyní akreditace podmínkou přijímání uchazečů o studium, 

konání výuky, zkoušek i udělování akademických titulů.241 

 Činnost akreditační komise v předchozí úpravě měla rovněž dle Nejvyššího správního 

soudu směřovat k „zajištění určité úrovně vysokoškolského vzdělávání, tedy k vnější standardizaci 

úrovně vysokoškolského vzdělávání“.242 Za tím účelem vydávala Akreditační komise standardy, 

které musely korespondovat se zákonným vymezením smyslu vysokoškolského vzdělávání. 

Ovšem její činnost nespočívala v meritorním rozhodování, nýbrž v poskytování stanovisek pro 

meritorní rozhodnutí MŠMT. Tyto standardy vyjadřovaly správní praxi MŠMT, které bylo 

mj. způsobilé založit legitimní očekávání žadatele ohledně rozhodnutí. 

 
238  STAŠA, Josef. Ve foyeru reformované akreditace studijních programů. In: DVOŘÁK, Jan a Alena MACKOVÁ 

(eds.) Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. Praha: Všehrd, 2018. s. 399. 
239  Tamtéž. Pojem „studijní obor“ byl v ZVŠ 1980, jakož i v ZVŠ 1990 používán pro základní jednotku vzdělávání 

ve srovnatelném významu jako současný pojem „studijní program“.  
240  Tamtéž, s. 400-401. Viz též § 15 odst. 1 písm. f) ZVŠ 1990. Význam akreditační komise zůstal nízký, byla pouze 

poradním orgánem republikové vlády. 
241  Srov. § 78 odst. 2 ZVŠ v původním znění z r. 1998, resp. § 78 odst. 9 ZVŠ. 
242  Rozsudek Nejvyššího správního soudu sp. zn. 3 As 62/2014-36 ze dne 26.11.2014, 6860/2014 Sb. NSS. 
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 Reforma z roku 2016243 měla dle Staši244 několik hlavních rysů, kterými jsou: 

diferenciace, horizontální dekoncentrace, částečná decentralizace, podrobná formulace 

hmotněprávního základu akreditace a procesualizace. 

6.2 Současná podoba akreditace  

Akreditace se nově dělí na tři formy: k dosavadní akreditaci studijních programů a akreditaci 

habilitačního řízení, resp. řízení ke jmenování profesorem, navíc přibyl nový institut tzv. 

institucionální akreditace. Došlo ke zřízení nového správního úřadu, Národního akreditačního 

úřadu pro vysoké školství (NAÚ, zákon užívá zkratky „Akreditační úřad“), jehož působností je 

jednak fakticky celá dosavadní působnost Akreditační komise, kterou Akreditační úřad nahradil, 

jednak také část působnosti MŠMT (v otázkách akreditace).245  

 Také po reformě mají své místo v legislativním prostředí normativní dokumenty, které 

stanoví požadavky pro přiznání oprávnění poskytovat vysokoškolském vzdělání, a které 

bezprostředně navazují na systematiku vysokoškolských vzdělávacích celků. Těmi jsou tzv. 

standardy pro akreditace, jejichž základ stanoví § 78a ZVŠ, a které jsou dále provedeny 

nařízením vlády.246 Standardy pro akreditace jsou souborem požadavků, stanovených pro 

jednotlivé druhy akreditačních řízení, které vysoká škola musí splnit, aby jí příslušná akreditace 

mohla být udělena. Na následujících řádcích budou jednotlivě analyzována akreditační řízení. 

 

6.2.1 Akreditace studijního programu 

Základní jednotku vysokoškolského vzdělávání i po reformě tvoří studijní program. Studijní 

programy jsou dále na vyšší úrovni řazeny do systému tzv. oblastí vzdělávání. „Oblastí 

vzdělávání je věcně vymezený úsek vysokoškolského vzdělávání, v jehož rámci jsou připravovány, 

schvalovány a uskutečňovány studijní programy blízkého nebo příbuzného obsahového zaměření, 

odrážející společný teoretický a metodologický základ dané oblasti vzdělávání.“247 Seznam oblastí 

vzdělávání stanoví příloha č. 3 ZVŠ. Vláda je potom oprávněna nařízením vydat vymezení 

jednotlivých oblastí vzdělávání, obsahujících tematické okruhy, výčet typických studijních 

 
243  Reforma byla uskutečněna zákonem č. 137/2016 Sb. 
244  STAŠA, Josef. Ve foyeru reformované akreditace studijních programů. In: DVOŘÁK, Jan a Alena MACKOVÁ 

(eds.) Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. Praha: Všehrd, 2018. s. 402. 
245  NAÚ také Kopecký označuje za ústřední správní úřad, který materiálně naplňuje znaky ústředního správního 

úřadu. Výkon státní správy totiž představuje podstatnou část náplně tohoto orgánu, vykonává celostátní 
působnost a není přímo podřízen jinému ústřednímu správnímu úřadu. Viz KOPECKÝ, Martin. Správní právo. 
Obecná část. s. 82-83. 

246  Nařízení vlády č. 247/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém školství. 
247  § 44a ZVŠ. 



   
 

 
 

65 
 

programů a rámcový profil absolventa.248 Nadto jsou informace o uskutečňovaných studijních 

programech povinně zapisovány do informačního systému s názvem Registr vysokých škol a 

uskutečňovaných studijních programů.249 

 Z výše uvedeného vyplývá, že studijní program navrhuje sama vysoká škola, a to 

s ohledem na standardy pro akreditace a také s ohledem na vymezení vzdělávací oblasti, ve které 

má být daný studijní program akreditován. Zákon stanoví obsahové požadavky na vymezení 

studijního programu v žádosti o akreditaci studijního programu, včetně detailního vymezení 

jeho součástí a požadavku doložit jeho zajištění po stránce personální, finanční a materiální. 

Akreditace studijního programu je hodnocena také s ohledem na střednědobý výhled vysoké 

školy, proto musí být předložen také záměr rozvoje studijního programu. Je-li studijní program 

určen k přípravě na výkon regulovaného povolání, případně k přípravě odborníků v oblasti 

bezpečnosti ČR, musí žadatel získat rovněž stanovisko příslušného orgánu.  

 NAÚ má na rozhodnutí lhůtu v délce 120 dní, přičemž při splnění požadavků 

stanovených zákonem je na přiznání akreditace právní nárok.250 Akreditace je zásadně 

udělována na dobu 10 let, na dobu kratší může být udělena především tehdy, když je akreditace 

daného studijního programu udělována poprvé, když se akreditace prodlužuje, nebo pokud 

žadatel neposkytuje záruky zajištění a rozvoje studijního programu na tuto dobu. 

 Neúspěšná žádost může být opakována až po uplynutí 2 let od právní moci zamítavého 

rozhodnutí. Totéž časové omezení platí rovněž pro vysokou školu, jíž byla akreditace odňata.251 

 V rámci úpravy akreditace studijního programu zakotvil § 81 ZVŠ rovněž institut, který 

bychom mohli nazvat „společnou akreditací studijního programu“. Umožňuje právnické osobě, 

která splňuje základní náležitost pro udělení státního souhlasu v podobě sídla či usazení na 

území Evropské unie, aby společně s vysokou školou požádala o společné uskutečňování 

studijního programu.252  

 
248  Nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém školství. 
249  § 87a ZVŠ. 
250  Srov. formulaci v § 79 odst. 4 ZVŠ, která obsahuje taxativní výčet důvodů k neudělení akreditace studijního 

programu, což značí povolovací režim. Viz též pozn. 159. 
251  Na problematičnost této formulace poukazuje Staša In: Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám, s. 405. Ta se 

může projevit jednak v případě, že zamítnutá žádost může být žadatelem vzata zpět v odvolacím řízení, jednak 
v případě, že může být nesnadné posoudit, které studijní programy jsou obdobné. Dle mého názoru je druhá 
otázka rámcově řešena již tím, že obdobné studijní programy jsou řazeny do stejné oblasti vzdělávání. Rovněž 
se nabízí hledisko míry obsahové shodnosti výuky a realizovaných předmětů s dokumentací, předloženou 
k původní žádosti, resp. garance studijních programů či předmětů týmiž akademiky. 

252  Srov. § 81 odst. 1 ZVŠ a § 39 odst. 1 ZVŠ 
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 Udělení této společné akreditace je podmíněno předložením dohody o vzájemné 

spolupráci při uskutečňování studijního programu. Je určeno, že přijímání uchazečů o studium, 

jakož i udělování akademických titulů, musí provádět spolupracující vysoká škola; přitom 

vysokoškolský diplom obsahuje informaci o tom, kde byl studijní program uskutečňován. 

V případě, že je v tomto režimu uskutečňován doktorský studijní program, se předpokládá také 

zastoupení obou spolupracujících subjektů v oborové radě vysoké školy.253 

 

6.2.2 Institucionální akreditace 

Zcela novým institutem, odrážejícím horizontální dekoncentraci akreditačního řízení, je tzv. 

institucionální akreditace. Řízení o udělení institucionální akreditace se lhůtami, délkou, na níž 

je tato akreditace udělena, jakož i obecnými důvody nepřiznání oprávnění v podstatných rysech 

shoduje s výše popsaným řízením o akreditaci studijního programu. 

 Institucionální akreditace se však v důsledku podstatně liší od akreditace studijního 

programu. I nadále platí, že vysokoškolské vzdělávání se získává absolvováním studia 

v akreditovaném studijním programu. Studijní program však může být akreditován nejen na 

základě „přímé“ žádosti k NAÚ o akreditaci studijního programu, nýbrž právě též na základě 

rozhodnutí vysoké školy, která disponuje platným rozhodnutím o udělení institucionální 

akreditace.254 

 Zcela se shoduji se Stašou na tom, že úpravě akreditace studijního programu na úrovni 

vysoké školy již disponující institucionální akreditací, je v ZVŠ věnováno vskutku nedostatečné 

množství prostoru. Vzhledem k absenci bližších pravidel na zákonné úrovni tak zákonodárce 

implicitně ponechává systém kontroly na samotných vysokých školách, čímž rozšiřuje 

samosprávnou působnost těch vysokých škol, které institucionální akreditaci získají.255 

 Na úrovni „lokálních arén“ je značná různost mezi statutárními úpravami získávání 

akreditace studijních programů. Zřejmě nejkomplexnější úpravou disponuje Univerzita 

Karlova,256 kdy proces udělení akreditace studijního programu je samostatným řízením 

 
253  § 81 odst. 2 a 4 ZVŠ. 
254  O této skutečnosti musí příslušná vysoká škola informovat ve veřejné části svých internetových stránek, stejně 

jako zde musí být zveřejněny podrobnosti o studijních programech. Srov. § 21 odst. 1 písm. h) ZVŠ. 
255  Staša se věnuje vnitřním předpisům těch vysokých škol, které již o institucionální akreditaci mezi prvními 

požádaly. Těmi jsou svou velikostí nejvýznamnější univerzity v zemi, tedy Univerzita Karlova, Masarykova 
univerzita, Univerzita Palackého v Olomouci a Univerzita Pardubice. 

256  Srov. Akreditační řád Univerzity Karlovy ze dne 8. února 2018 [online]. Dostupné z: https://cuni.cz/UK-
8920.html [cit. dne 15. 12. 2019]. část III. 
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s rozsáhlou vlastní úpravou, která dokonce obsahuje přezkumný mechanismus pro případ 

zamítnutí. Svými rysy tato řízení rámcově odpovídají řízení o akreditaci studijního programu, 

přičemž svoji roli sehrává rovněž rada pro vnitřní hodnocení příslušných organizací. Na druhé 

straně pomyslného spektra stojí potom Univerzita Palackého v Olomouci, kdy se úprava 

omezuje na přidělení působnosti v otázkách udělování akreditace studijního programu na Radu 

pro vnitřní hodnocení UP.257 

 Na některé nedostatky ve svém zhodnocení Staša již poukázal. Týkají se mezer 

v přechodných ustanoveních, které nelze překlenout výkladem ani analogií. Další překážkou je 

podle něj neexistence procesních pravidel pro udělování akreditace studijního programu na 

zákonné úrovni, která se může ukázat jako neudržitelná vzhledem k nutnosti sjednotit tyto 

procesy. Přesto Staša hodnotí institucionální akreditaci jako posun k lepšímu, který podle svých 

slov hodnotí „s opatrným optimismem, ale zároveň s jistou dávkou skepse“.258 

 

6.2.3 Akreditace habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem 

Třetí a poslední formou akreditace je akreditace oprávnění vysoké školy nebo její součásti konat 

habilitační řízení nebo řízení ke jmenování profesorem v daném oboru. Tu uděluje taktéž 

Akreditační úřad.259 Také pro toto akreditační řízení platí totožné lhůty pro rozhodnutí. Nadto 

i toto akreditační řízení je spojeno s nárokem na vydání kladného rozhodnutí při splnění 

podmínek. 

 Předmětem posuzování v tomto řízení, jak lze vyčíst z podstatného obsahu písemné 

žádosti o akreditaci, je systém zajišťování kvality činnosti vysoké školy, hodnocení zabezpečení 

vysoké školy z hlediska personálního, finančního a materiálního, jakož i jeho rozvoje. 

Podstatnou roli při tomto posouzení hraje rovněž personální obsazení vědecké nebo umělecké 

rady vysoké školy nebo její součásti.260 Informace důležité pro posouzení personálních otázek 

 
257  Srov. Vnitřní předpis UP č. A–1/2017–ÚZ04, Statut Univerzity Palackého v Olomouci (IV. úplné znění) 

[online]. Dostupné z: https://files.upol.cz/sites%2Fpub%2FPubNormy%2FA-1-2017-%C3%9AZ04.pdf [cit. dne 
15.12.2019]. čl. 12. 

258  STAŠA, Josef. Ve foyeru reformované akreditace studijních programů. In: DVOŘÁK, Jan a Alena MACKOVÁ 
(eds.) Pocta Aleně Winterové k 80. narozeninám. Praha: Všehrd, 2018. s. 410. 

259  Řízení je upraveno v § 82 a § 82a ZVŠ. 
260  Zde je termín „součást vysoké školy“ zřejmě použit nevhodně; nelze si představit jinou součást vysoké školy 

nežli fakultu, která by mohla disponovat příslušnou akademickou radou a příslušným materiálním 
zabezpečením. 
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obsahuje informační systém veřejné správy s názvem Registr docentů, profesorů a 

mimořádných profesorů.261 

 Překážkou udělení akreditace je předně nesplnění objektivních předpokladů pro 

objektivní posouzení pedagogické a vědecké nebo umělecké kvalifikace.262 Dalším 

z objektivních předpokladů je povinnost realizovat doktorský studijní program, který by svým 

zaměřením odpovídal oboru habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, a to po 

dobu nejméně dvojnásobku jeho standardní doby studia (podle platné úpravy 6-8 let). I zde však 

zákonodárce dává Akreditačnímu úřadu jistou míru diskrece, neboť umožňuje konstatovat, že 

škola z jiného důvodu neskýtá záruku řádného provádění příslušného řízení o udělení 

vědeckopedagogické hodnosti. 

 

6.3 Omezení nebo odnětí akreditace 

Pro zajištění splnění účelu akreditace musí být současně stanovena povinnost dodržet podmínky 

udělení akreditace po celou dobu jejího trvání.263 Zákonodárce šel však nad rámec tohoto 

imperativu a v rámci naplňování poslání k rozvoji vědění za současného udržení kvality vzdělání 

uložil akreditovaným institucím povinnost vytvořit a udržovat systém vnitřního hodnocení 

kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností vysoké školy, jakož i povinnost jej 

neustále zlepšovat. 

V případě, že by vysoká škola ve své činnosti navenek vykazovala nedostatky, byly 

zároveň zavedeny možnosti postihnout nositele akreditace formou nápravných opatření. 

Základním nápravným opatřením je uložení povinnosti zjednání nápravy v přiměřené lhůtě, 

nikoli nepodobné již známé možnosti MŠMT v případě vykročení z mezí samosprávné 

působnosti.264 

 V případě závažných nedostatků při uskutečňování studijního programu, nebo v případě 

že opatření v podobě výzvy k nápravě nemělo kýžený účinek, má NAÚ možnost uplatnění 

podstatnějších sankcí dvojího typu. Předně může být uplatněno omezení akreditace studijního 

programu, které spočívá v zákazu přijímat ke studiu další uchazeče.265 Nejtvrdší sankci, která by 

 
261  Tento registr je veden podle § 87b ZVŠ. 
262  Nesplnění těchto požadavků vyplývá z nenaplnění příslušného standardu pro akreditaci. 
263  Srov. § 85 ZVŠ. 
264  § 86 odst. 1 ZVŠ. 
265  Takové omezení je svojí povahou velmi vhodným kompromisem, který i nadále postihuje vysokou školu 

vzhledem k jejím zásadním nedostatkům, aniž by zasahoval do již běžícího studia některých studentů. 
Rozhodně je takové řešení vhodnější nežli dříve existující úprava znemožňující v případě takto extrémního 
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měla vzhledem k zásahu do práv studentů v běžícím studiu být používána jen v krajních 

případech, je odnětí akreditace studijního programu. 

 V případě, že by se mělo jednat o studijní programy akreditované v rámci institucionální 

akreditace, je výše uvedená paleta sankcí pozměněna a doplněna. Namísto odnětí akreditace 

může NAÚ v obdobném případě rozhodnout o zániku oprávnění uskutečňovat studijní 

program.266 Následuje možnost omezit institucionální akreditaci pro vadnou oblast, což vede 

k zániku práva vytvářet a akreditovat nové studijní programy v této oblasti.267 Konečně může 

být samozřejmě odňata institucionální akreditace, a to opět ve dvou stupních, a sice pro jedinou 

oblast vzdělávání nebo pro více oblastí vzdělávání.  

 I v případě, že dojde k odnětí akreditace, je následně odpovědností vysoké školy zajistit 

studentům možnost pokračovat ve studiu stejného nebo obdobného studijního programu na 

téže nebo jiné vysoké škole.268 Tato povinnost může být velmi problematická, a to opět 

vzhledem možné nesnadnosti posouzení, jaké studijní programy jsou stejné, případně obdobné. 

  

6.4 Poznámky k reformované akreditaci 

Celkově je institut akreditace po jeho reformě z roku 2016 možné popsat jako mechanismus 

kontroly kvality, který je částečně decentralizován ve prospěch jednotlivých vysokých škol 

v případě institucionální akreditace. I s ohledem na tuto decentralizaci si však stát zachovává 

prostřednictvím možnosti uplatnění nápravných opatření ve vztahu k akreditaci. 

 Současně kladně hodnotím diverzifikaci systému akreditací, který umožňuje přizpůsobit 

formu akreditace, o niž se konkrétní vysoká škola uchází, úrovni jejího finančního a materiálního 

zabezpečení. Vhodně diverzifikována je i škála možných nápravných prostředků, která má za cíl 

svým odstupňováním chránit práva stávajících studentů na dokončení jejich studia za stávajících 

podmínek. 

 Na druhou stranu je především nově zavedená institucionální akreditace současně 

přiznáním privilegovaného postavení veřejným, resp. státním vysokým školám oproti vysokým 

 

nesouladu studia se standardy pro akreditaci konat státní zkoušky. Nevyřešenou hypotetickou otázkou je potom 
případná odpovědnost za škodu, způsobená těm uchazečům, kteří v rámci již zahájeného přijímacího řízení měli 
legitimní očekávání v tom smyslu, že budou ke studiu přijati. 

266  Důvod bych v takovém případě spatřoval v nedostatečnosti systému kontroly kvality v rámci již akreditovaného 
studijního programu, aniž by byl důvod zasahovat do institucionální akreditace vysoké školy jako celku. 

267  Důvodem k uplatnění této sankce by měla být závadnost nejen jednotlivého studijního programu, ale rovněž 
systému, který umožnil akreditaci studijního programu v této konkrétní oblasti vzdělávání. Stávající studijní 
programy téže vysoké školy odlišné od toho, v němž NAÚ shledal nedostatky, však zůstanou nedotčeny. 

268  Viz § 86 odst. 8 ZVŠ. 



   
 

 
 

70 
 

školám soukromým. Za vhodnou nelze považovat takovou úpravu, která podmiňuje účinnost 

státního souhlasu přímo akreditací studijního programu. „Předakreditací“ ve smyslu 

§ 79 odst. 5 ZVŠ tak podle současné úpravy nelze získat institucionální akreditaci pro 

soukromou vysokou školu, a té v případě zájmu o ni nezbývá nežli nejprve získat akreditaci 

studijního programu, a až teprve po vzniku soukromé vysoké školy žádat o případnou 

institucionální akreditaci. To vše bez zjevného důvodu pro absenci takové možnosti.  
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7. Závěr 

Úkolem této práce bylo analyzovat postavení vysokých škol coby subjektů veřejného práva, a to 

se zvláštním zřetelem k jejich typologii, právní povaze, akademickému prostředí a institutu 

akreditace, to vše s přihlédnutím ke stávajícímu právnímu stavu. 

 Povahu vysoké školy, resp. univerzity jako subjektu veřejného práva jsem pojmově 

rozlišil na vysokou školu ve formálním smyslu a v materiálním smyslu. Vysokými školami 

v materiálním smyslu jsou vskutku všechny vysoké školy ve smyslu zákona shodnou měrou. 

Vysokou školou ve formálním smyslu ovšem rozumím nejen právnickou osobu veřejného práva, 

ale též organizační složku státu a dokonce „pouhé“ veřejnoprávní oprávnění k vykonávání 

činností vysoké školy. V povaze vysoké školy spatřuji především korporační prvky, tedy důraz 

na akademickou samosprávu a personální stránku vysoké školy. Snad jedině v případě státní 

vysoké školy vystupují významněji do popředí prvky veřejného ústavu, sloužícího konkrétním 

destinatářům – tedy osobám připravujícím se na výkon povolání v příslušném služebním 

poměru. 

 Otázku, zda při soukromé vysoké škole vzniká taktéž akademická obec, jsem rovněž 

zodpověděl. Akademickou obec jako projev korporace učících se a učitelů můžeme pozorovat 

jako nedílnou součást jakékoliv vysoké školy v materiálním smyslu. Přestože podle formy vysoké 

školy se práva akademické obce a jejích členů mohou lišit, základní znaky akademické obce jako 

specifické postavení studentů a akademických pracovníků, možnost volit si samosprávné 

akademické orgány, jakož i nezpochybnitelná role akademických pracovníků v zajišťování 

kvality činnosti vysoké školy jsou vždy její součástí. 

 Reformu akreditace ve smyslu zavedení systému vnitřního hodnocení a přidání možnosti 

institucionální akreditace hodnotím jako krok správným směrem, a to přes omezení v podobě 

nedůsledného umožnění získání institucionální akreditace novým žadatelům o státní souhlas 

s prováděním činnosti soukromé vysoké školy. 

 Nadto podotýkám, že symbolický význam akademických obřadů, tedy imatrikulace a 

promoce, byl upozaděn ve prospěch pragmatických institutů zápisu do studia a řádného 

dokončení studia v okamžiku složení poslední části státní závěrečné zkoušky. Skutečnost, že 

jsou i nadále terminologicky nazývány akademickými obřady a i nadále jsou s těmito 

příležitostmi spojeny sliby studenta vůči alma mater a její akademické obci, aniž by tyto obřady 

nesly právní závaznost, dle mého názoru snižuje jejich význam. Mělo by dojít k opětovnému 

sjednocení právního a symbolického aspektu vztahu studenta (akademického pracovníka) a 
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akademické obce, k níž náleží, za současného zachování výhod současných pragmatických 

institutů. Kupříkladu by se tak uchazeč o studium mohl stávat studentem zásadně v okamžiku 

jeho imatrikulace, výjimečně pak zápisem do studia, který by byl spojen se složením 

imatrikulačního slibu vůči akademické obci přinejmenším v písemné formě. 

 V otázce podrobné úpravy akademické obce poznamenávám, že je mnoho mezer ve 

stávající legislativě, které by řešily vztah člena k akademické obci a naopak. Především studenti 

v přerušeném studiu nejsou vůbec zákonem považováni za studenty, což vidím jako zásadní 

terminologickou nedůslednost. Mělo by spíše dojít k vymezení těch práv a povinností studenta, 

které se na tyto kategorie studentů po dobu přerušení studia nevztahují nežli k jejich úplnému 

vyřazení z řad studentů, které z hlediska jejich trvající příslušnosti k akademické obci nedává 

smysl. 

 Pracovní poměr akademických pracovníků by dále mohl být komplexněji uchopen jako 

zásadně soukromoprávní pracovní poměr, který by byl doplněn o veřejnoprávní disciplinární 

odpovědnost, která by vysoké škole umožnila vyrovnat v této otázce postavení obou složek 

akademické obce. 

 Pokud jde o akademické tituly, mám za to, že jejich funkcí by i nadále mělo být zosobnění 

kvality vysokoškolského vzdělání a souhrnu kompetencí, který by měl současně odpovídat 

potřebám současné společnosti a praxe. Proto je jedině vhodné, že došlo k rozšíření stávající 

úpravy o možnost jejich odebrání nepoctivým absolventům vysoké školy a současně o vhodnou 

časovou limitaci tohoto institutu k ochraně právní jistoty. Zvláště pokud mají akademické tituly 

sloužit k přístupu k regulovaným povoláním či funkcím ve veřejné správě, je nezbytné zachování 

kvality, která je do nich vložena, a to i formou akreditace studijních programů. 

 Konečně, pokud jde o akreditaci, stavím se pozitivně k její nedávno realizované 

diferenciaci a decentralizaci, ovšem s jistými výhradami. Předně by mělo v dohledné době dojít 

k rozšíření právní úpravy udělování akreditace studijních programů na základě institucionální 

akreditace na úrovni zákona. Dále se domnívám, že není žádný důvod, aby soukromé vysoké 

školy nemohly ihned při svém vzniku žádat o institucionální akreditaci, pokud splní všechny 

standardy a jiné podmínky s akreditací spojené. 

 Tato práce rovněž může do budoucna sloužit jako základ pro případnou publikaci 

charakteru komentáře k zákonu o vysokých školách a souvisejícím předpisům. Jako dosud 

nerozvinuté či pro rozsahový limit této práce blíže nerozvedené oblasti vidím především oblast 

hospodaření vysokých škol, včetně otázek poplatků za studium, stipendií a jiných plateb za 
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studium. Dalším neprozkoumaným okruhem je také působnost státní správy v otázkách 

vysokých škol se zvláštní pozorností věnované nově zřízenému Národnímu akreditačnímu 

úřadu pro vysoké školství. Samostatnou kapitolou na navazující práci by mohla být též hlubší 

analýza statutárních předpisů jednotlivých druhů vysokých škol s důrazem na jejich podobnosti, 

resp. odlišnosti v závislosti na typu a formě vysoké školy. 

 Celkově hodnotím stávající stav vysokoškolské legislativy v České republice pozitivně. 

Především v předcházejících letech došlo k úspěšné proměně státem ovládaného modelu 

vysokého školství na rychle se rozvíjející, diverzifikovaný a otevřený systém, který umožňuje 

řadu různých alternativ získání vysokoškolského vzdělání a který současně nerezignuje ani na 

dozor nad institucionální kvalitou vysokých škol a kvalitou uskutečňovaného vysokoškolského 

vzdělání, reprezentovaného udělovanými akademickými tituly. Mým osobním přáním by bylo 

uskutečnění další liberalizace systému terciárního vzdělávání ve prospěch soukromého sektoru 

s cílem umožnit jistou formu zdravé konkurence mezi soukromými (a veřejnými) vysokými 

školami, která by dále přispěla k přiblížení vzdělání poskytovaného vysokými školami potřebám 

praxe. 
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Právní postavení vysokých škol 

Abstrakt 

Cílem této práce je analyzovat postavení různých druhů vysokých škol ve veřejném právu v historické i 

současné perspektivě, teoreticky se věnovat jejich typologii. Dále práce věnuje pozornost akademické 

samosprávě a akademickému prostředí vůbec a konečně se zabývá též zajišťování kvality 

vysokoškolského vzdělávání v ČR v podobě institutu akreditace.  

 

Text je rozdělen do osmi částí včetně úvodu a závěru. V úvodu je rozebráno postavení vysoké školy, 

především pražské Univerzity Karlovy, v historické perspektivě a přes vývoj ve 20. století se linie práce 

přesouvá směrem k současné úpravě, obsažené v zákoně č. 111/1998 Sb., v platném znění, a 

v navazujících dokumentech právního i politického rázu. Následuje rozbor typologie vysokých škol, 

stručné pojednání o akademickém prostředí, včetně otázek poměrů studentů a akademických pracovníků 

jako členů akademické obce. Zbývající část práce je věnována úpravě akreditace, včetně nové úpravy 

institucionální akreditace. V závěru předkládám několik vlastních závěrů de lege ferenda. 

 

Práce naopak nevěnuje bližší pozornost úpravě přijímacího řízení, poplatkových povinností souvisejících 

s vysokoškolským studiem, ani nově zavedenými možnostmi poskytovat vysokoškolské vzdělání 

zahraničními vysokými školami na území ČR. 

 

Směry, v nichž je tato práce inovativní, jsou především následující: autorský příspěvek k různícím se 

názorům na povahu vysoké školy, resp. univerzity jako subjektu veřejné správy, dále pojednání o 

odebírání akademických titulů, několika odstavci týkajícími se vnitřní demokracie a reprezentativnosti 

akademické samosprávy a konečně vybranými poznámkami k tématu akreditace studijního programu a 

akreditace institucionální. 

 

Práce je uzavřena doporučeními k novelizaci zákona o vysokých školách, především jeho terminologie a 

podnětů k jejímu důslednějšímu propracování, postřehy týkajícími se akademické samosprávy v praxi a 

zamyšlením nad významem vysokých škol v české společnosti. 

 

Klíčová slova: vysoké školy, akademická samospráva, akreditace 
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Legal Status of Higher Education Institutions 

Abstract 

The aim of this thesis is to analyse the legal status of various types of Higher education institutions within 

public law in a historical and contemporary perspective, to deal with their typology theoretically. 

Moreover, the thesis pays attention to academic self-government and the academic sphere overal and 

finally, it inquires into the assurance of quality of higher education in the Czech Republic in the form of 

the institution of accreditation. 

 

The text is divided into eight parts, including the introduction and the conclusion. The introduction 

analyses status of Higher education institutions in a historical perspective, particularly concerning 

Charles University in Prague, and through the development in the 20th century, the line of the thesis 

moves toward the contemporary legislation, included in the Act No. 111/1998 Sb., as amended, and in 

the related documents of both legal and political nature. Following this part, an analysis of the typology 

of Higher education Institutions follows, as well as a brief treatise on the academic sphere, including the 

issues of students and Academic Staff legal relations as members of the academic community. The 

remainder of the thesis pursues the new regulation concerning accreditation, including the new 

institutional accreditation. By the end of the work, the author presents several of his own conclusions as 

recommendations de lege ferenda. 

 

The thesis, however, does not pay close attention to the regulation of admission procedure, tuition fees 

in relation to the studies, or newly enacted possibilities to provide higher education by foreign higher 

education institutions on the territory of the Czech Republic. 

 

The innovative parts of this thesis are the following: the author’s opinion to the controversy about the 

nature of a higher education institution or a university as a subject of public administration; furthermore, 

a treatise concerning taking away academic titles, a few paragraphs dealing with internal democracy and 

the level of representativeness of academic self-government and finally, several notes to the issue of 

accreditation of a particular degree programme and institutional accreditation. 

 

The thesis is concluded by several reccomendations to amend the Act on Higher education institutions, 

especially of its terminology, including prompts for its more thorough elaboration, observations 

concerning the academic self-government in action and some thoughts on the inportance of Higher 

education institutions in the Czech society. 
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