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Věc: Žádost o výkladové stanovisko  

Vážený pane rektore, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) obdrželo Vaši žádost o stanovisko k otázce 
výkladu a postupu dle § 28 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů.  

Podle názoru MŠMT může rektor veřejné vysoké školy ukončit výkon funkce děkana fakulty pouze postupy 
stanovenými v zákoně o vysokých školách, tj. odvoláním na návrh akademického senátu fakulty podle § 28 odst. 
2 zákona č. 111/1998 Sb., nebo z vlastního podnětu po předchozím vyjádření akademického senátu fakulty a se 
souhlasem akademického senátu veřejné vysoké školy v případě, kdy děkan fakulty závažným způsobem neplní 
své povinnosti nebo závažným způsobem poškozuje zájem vysoké školy nebo fakulty, podle § 28 odst. 3 zákona 
č. 111/1998 Sb. 

Ustanovení § 105 zákona č. 111/1998 Sb. výslovně stanoví, že je-l i podmínkou odvolání člena orgánu vysoké 
školy, tedy i  děkana fakulty, předchozí vyjádření/souhlas jiného orgánu vysoké školy (v daném případě 
akademického senátu veřejné vysoké školy), bez tohoto vyjádření/souhlasu k odvolání nedojde. 

Zákon o vysokých školách je ve věci odvolání děkana fakulty ve vztahu k zákoníku práce právním předpisem 
speciálním, a má proto přednost před obecnou úpravou obsaženou v zákoníku práce. Rozhodování o odvolání 
děkana fakulty je třeba považovat za rozhodování v oblasti  veřejné správy, jak konstatuje i  dosavadní judikatura 
Nejvyššího správního soudu (viz např. rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 4 . 7. 2018, čj. 10 As 
60/2018-45). 

S pozdravem 

 

 

Mgr. Karolína Gondková 
ředitelka odboru vysokých škol 

 

 
Vážený pan 
prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D. 
rektor  
Univerzita Palackého v Olomouci 
Křížkovského 8 
771 47 Olomouc 
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