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Ni ikdy snad nevěnovaly široké vrstvy československého
národa našim vysokým školám, jejich právnímu postavení, ústrojí
a životu tolik pozornosti, jako právě v poslední době. Denní tisk,
odborné časopisy i revue, které všímají si kulturních
otázek,
jsou plny úvah o nedostatcích v organisaci vysokélvo školství a
studia na něm a o nutnosti Jdubokých reforem v celku i v jed
notlivostech. Mluví se o tom v anketách kulturních a stavovských
spolků, s parlamentní tribuny, ve vládě i mezi politiky. Je to
•zejména soubor otázek tvořících problém t. zv. autonomie ci
samosprávy vysokých škol, které stojí v popředí zájmu, a mezi
nimi zase zvláště otázka, jmenování vysokoškolských profesorů a
jejich poměru k ústřední správě státní.
r

iskuse byla vyvolána v roce 1929, kdy ministerstvo škol
ství a národní osvěty předložilo vysokým Školám k vyjádření ná
vrh zákona o úpravě některých právních poměrů na českosloven
ských státních vysokých šlcolách (výnos mšano ze dne 5. ledna
1929, c. 142.642). Tato ministerská osnova nezabývala se otáz
kou právní povahy vysokých Škol, a tím ani otázkou t. zv. vy
sokoškolské autonomie. V roce 1930 obrátilo se však ministerstvo
školství a národní osvěty na vysoké školy se žádostí, aby mu
'podaly úplný výpočet a odůvodnění všech práv, která pokládají
za svá práva autonomní, a aby navrhly, jak by měla býti zaří
zena a vybudována autonomie vysokých škol pro budoucnost
(msano ze dne 17. června 1930, č. 68.9660). Hledíc k vyjádřením
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vysokých škol přepracovalo pak ministerstvo školství a národní
osvěty osnovu zákona o úpravě některých právních poměrů na
Československých státních vysokých Školách, obmezilo ji na úpravu právních poměrů, které podle námru ministerstva náleží
do príslušnosti státního ústavu fa contr. příslušnosti
samospráv
ného tělesa), a předložilo přepracovanou osnovu v roce 1935
vysokým školám li vyjádření (výnos mšano ze dne 4. listopadu
1935, č. 116.591). Tato osnova zákona dotýká se t. zv. autonomie
vysokých Škol, pokud jde o ohraničení práv a povinností vyso
kých škol jako státních ústavů proti jejich právům a povinnostem
jako veřejných samosprávných korporací. V roce 1936 konečně
rozeslalo ministerstvo školství a. národní osvěty vysokými školám
návrh zákona, jímž se mění a doplňuje zákon č. 79/1919 o slu
žebním poměru učitelů vysokoškolských,
k podání
případných
námětů a připomínek (výnos mšano ze dne 2. července 1936, č.
88.225). Tato osnova zákona dotýká se t. zv. autonomie vysokých
šlíol, pokud jde o jmenování vysokoškolských
profesorů, sta
novení rozsahu jejich učební povinnosti a disciplinární řízení
proti nim.
ři debatě o všech těchto návrzích zákonů se ukázalo
že není vždy zcela jasno, oč vlastně jde, co jest autonomie čí
samospráva vysokých škol, jaká jest její právní podstata a úpra
va v platném právu, jaký jest její smysl a odůvodnění, a čeho
si má všhnati budoucí její úprava. S rozhovorem o autonomii či
samosprávě vysokých Škol spojují se nezřídka otázky, které s
věcí nesouvisejí, a diskuse ocitá se brzy na scestí, poněvadž ten
iiúuví o tom, onen zase o onom. aniž si předem ujasnili, v čem
záleží problém, který chtějí řešiti.
!

lutonomie ci samospráva vysokého šfcolství jest v pod
J~íu
statě otázka, možno-li upraviti správu vysokých škol — která
jest jen odvětvím státní školské správy vůbec — účelněji a
vhodněji tím, že se stát vzdá výkonu této správy svými or
gány a přenese ji na orgány vysokých škol samých. Je to otázka,
mohou-li vysoké školy jako zvláštní právní organismy obstará
váním vlastních zájmů realisovati zároveň i zájmy státní, a jaké
8

výhody ci nevýhody plynou z toho způsobu úpravy. Autonomie
ci samospráva vysokých škol jest tedy v prvé řadě problémem
veřejné správy: jde o to, jak máme organisovati správu vysokého
školství. Tuto otázku můžeme vyjádřiti dilemmatem: Je pro
vysoké školy spíše odůvodněna správa •.státní či samospráva?
.však samospráva není sama sobě cílem a účelem, nýbrž
má sloužiti jako prostředek jiným, dalším, vyšším účelům, a
'musí býti hodnocena také s tohoto stanoviska. Rovněž tak sa
mospráva vysokého školství má býti jen prostředkem k dosažení
jiných správně politických
a kulturních
postulátů, a cestou,
vedoucí k dalším metám, vyšším, ideálnějším a vznešeně jštyn.
Dlužno proto i samosprávu vysokých škol posuzovati s těchto
vyšších a ideálnějších hledisek.
tyl jsem referentem právničíce fakulty Masarykovy uni
versity v anketě podniknuté na vyzvání ministerstva školství a
národní osvěty o autonomii vysokého školství, a podal jsem po
drobnou zprávu o dnešním stavu t. zv. autonomie university a
jiných vysokých škol a o tom, jak by pro příště měla býti vy
budována. O tomto thematu přednášel jsem poté v Místním,
spolku československých
vysokoškolských
učitelů v Brně a v
Akademickém klubu „Antonín Čížek" v Praze. Tato moje před
náška byla uveřejněna v čísle 4/6 roČ.níku XIX revue „Nové
Čechy" a vyšla také jako zvláštní otisk. Chtěje usnadniti veřejnou
diskusi o autonomii vysokých škol, uveřejňuji nyní své dobré
zdání fakultní v širším rozsahu. Zabývám se zejména podrob
něji než v dosavadní debatě se dělo, pojmem autonomie (samo
správy), a jejím smyslem a posláním, zkoumám na základě plat
ného zákonodárství, judikatury i písemnictví právní povahu vy
sokých škol, předem university, rozbírám jednotlivé prvky dneš
ní universitní samosprávy, a podávám závěrem návrhy na bu
doucí úpravu vysokoškolské autonomie (samosprávy) formou t.
zv. vědecké autonomie vysokých škol, samosprávou ve výběru
vědeckých sil a ve výběru i určování věcných prostředků, nut
ných k vědeckému badání a vyučování. Kritické stanovisko za
ujímám zejména také k návrhu zákona, kterým má býti změ-
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něn a doplněn zákon č. 79/1919 o služebním -poměru vysoko
školských učitelů. Tento návrh — nehledě k tomu, že bezdů
vodné odstraňuje dosavadní význačné postavení
vysokoškolských
profesorů, vymoženost
prvních dob naší státní samostatnosti
— oklesťuje poslední dosud zachované zbytky samosprávy vy
sokých skol právě ve dvou nejdůležitějších směrech, v navrho
vání kandidátů na úřad profesorský a v provádění
disciplinárního
řízení proti vysokoškolským
profesorům. Kdyby se tento návrh
měl stati zákonem, byla. by dosavadní nepatrná autonomie vy
sokých skol téměř úplně zničena, vysoké školy byly by vydány
na milost a nemilost ministerské byrokracii a vlivům
stranické
politiky, a byl by smrtelně zasažen i vznesený cíl, jemuž auto
nomie vysokého Školství podle svého určení může a má slouíiti,
svoboda vědeckého badání a vyučování.
Brno, v září 1936.
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R. D.

I.

O autonomii (samosprávě) povšechně.
Pojem autonomie (samosprávy) zdomácněl ve státovědě již
dávno. Je to stručné vyjádření politického postulátu, aby Éd
sám sebe spravoval, aby veřejná správa, to jest udržování orgaiiisacě státního celku v nerušeném, chodu, nebyla obstarávána
zvláštním stavem k tomu určeným, úřednictvem z povolání,
byrokracií, nýbrž jinými státními občany, neúredníky, správními
laiky. Tento požadavek vznikl jako reakce proti zákonodárné
i správní omnipotenci policejního státu, jako výraz politické myš
lenky, aby veřejná správa byla úplne nebo aspoň částečně oproš
těna od vlivu byrokratického a závislosti na něm.
Autonomie (samospráva) znamená tedy určitou správněpolitiekou soustavu, zvláštní způsob úpravy veřejné správy, který
však není sám sobě cílem, ani účelem. Je to spíše „pouhý organisační princip státní správy" (Hoetzel), anebo „orgamsacní
soustava složená z několika organisacních principů^' (Merkl),
a správou na základě autonomie (samosprávy) organisovanou mají
býti uskutečněny zejména dva požadavky novodobé správy, totiž
její demokratisaee a decentralisaee.
Heslo demokratisaee hlásá, že lid sám m á si dávati zákony,
uváděti je ve skutek, a nalézati právo, a žádá, aby státní moc ve
všech svých funkcích, zákonodárství, správě a soudnictví, byla
vykonávána lidem, státním občanstvem samým, buď bezprostřed
ně, přímo, v lidových shromážděních, anebo — dnes pravidlem —.
prostředečne, nepřímo, orgány, které Úd sám ze svého středu
vybral a svým zastoupením u výkonu moci zákonodárné, správní
a soudní pověřil.
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To je deiiiokratisaee ve smyslu formálním. Týká se způsobu,
kterým lid — jediný zdroj veškeré moci ve státě — má uplat
il ova ti evou svrchovanost v zákonodárství, správě a soudnictví.
Avšak nejen, na tom záleží. Bemokratisaoe zákonodárstva a
správy i soudnictví m á se projevovatí. i v obsahu aktů vydaných
orgány zákonodarnými, správními a soudními. Vůle lidu má se
uplatňovali i při činnosti těchto orgánů v jejich projevech.
To je demokratisaee ve smyslu materiálním, obsahovém.
Na obor správy aplikováno znamená heslo demokracie, že l i d
vládne a stát spravuje svými orgány, že výkonem správní funkce
státní moci mají býti pověřeni funkcionáři státním občanstvem
z jeho středu vybraní (demokratisaee formální), kteří jeho vůlí
mají se říditi a j i uskutecňovati v,e správě věcí veřejných (de
mokratisaee materiální). Nejprve v zákonodárství zavedeno —
— uplatněním obecného a rovného volebního práva — má dů
sledně i v obou ostatních funkcích státní moci, správě a soud
nictví, býti provedeno, neboť jinak nelze mluviti o demokratické
státní organisaci a o tom. že lid si dává zákony, uvádí je ve
skutek a nalézá právo.
Demokratisaee veřejné správy může býti provedena rozličným
způsobem. Tento požadavek může býti uskutečněn s větší nebo
menší intensitou, ve větším nebo menším rozsahu. Veřejná správa
může býti více nebo méně demokratisována. a to jak po stránce
formální, tak po stránce obsahové, které nad to nutně nemusí
spolu býti spojeny.
S hlediska formální demokracie jeví se uej demokratičtějším
státem ten, ve kterém všichni orgánové a činitelé veřejné správy,
od nejvýš šího do nej nižšího, lidem jsou zřizováni, a to co nej
bezprostředněji. Vzdaluje se pak od tohoto ideálu demokratického
zřízení stát ten, v němž zřizování funkcionářů veřejné správy
Údem jest určitým způsobem obniezeno, na př. obmezením vo
lebního práva (vyšší hranicí věkovou, závaznými kandidátními
listinami, p r á m e uznaným vlivem politických stran na výkon
volby a pod.) nebo vsunutím rozmanitveh prostředníků mezi
lid a zřizovaného funkcionáře veřejné správy, na př. když lid
volí sbor zákonodárný, tento hlavu státu, hlava státu jmenujte
ministry (vládu), vláda jmenuje vyšší funkcionáře veřejné správy,
a tito opět 'funkcionáře nižší.
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Pro toto formální hledisko jest lhostejno, tvoří-li tito funk
cionáři veřejné správy — zřízení lidem nebo někým jiným
z jeho pověření — zvláštní stav k veřejné správě školený a
svým životním povoláním určený (úřednictvo z povolání), anebo
jde-K o živel občanský ve vlastním slova smyslu, správní laiky,
neúředníky. Naproti tomu jest rozdíl mezi těmito oběma skupi
nami správních činitelů podle běžných představ podstatný pro
demokratisaci ve smyslu materiálnmi. Neboť vychází se z názoru,
že vůle lidu bude se tím plněji projevovatí. v činnosti správních
orgánů, čím větší zastoupení a vliv tam bude míti.prvek občan
ský, neúřediiický, pravý nositel a představitel vůle lidu.
S tohoto hlediska tedy není demokratickou ani správa^ kterou
by vykonával zvláštní úřednický stav k tomu povolaný, třeba
byl zřízen lidem samým, a to myslitelně nejdemokratictějším
způsobem (na př. losem), avšak j,est — více nebo méně —demokratickou správa, v níž se uplatňuje správní laik, neúředník,
občan, na kterém se nevyžaduje odborného vzdělání k výkonu
úřadu, jako pravý representant lidu, člověk jeho důvěry, jeho
názorů, jeho zájmů.
Materiální demokratisaee veřejné správy může býti provedena
tak, že v orgánech správních vsedle úřednictva z povolání jest
zastoupen i živel obíčaraský, a to buď jako prviek poradny, nebo
jako článek pomocný, nebo jako činitel spolm-ozhodujíeí, nebo
konečně jako činitel sám rozhodující. To je demokratisaee veřejné
správy spolučiniiostí živlu úřednického a občanského. V písem
nictví mluví se někdy v tomto případě, kdy veřejnou správu
vykonávají odborní úředníci za součinnosti ostatního státního
občanstva, o t. zv. samosprávě občanské {Rosin). Jiným z růz
ných způsobů demokratisaee veřejné správy jest, že se výkon
správy svěřuje výlučně občanstvu samému, které to obstarává
vlastními občanskými orgány, neúředníky, správními laiky. Tuto
konstrukci ovládá představa rozdílu mezi správou státní, úřed
nickou, byrokratickou, autokratickou, a ostatní správou veřejnou,
neúřednickou, občanskou, demokratickou, jež na státní^ správě
jest nezávislá a jí hierarchicky nepodrobená. Vliv orgánů státní
správy na tuto správu rueúřednickou ae obmezuje jen na výkon
nutné moci dozorčí. To je demokratisaee veřejné správy výlučnou
činností živlu občanského, oproštění od vlivu byrokratického, a
mluví se o samosprávě ve vlastním slova smyslu.
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Arci je jisto, že ani takto demokratisovaná správa nedá se
íTOváděti bez součinnosti úřednictva z povolání, odborně vzděaného. A n i v nejdemola^atičlějším státě nelze odborný úřed
nický živel úplně nahraditi živlem občanským. Demokratisace
nemůže znamenali úplnou laicisaci. Správní úkoly moderního
státu jsou stále rozsáhlejší a složitější a vyžadují neustálého
řešení odborných otázek právních i technických v nej širším
tohoto slova smyslu. Proto je správa vlastní doménou úřednictva
z povolání (Merltl). Pronikání laického živlu do správy může
sice zaílačiti úřednictvo z povolání do pozadí, nemůže je vsak
nikdy odsťraniti a zbaviti vlivu. Představuje-li ministr typického
laického správního- runkcionáře. představuje ministerská byro
kracie typické správní úřednictvo z povolám. Stejně tak v niž
ších úřadech státní správy i v samosprávě. A n i samospráva ne
může se obejiti ]>ez úřednictva z povolání. Samosprávná zřízení,
velká města se svými magistráty, stavovské komory i malé obce
se svými tajemníky ukazují, že z)esmírná obsahová složitost
dnešní veřejné správy nutně vyžaduje odborně vzdělaného úřed
nictva. Ale charakteristickým pro tento způsob demokratisace
veřejné správy jest, že správní orgány tvoří si občanstvo samo,
že tyto orgány jsou činitelem rozhodujícím a vůdčím, a že živel
úřednický — nezbytně nutný — jest činitelem toliko pomoc
ným, orgány občanstva zřízeným a na nich závislým. Takto
pojata jeví se samospráva jako vyvrcholení demokratisace ve
řejné správy.
Právě tak jako heslo demokratisace vztahuje se i postulát
deeentralisace na všechny t ř i funkce státní moci, zákonodárství,
správu a soudnictví.
Deeentralisace zákonodárství znamená, že vedle ústředního
zákonodárného sboru mají býti zřízeny parlamenty územní, po
věřené samostatnou legislativou ve všech anebo aspoň určitých
věcech tohoto území (na př. v bývalém Rakousku říšská rada
a zemské sněmy, u nás podle ústavní listiny §§ 6 a 3, odst.
3, 4 a o Národní shromáždění a sněm Podkarpatské Rusi). De
eentralisace správy a soudnictví záleží v tom, že se státní území
rozdělí na několik menších územních oblastí, a že se zřídí síť
úřadů a soudů pověřených agendou téhož druhu, navzájem ko
ordinovaných a na sobě nezávislých, jež jsou hierarchicky pod
radený vyšším orgánům téhož druhu, navzájem zase koordino-
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novaným a nezávislým (na př. v politické správě okresní úřady,
zemské úřady, ve finanční správě berní správy, zemská finauční
ředitelství, okresní soudy, krajské soudy a t. d.).
To je deeentralisace územní. K jejímu odůvodnění se uvádí,
že menší oblast příslušnosti poskytuje příslušnému orgánu lepší
a snazší možnost, aby z vlastní zkušenosti poznal zvláštnosti a
potřeby této oblasti, že lunožňuje bezprostřednější styk mezi orgá
nem a občanstvem, snadnější dostupnost orgánu, rychlejší vy
řizování agendy a m. j .
Vedle toho jest možná deeentralisace věcná tak, že se pro
agendu určitého druhu zřídí zvláštní orgány buď pro celé státní
území, nebo pro jeho část, nebo bez ohledu na územní oblast.
Příkladem jsou u nás ministerstva s obmezenou věcnou kompe
tencí pro celé území státní, bývalé ministerstvo s plnou mocí
no správu Slovenska, inženýrská komora pro celé státní území,
ékařské komory pro jednotlivé země. úřad ministra „bez porte
feuille", který není pověřen správou určitého ministerstva a pod.
Obyčejně kombinuje se věcná deeentralisace s místní, ač tomu
tak býti nemusí. Rozhodujícím momentem jsou zde zájmy, jež
mají býti uspokojeny a chráněny, zejména zvláštní zájmy urči
tých skupin obyvatelstva, zájmy stavovské a odborné. Odůvod
něním věcné deeentralisace jest odlišnost zájmů, které vyžadují
na příslušném orgánu větší nebo menší sfiecialisaci, k níž ostat
ně nutně vede každá deeentralisace.
Na obor správy aplikováno hlásá tedy heslo deeentralisace.
že veřejná správa může býti lépe, účelněji, vhodněji, rychleji
a laciněji prováděna v menších územních oblastech anebo v už
ších kruzích státního občanstva, a žádá. aby státní lizemí bylo
k účelům správy rozděleno na mnoho správních obvodů, ve
kterých by jednotlivé správní úřady vykonávaly úkoly veřejně
správy pokud možno samostatně a za obmezeného vlivu vyšších
správních orgánů, anebo aby výkon veřejné správy byl svěřen
zájmovým skupinám státního občanstva rozvrstveným na celém
státním území, aby tito zájemci svými orgány buď výlučně, nebo
za součinnosti orgánů správy státní své záležitosti obstarávali.
Směřuje-li tedy demokratisace proti expansi byrokratického
živlu ve veřejné správě a ísleduje-li jako svůj cíl uplatnění občansTcého živlu ve státě, směřuje decentraUsaoe proti správnímu
centralismu a chce docíliti.. aby odlišné a vlastní zájmy jednotli-
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vých správních obvodů nebo jednotlivých zájmových skupin
státního občanstva náležitě byly respektovány a uskutečňovány.
Oba postuláty, demokratizace i decentralisace veřejné správy,
ústí pak ve společnou, myšlenku, že zájmy jednotlivých oblastí
ve státě, zájmy „regionální ', a zájmy jednotlivých účelově sdru
žených skupin státního občanstva budou vydatněji a plněji há
jeny i uspokojovány, když úkol ten bude svěřen občanstvu
místně nebo zájmově v těchto oblastech organisovanému a správa
ttebude prováděna úřednictvem z povolání řízeným a usměr
ňovaným z jediného ústředí. Jinými slovy: demokratizace a de
centralizace samosprávou.
Politický pojem samosprávy, že veřejnou správu nemají ob
starávali buď vůbec, nebo aspoň ne výhradně úředníci z povolání,
nýbrž také živel občanský, poslouží za pomůcku k pojetí právní
ppdstaty samosprávy (lellinék). Neboť samospráva v politickém
smyslu má se k samosprávě v právním smyslu jako účel k pro
středku: samospráva jako institut právní je právním prostředkem
k uskutečnění samosprávy jako správně politické soustavy s je
jími hlavními postuláty, demokratisací a decentralisací veřejné
správy.
V nauce veřejného práva setkáváme se s rozličným pojetím
samosprávy.
Samosprávou rozumí se jednak takový způsob veřejné správy,
v němž spravovaní stávají se správci: lid sám se spravuje. Občan,
který v soustavě vrchnostenské správy státní je pouhým před
mětem správy, stává se v samosprávě jejím podmětem.
Tento pojem samosprávy je arci tak široký, že se kryje s po
jmem demokratisaoe veřejné správy. Tento pojem vyměřili jsme
tak, že veřejnou správu vykonávati m á státní občanstvo samo,
buď bezprostředně, ve shromážděních lidových, anebo — dnes
pravidlem — nepřímo orgány, které l i d ze svého středu vybral
a svým zastoupením ve výkonu správní funkce státní moci po
věřil. Kdybychom samosprávu pojímali v tomto širokém slova
smyslu a pokládali orgány veřejné správy za zástupce lidu, jimiž
on. jako jediný zdroj státní moci má také zákony uváděti ve
skutek, vykonávati veřejnou správu, zmizel by rozdíl mezi sprá
vou „státní" a „samosprávou", a správa státní jevila by se jako
samospráva. Tak i Hoetzel (Cs. právo správní, str. 161). Tomu
bylo by tak zejména ve státě s ústavní formou parlamentní
1
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republiky, v níž vláda (a důsledkem toho i každý nižší správní
funkcionář vládou zřizovaný) jest pověrencem parlamentu, a par
lament pověřencem lidu.
Samosprávou rozumí se dále správa laickými orgány a con
trario správy úřednické, byrokratické. Tento protiklad sám o
sobě nevystihuje práraí podstaty samosprávy. Již nahoře po
znamenali jsme, že ani v nej demokratičtějším státě nedá se ve
řejná správa prováděti bez součinnosti úřednictva z povolání, po
něvadž správa jest neustálým řešením a prováděním odborných
problémů a proto vyžaduje školených odborníků. A naopak,
laičtí orgánové vyskytují se i v oboru t. zv. správy státní, na
př. u nás jako sbory poradní, jako zastupitelstva ve správě D O litické a t. d., ba dokonce jako správcové nejvysších správních
úřadů. Dnešní veřejná správa vykazuje tuto obojí protichůdnou
vývojovou směrnici: vzrůstající demo kratiso vání správy státní,
vzrůstající byrokratisování samosprávy, na př. ve velkých obcích,
komorách a pod.
V souvislosti s demokratisací, přesněji laicisací veřejné správy,
pokládá se za podstatný pojmový znak samosprávy, že laičtí
orgánové jsou vybíráni (zpravidla voleni) občanstvem z jeho
středu, kdežto úřednictvo z povolání bývá zpravidla ustanovo
váno jiným činitelem než státním občanstvem. Proti tomu sluší
uvésti, že pro pojem samosprávy jest lhostejno, zřizuje-li se
správní funkcionář volbou či jmenováním — anebo dokonce
losem, který je nej demokratičtějším způsobem výběru, poně
vadž nepřihlíží ani ke zvláštním vlastnostem nebo schopnostem
občanů, a tím je navzájem úplně niveluje — a dále, že tento
trojí způsob zřizování správních funkcionářů, jmenování, volba,
losování, je možný a přípustný i ve správě státní, a konečně,
že jak ve tsprávě státní, tak samosprávě se vyskytuji kombinace
všech uvedených zřizovacích způsobů, takže tam i zde bývají
správní orgány vybíráni občanstvem z jeho středu i ustano
vováni jinými činiteli než státním občanstvem samým.
Samospráva definuje se konečně jako protiklad centralisovaně
správy státní. Centr aliso vanou je správa řízená z jediného ústředí,
deoentralisovanou správa, řízená z několika středisek, na sobe
navzájem nezávislých. Avšak decentralisace, byť i byla pravidelně
spojena ee samosprávou, není typickým znakem vlastním Jen
samosprávě, nýbrž objevuje se i ve správě státní, obstarávají-li
17

totiž tutéž ageudu úrady téhož druhu v různých správních ob
vodech. U nás na příklad jest oentralisována správa v nej vyšších
správních úřadech, deoentralis ována zemská a okresní správa
politická, finanční, školská, báňská a t. d. Někdy nazývá se sice
tento způsob deeentralisace ve správě státní dekoncentrací, avšak
to je jen jiné slovo pro týž pojem. Jindy rozumí se dekoncen
trací zjev, že určitou správní agendu vyřizují nižší správní úřady
s konečnou platností, a decentralisace znamená protiklad oentralisované správy vůbec, tedy správy státní i samosprávy.
S představou centralisované správy státní a decentraíisované
samosprávy spojuje se myšlenka určité nezávislosti této na oné.
Tuto nezávislost spatřuje nauka jednak v organisaci, jednak ve
funlíci samosprávy.
Organisační nezávislost vyjadřuje se obyčejně tak, že za sa
mosprávu pokládá se činnost určitého sdružení občanů ve státě,
svazu, spojeného podle zásady teritoriální nebo personální, čin
nost samostatné svazové jednotky pověřené samosprávou, která
se nazývá samosprávné teleso. Funkční nezávislost shledává se
v tom, že samospráva obstarává vlastní záležitosti tohoto svazu,
záležitosti jemu imanentní, které od úkolů státních jsou roz
dílné. Při tom může vsak tato svazová jednotka pověřená sa
mosprávou, toto samosprávné těleso obstarávati ještě určité úkoly
pro stát, a to z jeho příkazu, na základě jeho delegace. Podle
toho liší se pak samostatná a přenesená působnost samospráv
ného tělesa. Do okruhu působnosti samostatné patří vše, co se
bezprostředně týká zájmů samosprávného tělesa a může býti
provedeno vlastními jeho silami. To je „sebeurčení" samospráv
ného tělesa v rámci zákonů. Okruh přenesené působnosti uzavírá
však záležitosti obecné správy, úkoly v podstatě státní, jichž
obstarávání zákon svěřuje samosprávnému tělesu. Zde jde o
povinnost, tam pouze o právo výkonu.
Avšak učení o organisační a funkční nezávislosti samosprávy
na správě státní, protiklad samostatného samosprávného tělesa
a státu, a protiklad samostatné a přenesené působnosti samo
správného tělesa trpí představami prirozenoprávmmi (MerM),
a může býti podržen jen se značnými výhradami.
Organisační samostatnost jeví se u samosprávních těles jen
v tom, že nejsou zařazena clo organísace a hierarchie veřejné
správy tak bezprostředně jako jiné orgány této správy, že jejich
18

podřízenost pod vrchní orgány státní správy není tak těsná jako
u nižších orgánu správy státní. Neboť právní řád zaručuje sa
mosprávným tělesům značnou samostatnost v jejich činnosti,
třeba je mnohdy podroboval luerarchické subordiňaci vůči jiným
samosprávným tělesům a umožňoval tak instanční postup uvnitř
samosprávy samé; vylučuje však právo státní správy přikazovali
samosprávě a přímo j i vésti, a obmezuje státní správu na pouhé
právo dozoru nad samosprávou. Nad to pak poskytuje právní
rád samosprávným tělesům právní osobnost, která jejich samo
statnost v rámci veřejné správy ještě zvyšuje. To jsou také dva
nejpodMatnější znaky samosprávy v právním smyslu. Nelze souhlasití. s názory zaznamenanými Hoetzlem (Cs. správní právo,
str. 160), které bez bližšího odůvodnění připouštějí pochybnost,
„zda nositel samosprávy nutně musí býti právnickou osobou".
Příslušnosti samosprávného tělesa a jeho funkce jsou vymezeny
a jemu přiznány právním řádem, a jeví se s hlediska právního
řádu vesměs jako kompetence delegované k samostatnému prová
dění. S hlediska samosprávného tělesa jsou však všechny tyto
kompetence zase jeho vlastní, poněvadž se jimi staly na základě
zákonné delegace, takže přesný rozdíl mezi vlastní (samostatnou)
a přenesenou působností samosprávného tělesa odpadá.
Než ať jakkoliv nazíráme na rozdíly v činností, samosprávného
tělesa, ať podržíme rozdíl mezi vlastním a přeneseným oborem
působnosti čili nic, vidíme, že se činnost samosprávného tělesa
vztahuje vždy na určitý výsek veřejné správy, kterou z dopuštění
zákona má samosprávné těleso vykonávati na místě státu. Tento
„úřední" ráz činnosti samosprávného tělesa je pro jeho pojem
velmi charakteristický, jím se liší samosprávné těleso od jiných
podobných právních útvarů, jím nabývá pojem samosprávy svého
pravého významu. Neboť není samosprávou právo jednotlivcovo
spravovati své věci, své hospodářství, svůj podnik vlastními roz
hodnutími a prostředky, není samosprávou ani právo obchodní
společnosti nebo spolku na takovouto činnost, nýbrž samosprávou
ve vlastním slova smyslu jest jen výkon veřejné správy kolek
tivem od státu rozdílným-, organizovaným jako
veřejnoprávní
osoba. Tento výkon určité části veřejné správy, tyto příslušností,
jsou samosprávnému tělesu přiznány zákonem a tvoří jeho sub
jektivní právo, po případě jeho právní povinnost, na rozdíl od
pouhých úředních příslušností bezsubjektního správního orgá-
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nu státního. Hoetzel (Cs. právo správní, str. 161) formuluje tuto
myšlenku tak, že „samospráva záleží v činnosti a není již sama
o sobě právem. Jelikož se však tato činnost odehrává v prostoru
stanoveném zákonem, tu podává se jako reflex, že veřejnoprávním
svazům, jež se samy spravují, právo na samosprávu přináleží".
Není úkolem tohoto pojednání ani naší snahou rozmnožovali
bez toho již velmi značný počet literárních prací, které se za
bývají spory o pojem samosprávy. Uvedeme jen několik běžných
výměrů tohoto pojmu v panující právní nauce.
Blodig (Die Selbetverwaltung als Rechtsbegriff, Vídeň 1894
str. 3 a násl.) definuje samosprávu ve smyslu prá™ím jako
„suverénním společenstvím uznanou právní způsobilost společen
ství nesuverenního spravovati si vlastní záležitosti".
Podle Pražáka (Ustavní právo III., Praha 1902, str. 270)
„samosprávou nazýváme správu, kterou si příslušné skupiny spo
lečnosti lidské s dopuštěním státní moci obstarávají samy, přivá
dějíce takto v oboru výkonu k platnosti zájmy jimi zastávané".
Podle Herrnritta (Handbuch des Verfassungsrechtes, T u binky 1909, str. 172) „samosprávou rozumíme správu svazů ve
státe, které provádějí určité veřejné úkoly správní samostatně,
z vlastního práva, i když pod dozorem státu; nositele této správ
ní činnosti nazýváme samosprávnými tělesy."
Ulbrich (Lehrbuch des oest. Verwaltungarechtes, Vídeň 1904,
etr. 25) definuje: „Samospráva jest orgány a služebníky územ
ních a družstevních svazů státu podřízených na základě subjektiv
ního práva příslušejícího svazu pod dozorem bezprostřední státní
správy za použití vlastních hospodářských prostředků obstarávaná
veřejná správa zájmů svazových' které jsou zároveň prostředečně
zájmy státu. Samospráva jest prostředkovaná správa_ státní, stát
organizuje tuto správu pomocí svazů, upravuje jejich^ činnost
obecnými zákonnými předpisy správmmi a dozírá na tuto činnost,"
Podle Hoetzla (Slovník veřejného práva IV., str. 1 a Csl.
správní právo, Praha 1934, str. 161) „právní pojem samosprá
vy značí, že spravuje někdo jiný než stát, t. veřejnosprávní
svaz."
Slovním obratům „samostatně", „z vlastního pravá" a pod
nutno ovšem rozuměti tak, že samosprávné těleso má subjektivní
veřejné právo na samostatné provádění veřejných správních úkos
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íů. Srv. Pražák str. 271, Hoetzel n. u. m. Toto právo definuje
případným terminem Bematzik (Arch. f. ôff. R. V . , str. 297)
jako právo býtí veřejným orgánem ve státě (Recht auf Organstellung). Vždy však nutno pojímá ti samosprávu jako veřejnou
správu od státu právně odvozenou, „z dopuštění státní moci vy
konávanou", nikoli snad jako právo určitých skupin občanstva
spravovat! si své věci nezávisle na státu, tedy snad takové je
jich právo, které již před státem a jeho právním řádem jiní
příslušelo a na státu jest nezávislé, původní, vlastní a pod. Srovn.
Merkl, Allg. Verwaltungsrecht, str. 350, Wcyr, Základy str. 109.
pozn. 20.
Uvedli jsme, že konstrukce politického pojmu samosprávy
vychází z protikladu správy státní a ostatní správy veřejné; po •
'em státní správy identiiilcuje se při tom se správou byrokratic
kou, pojem samosprávy se kryje se správou prováděnou zástupci
občanstva, neúředníky, správními laiky. Tento rozdíl není však
zásadní, neodpovídá ideologii moderní demokracie a nedoceňuje
podstaty dnešní veřejné správy. Jednak jest ve správě státní dnes
značnou měrou všude zastoupen prvek občanský, v parlamentních
demokraciích dokonce náčelníci nejvyšších správních úřadů jsou
zpravidla občanští zástupcové lidu, takže správa ve státě této
formy jeví se vlastně jako státní samospráva. Jednak jest veřejná správa činnost odborná, která s úspěchem může býtí. pro
váděna jen správníini odborníky, nedá se prováděti bez součin
nosti odborného úřednictva, takže byrokratický živel nelze ze
správy vyloučiti. Ukázali jsme také, že právní pojem samosprávy
jest vybudován na protikladu spravujícího subjektu, nositele sprá
vy, kterým jednou je stát sám, jednou někdo jiný, totiž samo
správné těleso.
Avšak z tohoto protikladu dvou soustav veřejné správy,
z této jejich dvojitosti, neplyne nikterak — ani politicky ani
právně — samostatnost jich obou a nezávislost jedné na druhé.
Dvojí správní kolej neběží a nemůže běžeti úplně paralelně, bez
jakýchkoliv styčných bodů. Neboť není pochyby, že právním ř á 
dem i've státě jsou jen pravidla j í m nebo někým jiným z jeho
dovolení ^vydaná, dále, že každá samoispráva děkuje za své bytí,
vznik a činnost zákonnému dovolení, a konečně, že stát přenáší
část isvé vlastní moci k výkonu veřejné správy na samosprávná
tělesa. ;Z toho plyne, že stát si musí vyhraditi nad samosprávou
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právo dozoru, aby samospráva vykonávala svou činnost v přiká
zaném jí odvětví veřejné správy podle zákonů státem vydaných
e v mezích těchto zákonů. T o je požadavek zákonitostí, správy
a platí jak o normotvorné (nařizovací), tak i správní a soudcov
ské činnosti samosprávy. Právo státní kontroly je podstatné pro
pojem samosprávy, bez něho neměla by — politicky vzato —
státní moc žádné možnosti potlacovari výstřelky odstředivé ten
dence samosprávy a ztrácel by se — právně vzato — nutný
předpoklad jednotnosti právního řádu ve státě, choeme-li tmi
rozuměti soubor abstraktních a konkrétních norem z jedné nejvyšší vyvozených. Nezávislost samosprávy na správě státní a
její oproštění od vlivu státního aparátu byrokratického, rozumí
se tedy jen s výhradou politicky i právně nezbytného dozorčího
práva správy státní. Jsou pak různé prostředky dozoru státní
moci na samosprávu: státní správa se může bezprostředně nebo
na základě povinných zpráv samosprávných orgánů přesvědcovati
o činnosti samosprávy, může potvrzovati. volby správních orgánů
samosprávných, může rušiti projevy vůle samosprávného tělesa
buď na základě odvolání oprávněných k tomu nebo z moci úřed
ní a mnohé jiné.
Podle toho, co bylo řečeno, vykazuje tedy právní pojem sa
mosprávy tyto podstatné znaky: Musí jiti o veřejnoprávní sub
jekt, úkol veřejné správy, právo veřejného subjektu na tento kus
veřejné správy, a dozor státu nad činností veřejného subjektu.
Podle toho lze tedy mluviti o samosprávě v právním slova smy
slu, když veřejnoprávní korporaci nebo jiné veřejnoprávní osobě
právní řád poskytuje účast na veřejné správě jako její subjektivní
právo pod dozorem správy státní.
Samospráva dělí se obvykle na samosprávu územní (terito
riální) a samosprávu zájmovou (osobní). Při samosprávě územní
je okruh působnosti samosprávného tělesa stanoven podle míst
ních hranic; přihlížíme k právnímu společenství občanů usedlých
na Určitém území. Při samosprávě zájmové je okruh působnosti
samosprávného tělesa stanoven důvodem osobní příslušnosti obča
na k němu; přihlížíme k právnímu společenství občanů vyka
zujících určité společné znaky osobní, na př. národnost, nábo
ženství, povolání a pod. Toto rozdělení není zcela přesné. I sa
mospráva územní uspokojuje určité společné zájmy obyvatel to
hoto území, jako naopak samospráva zájmová vztahuje se nutně
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na uspokojování zájmů státního občanstva usedlého na určitém
území. Ciníme-li však rozdíl mezi samosprávou územní a zá
jmovou, myslíme při samosprávě územní na universalitu působ
ností, a vrchnostenské moci samosprávného tělesa (Hoetzel), kdež
to působnost, pečovatelská činnost a vrchnostenská moc zájmo
vého tělesa jest speciální, týká se zvláštních zájmů určitého okru
hu osob, příslušníků zvláštních kategorií obyvatelstva, jako pří
slušníků určitého národního nebo náboženského společenství, jed
notlivých stavů, jednotlivých povolání a pod. V ní se jeví čin
nost uskutečňující zvláštní odborně techmcké úkoly veřejné sprá
vy (Herrnritt).
Výrazy samospráva a autonomie užívají se promiscue, n ě 
kdy dokonce jako synonyma, někdy však liší se samospráva od
autonomie tak, že samosprávou rozumí se správa vlastních věcí
samosprávného tělesa vlastními orgány podle předpisů vydaných
jinými činiteli, zejména státním zákonodárstvím, autonomií roz
umí se správa vlastních věcí vlastními orgány, podle vlastních,,
samosprávným tělesem samým vydaných předpisů. Jazykově vy
jadřuje slovo autonomie, že jde o právo samosprávného tělesa,
aby si samo dávalo své zákony, stanovilo závazné právo pro své
příslušníky. S právem samosprávy je vždy spojena určitá auto
nomie: každé samosprávné těleso m á určitou moc normotvornouj
jenže nemůže při tom jiti o zákony v pravém slova smyslu, ný
brž toliko o normy druhotné, nařízení, stanovy, které si samo
správné těleso vydává z dovolení zákona- Toto dovolení zákona
musí bý-ti obsaženo buď výslovně v právním řádě státním, anebo
lze je z něho vyvoditi, anebo platí podle práva obyčejového, po
kud toto je ve státě uznáno za pramen práva. Autonomie je
tedy právo určitých právních subjektů ve státě, tvořiti na základě
delegace právním řádem odvozené abstraktní právní normy.
Odvozené, to znamená, na základě zákonného zmocnění, ab
straktní, to znamená protiklad ke konkrétní právní normě, naří
zení a contrario správního aktu.
Avšak autonomie není totéž co samospráva. Normotvorná čin
nost samosprávného tělesa nevyčerpáva veškerou jeho funkci.
Ale ani správní činnost — béřeme-li tento pojem s hlediska ma
teriálního jako činnost udržující určitou organisaci v nerušeném
chodu — nevyčerpáva všechnu funkci samosprávného tělesa. Ne
boť tato tělesa jsou v určitém přesně vymezeném oboru veřejné
23

správy povolána k tomu, aby tvorila normy, uváděla je ve sku
tek a nalézala právo, tedy "vykonávala v tomto obom verejné
správy funkci normotvornou, správní i soudcovskou, zkrátka^ aby
si v tomto oboru verejné správy lak počínala, jak by si počínal
stát sám.
Pojem samosprávy je tedy pojmem správy ve smyslu for
málním: mluvíme o samosprávě, poněvadž přiliHžíme k orgánu,
od něhož vychází určitý projev vůle, aniž zkoumáme, co je obsa
hem tohoto projevu, jďe-li jen o činnost správní ve vlastním slo
va smyslu, ěi také o tvoření druhotných norem, nebo nalézání
práva.

II.

O právní povaze university.
Definovali jsme samosprávu jako účast veřejnoprávního sub
jektu na veřejné správě poskytnutou mu právním řádem jako
jeho subjektivní právo pod dozorem správy státní. Jde o to, přísluší-li taková samospráva dnešní universitě, a v jakém rozsahu.
Odpověď závisí na zodpovědění prejudiciální otázky, je-li dneš
ní universita subjektem veřejného práva ěili nic.
Právní povaha university je sporná.
Jest dějinnou skutečností, že university středověku i prvých
dob novověku měly povahu veřejnoprávní korporace. To platí
i o universitách bývalých států na dnešním území českosloven
ské republiky, zejména o nejstarší z nich, jediné historické uni
versitě naší, universitě Karlově.
Zlatou bullou ze dne 7. dubna 1348 založil Karel IV. s před
chozím souhlasem papeže Klimenta VI. studium generále v
Praze a propůjčil mu „privilegia, immunitates et libertates om
neš, quibus tam in Parisiensi, quam Bononíensi studiis doctores
et scholares auctoritate regia uti et gaudere šunt soliti, omnibus
et singulis illuc accedere volcntibus". Dne 14. ledna 1349 pak
potvrdil Karel I V . jako král římský pražskému učení veškeré
svobody, které jiným učením byly uděleny jeho předchůdci, cí
saři a králi římskými. Listina o tom vydaná praví: „ . . . c u m
dudum ex provida deliberatione eedis apostolicae pro decore et
magnifici státu regni (nostri Boemiae) in civitate Pragensi, que
ipsius regni metropolie fore dinoseitur, instauratum sit studium
generále et omnibus graciis, honoríbus, emunitatibus, Iibertatibus,
et consuetudinibus aprobatis, quibus alia quevis generalia studia
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decorata noeeuntur, ŕuerit graciosius cornmuiiiturn, sicut hoc
eciam littere supradicte sedis desuper edite clarius attestantur,
nos igitur animo deliberato et maturo consilio precedente pro
supradicti regni nostri statu et subHmatione felicí supradictum
etudium, doctores, magistros, studentes et familiäres ipsorum
et totam luriversitatem eiusdem studii universis et singulis graciis, honoribus, emunitatibus, libertatibus, exempcionibus et consuetudinibus, quibus aha studia generalia per divos Romanos
imperatores seu reges, predecessores nostros, pri dem insignita
sunt, exnunc inantea perpetuis ŕuturibus temporibus de čerta
nostra sciencia corrmimiimus auctoritate regia nobis veluti Romanorum regi et sacro Romano imperio competenti..."
Organisace university byla podobná jako organisace středo
věkých universit vůbec, ale byla tu doprána značná volnost tím,
že bylo v zakládací listině pověděno, že se má universita spravo
vali svobodami, právy a zvyklostmi studií pařížského a boloň
ského. Ježto organisace obou se značně lišila, trvalo dosti dlou
ho, než se organisace pražské university ustálila. Všichni účast
níci generálního studia (magistři i studenti) tvoří universitu,
obec, pod zvláštní jurisdikcí s voleným rektorem v čele a s vo
lenou radou po jeho boku. Studium generale dělilo se na čtyři
fakulty, jež mají v cele voleného děkana a skládají se z magistrů,.
Roku 1372 odtrhli se právníci od ostatních t ř í fakult a založili
vlastní universitu právnickou pod vlastní jurisdikcí a vlastním
rektorem. Odtud pak jsou v Praze university dvě, obě podřízené
kancléři — arcibiskupu pražskému —, třífakultní připodobněná
universitě pařížské, právnická připodobněná universitě boloňské.
Srv. Krčmář, O pražských universitách, Praha 1934, str. 11
a násl.
Představa o korporační povaze university ovládala právo
platné v našich zemích a bývalém Rakousku až do doby po
měrně nedávné.
Ještě zakládající listinou ze dne 30. září 1875 propůjčuje pa
novník nově zřízené universitě v Cernovicích výslovne povahu
korporace jako jiným universitám v královstvích a zemích za
stoupených na říšské radě. Praví se tam: „Wir befehlen...,
dass diese neue Hochschule sich in Allem und J e d e m . . . nach
jenen Gesetzten, Anordnungen und Einrichtungen organisire und
gestalte, welche für die anderen Universitäten in Unseren i m
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Reichsrate vertretenen Königreichen und Ländern bestehen, und
Wir gewähren ihr zugleich alle jene Rechte, Vorrechte und Frei
heiten, welche diesen i n Unseren vorbezeichneten anderen K ö 
nigreichen und Ländern blühenden Universitäten von Uns und
Unseren Vorfahren allergnadigst gewährt worden sind".
„Wir wollen insbesondere, dass diese Universität innerhalb
des geltenden akademischen Rechtes eine mit voller Selbstän
digkeit und Autonomie ausgerüstete Corporation bilde, welche
ihre inneren Angelegenheiten frei ordnet und verwaltet."
Placht-Havellza, Předpisy str. 11 namítají sice, že propůjče
ní korporační povahy universitě černovické nestalo se zákonem,
nýbrž jen listem bývalého- panovníka, „takže jest pochybno, zda
tento Üst, vydaný již za platnosti prosincové ústavy, mohl bytí
pramenem práva".
V panoTOÍkově listu praví se v tomto směru: „ N a c h d e m . . .
der Reichsrath — in gewohnter patriotischer Opferwilligkeit die
öffentlichen Interessen wahrnehmend — einem Gesetzentwürfe
wegen Eriichtung der genannten Universität seine Zustimmung
ertheilt und auch die hiefür erforderlichen Mittel freigebig zur
Verfügung gestellt hat, haben W i r die Gründung dieser Univer
sität endgiltig beschlossen und am 31. März dieses Jahres dem
hierauf abzielenden Gesetze Unsere Sanction ertheilt".
„ I n Ausführung dieses Gesetzes gründen und errichten W i r
hiemit die Universität in Czernowitz..."
Tento üst jest spoíupodepsán tehdejším ministrem kultu a
vyučování a jeví se jako úkon vládní a výkonné moci bývalého
rakouského panovnílta ve smyslu státního základního zákona ze
dne 21. prosince 1867. č. 145 ř. z. a zákona ze dne 25. července
1867, č. 101 r. z.
Nesdílíme proto svrchu uvedených ústavněprávních pochyb
ností Plachtových a Havelkových a pokládáme zřizovací list b ý 
valého panovníka ze dne 30. září 1875 za pramen práva.
Novější právo zaujímá v otázce právní povahy university
poněkud jiné stanovisko.
Zákon ze dne 28. února 1882 č. 24 ř. z. uznává v § 3
obě pražské university a její fakulty pouze za subjekty majetko
vých práv. V motivech k tomuto zákonu (ě. 344 příloh ke ste
nograf, prot. posl. sněm. I X . zasedání) čteme: „Ad § 1: Die
Prager Universität in ihrem bisherigen Bestände ist zwar in
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erster Linie Staatsanstalt; sie ist jedoch insbesondere in Anse
hung des ihr aus früherer Zeit zukommenden Vermögens, teils
an sich, teils in ihren Faloiltäten Trägeria von Eigentums
rechten. Infoige der künftigen Eimichtung der Universität tre
ten an Stelle dieser einen juristischen Person zwei in ihrem
Wesen und ihrer Organisation nach getrennte, selbständige
Rechtssubjekte, ohne dass jedoch von vornherein festgestellt
wäre, i n welcher Weise dieselben als Eechtsnachfolgerinnen der
bisherigen Universität anzusehen sind."
Tento zákon byl arci zrušen zákonem ze dne 19. února 1920.
cis. 135 Sb. z. a n., o pomeru pražských universit, avšak i nový
zákon uznává pražské university za subjekty práv majetkových.
Zákon mluví „o výlučném vlastnictví" k budove Karolina (§3),
o „vlastnictví" k archivu a registratuře (§ 4), o „vlastnictví" sta
robylých insignií a jiných památek (§ 5), o ponechání vědeckých
ústavů, jejich předmětů a zařízení universitám (§ 6).
Leč tím, že zákonodárce uznal „vlastnictví" dvou konkrét
ních universit k určitým majetkovým podstatám, není uznána
právní subjektivita jejich ani pro obor práva soukromého, ani
pro obor práva veřejného, a není nic řečeno o právní povaze uni
versity vůbec. A i kdybychom chtěli extensivní interpretací přiznati majetkoprávní subjektivitu universitě jako takové, neply
nula by z toho ještě její subjektivita veřejnoprávní. Neboť i stát
ní ústav může býti nadán právnickou osobností pro obor práva
soukromého a zůstaíie přes to ústavem státním, jenže stát není
v takovém případe vlastníkem ústavního jmění. „Ustav zůstane
stejně státním, . . . i když vlastníkem ústavních budov je někdo
j i n ý . . . Není pojmové překážky, pro kterou by nemohl státní
ústav — universita býti provozován pomocí hmotných prostřed
ků, jež poskytuje universita — korporace. Proto vlastnictví uni
versitní korporace na určitých objektech, jichž se k provozování
ústavu užívá, nic nedokazuje proti universitě — státnímu ústavu."
(Hácha, Věstník str. 8 pozn. 4. a str. 18 pozn. 18).
Praxe — admimstrativní i soudní — vyslovila o právní po
vaze university tyto názory:
Ministerstvo kultu a vyučování praví ve výnosu č. 2272/1897
toto: „Die oest. Universitäten sind durch die Landesfürsten als
selbständige, mit staatsrechtlichen Privilegien und Vermögens
rechten ausgestattete Korporationen ins Leben gerufen. M i t der
^8

Zeit haben dieselben jedoch ihre selbständige Stellung zum
grössten Teile eingebüast und sind gegenwärtig als staatlich©
Anstalten organisiert, ohne dass jedoch ihre Stellung als juristigehe Personen i m gesetzlichen Wege ausdrücklich aufgehoben
worden wäre". Beck-Kelle, str. 1.
Bývalý vídeňský správní soud vyslovil se v nálezu ze dne 21.
dubna 1886 č. 1139, Budw. X , 3026: „Der akademische Senat
befindet sich gegenüber dem Unterrichtsministerium in dem
Verhältnisse einer untergeordneten Behörde zu einer vorgesetzten
und kann ihm daher mit Ausnahme derjenigen Fälle, wo er
kraft besonderer Rechtstitel, z. B. bei Stiftungen als Repräsentant
auftritt, eine Beschwerde gegen Verfügungen des Unterrichte
ministers nicht eingeräumt werden. Die oest. Universitäten sind
Staatsantalten und daher mit Bezug auf ihre Einrichtung und
Verwaltung den Verfügungen der betreffenden Zentralstelle un
terworfen."
A stejně již v nálezu ze dne 21. listopadu 1883, č. 2384,
Budw. V I I , 1917: „Das Professorenkollegium einer Universität
kann in der Eigenschaft als Stiftungsverwalter (nicht aber als
akademische Behörde) gegen Entscheidungen des Unterrichts
ministeriums Beschwerde fuhren".
'
Nase nejvyšší soudní tribunály měly již několikráte příle
žitost zabývati se otázkou právní povahy university i jiných vyso
kých škol. Jsou to zejména nálezy nejvyssiho správního soudu c.
15040/1922 — Boh. A 1596, c. 2380/1923 — Boh. A 1950, c.
23.787/1930 — Boh. A 7438, a rozhodnutí nejvyssiho soudu
R II 489/35 — Vážný c. 13.255.
V nálezu Boh. A 1596 vyslovil nss, že universita jako celek
a pravděpodobně i fakulta, je prá™im subjektem, a to korporací
s právem na určitou účast ve správě veřejné, že však tato kor
porační povaha byla zatlačena do pozadí státním ústavem, a že
dnes v universitě „podstata veřejné korporace sloučena jest s
podstatou státního ústavu ve spletitý celek."
Rozhodnutí nss Boh. A 1596 jest velmi pečlivě a důkladně
odůvodněno a zasluhuje, aby podrobněji bylo reprodukováno.
Podnět k tomuto rozhodnutí dala stížnost podaná „lékařskou
fakultou imiversity Karlovy, resp. profesorským sborem této fa
kulty" proti rozhodnutí ministerstva školství a národní osvěty
v příčině ustanovení examinátora pro zkoušky doktorské.
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„Soud musil 6e vypořádali s otázkou, „kdo" či „co" jest fa
kulta universitní a fakultní sbor profesorský, neboť — jak se v
důvodech nálezu praví — soudní kontrola správy, k níž tento
tribunál je povolán, jest organisována na zásadě ochrany práv
subjektivních. Může tedy nej vyšší správní soud k projednání
prijímati stížnosti jen tehdy, přícházejí-li od právních subjektů,
osobností. Nestojí-li za stížností právní subjekt, musel by j i
soud odmítnouti jako nepřípustnou. Stížnost fakulty resp. sboru
profesorského bylo by tedy odmítnouti, kdyby vyšlo na jevo, že
fakulta universitní není právnicky nic více než kterýkoli ústav
státní, jako na př. státní gymnasium nebo knihovna universitní a
fakultní sbor profesorský nic více než kterýkoli úřad státní".
{Ráchá, Věstník min. vnitra, V., str. 5 a násl.)
Ve svém nálezu podává nss po úvodní stati (I.) stručný nástui právní situace university ve středověku a v zeměpanském
státě až do polovice minulého století (II.), zabývá se reformou
Thunovou (III.), probírá následující zákonodárství rakouské (IV.)
a zákony čsl. republiky (V.), načež ciní závěry a použití na spor
ný případ (IV.).
Myšlenkový pochod nálezu jest tento;
I. Universita jako útvar právní může býti zařáděna jen do
řady útvarů právních, jejichž krajním článkem na jedné straně
je ryzí ústav státní a protilehlým krajním článkem ryzí korporace
samosprávná. Tam pouhé zařízení státní s pouhými orgány ústa
vu státního, tedy orgány státu samého v poměru služební pod
řízenosti vůči státní správě vyučovací. Zde samostatná osobnost
právní s vlastními právy a povinnostmi, zejména s právem na
určitý kus veřejné správy; zde orgány právního subjektu od stá
tu odlišného a představitelé subjektu na venek, kteří proti, kaž
dému bezprávnému zásahu (i se strany státní správy) do korpo
rační samosprávy mohou se domáhati právní ochrany.
Určití, ke kterému z těchto dvou protilehlých typů naše
university náležejí, či představují-li některý střední článek anebo
snad útvar hybridní, ukazující s jedné strany tvářnost státního
ústavu, s druhé strany však vlastnosti samosprávné korporace,
a které jsou to stránky, v nichž řídí se právem ústavu státního
a v nichž řídí se právem korporace samosprávné, není možno
jinak než z celého souboru příslušných positivních předpisů; ve
dle toho však nutno vážití. poznání této instituce i z oněch po
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zůstatků minulých epoch právního vývoje, jež derogující úpra
vou novější nebyly odklizeny a sestrojiti z těchto pozůstatků
práva starého a z norem práva nového soustavný celek platného
práva 'universitního.
II. Sahajíc svým původem do X I I . století přijala universita
právní podobu typickou pro toto období. Je to svobodné sdru
žení. Universita středověká byla svobodná a samostatná korpo
race učených a učících se. University byly a zůstaly ve středo
věku napořád korporací, jež „vedle práva veřejně učiti m á svou
autonomii, své soudnictví i samosprávu, určujíc svobodně svou
vlastní organisacL volíc sobě svobodně své představené a své or
gány, přijímajíc a vylučujíc svobodně své členy, korporací způ
sobilou k právům majetkovým i k právním jednáním práva
občanského".
Tuto povahu měla i historická universita našeho státu, uni
versita Karlova, jíž ve zlaté bule z roku 1348 uděleny všechny
výsady university pařížské a university boloňské.
Universita Karlova
také zřetelně projevovala svou po
vahu korporační, používajíc nejednou svého práva statuty ureovati svou organisaci a dávati si řád vyučovací, voliti pravidelně
svého rektora, později děkana, a vykonávati rektorem a jeho ra
dou soud nad členy university atd. Udílela také od počátku aka
demické grady, byť v důsledku zvláštního postavení církve ve
středověku na základě licence, dávané církevním hodnostářem,
arcibiskupem pražským.
Trvalou a hlubokou proměnu ve zřízení universitním usku
tečnil vzrůstající stát zeměpanský s órganisačním principem vrch
nostenské moci zeměpanské, který přes stavovské zřízení spěl k
zeměpanskému absolutismu. Je to zejména dekret Ferdinanda
III. z roku 1654, zavádějící v superintendentu jakýsi policejní
dozor nad universitou, k němuž přistupují později studijní řády a
četné dekrety z doby tereziánské (1752 a 1754) a studijní řád
Františkův z r. 1802, který zakončil vývoj university ze středo
věké korporace ke státnímu ústavu vyučovacímu. Dekret dvor
ské kanceláře z r. 1808 o regulaci university krakovské vyjadřuje
výmluvně vedoucí myšlenku policejního absolutismu, že vyučo
vání je věci státu. „Obor vědecký, řízení studií, jakož i dohled,
na úspěch a mravnost profesorů i žáků jest na každé fakultě věcí
direktora, který v těchto záležitostech direktorských má se
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obraeeti bezprostredne na nadřízený úřad zemský a od něho
přijírnati. nařízení". A dekret studijní komise dvorské z r. 1809
praví, že studijní direktoři mají pecovati pospolu o rozkvět stu
dií vůbec a každý z nich zvláště o studia onoho oboru, který je
mu svěřen., a že jejich úřední pravomoc vztahuje se na tato stu
dia, na profesory a žáky jejich oddělení a na fakultu, jejímž je
direktor současně i presidentem,
Z učících čietnů korporace stali se tedy státní úředníci, vy
konávající učitelský úřad, zeměpánem jim svěřený. Byli jmeno
váni zeměpánem na základě konkursu (konkursní zkoušky, Rá
chá, n. u. m., str. 10, pozn. 10) za účasti studijního direktora.
Obsah jejich služební povinnosti, zejména i obsah látky učební
byl přesně vymezen instrukcemi, schválenými učebnicemi neb
censur ovánými sešity přednáškovými, jichž profesor přísně se
musil držeti, podléhaje v tom stálému dozoru direktorovu, stejně
jako mu podléhal i co do formy a způsobu svých přednášek.
Ve všech věcech s vyučováním souvislých stali se profesoři ryzími
orgány státními, docela stejně jako jím byl úřednický direktor
studijní, jim v cele postavený.
Než ani policejní stát nevyhladil všech stop korporační
minulosti universit. Fakulta skládala se nejenom z úřednických
profesorů, nýbrž i z přivtělených doktorů, nedotčeno zůstalo
právo university voliti rektora a právo fakult voliti děkana, za
chována byla instituce senátu akademického, třebaže v něm ve
dle volených děkanů a rektora zasedali také studijní direktoři
fakult. A n i stát policejní neodňal universitám, ba ani fakultám
jejich majetku, přiznávaje j i m napořád povahu subjektů práv
majetkových. I promoce doktorské uznávány byly za akt uni
versitní. Universita Karlova jako universita (nikoli na základě
svého pozemkového majetku) byla povýšena mezi stavy zemské
a její dočasný rektor byl jejím representantem v zemské sně
movně a m. j . Ve všem tom rýsuje se zřetelně hranice mezi tím,
eo policejní stát z obsahu života universitního zabral pro svůj
ústav vyučovací a eo ponechal jako kusý zbytek zřízení korporačrúho. Korporační povaha university byla zatlačena do pozadí
ústavem státním.
Prošedši poncejriím státem stala se tedy universita v Ra
kousku nepochybně ústavem státním, neztratila však své korpo
rační povahy úplně. Zachovav korporační základnu university,
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vystřebaí policejní stát ze životného obsahu korporace umversitní
celkem jen to, čeho potřeboval pro svůj regál vyučovací, avšak
v tom neznal žádných mezí.
ÍII. A n i po pádu absolutismu stát se nevzdal a ani nemohl
se vzdáti centralisace jako organizačního principu správy veřejné,
avšak zaváděl současně.do jistých oborů a v jistých mezích také
jiný protichůdný princip organisační, který lze označiti jako decentralisační. Do zřízení universit zasáhl stát hned celým souborem předpisů, známých jako reforma Thunova. Náleží sem
zejména t. zv. prozatímní zákon o organisaci úřadů akademic
kých č. 401/1849, všeobecná nařízení o věcech studijních na
třech světských fakultách, prozatímní řád disciplinární číslo
416/1849, všeobecné nařízení o studiích fakultních č. 370/1850
a řada výnosů dalších, upravujících jednotlivé otázky.
Vedoucí myšlenka, na níž tato reforma universit spočívá,
jest zásada svobody učení (Lern- und Lehrfreiheit). Výraz sám
vyjadřuje ovšem více než bylo vskutku míněno. Neznamená, že
učící smějí libovolně určovati obsah a předmět svých výkladů
a že učící se mohou libovolně si vyhírati z toho, co j í m vysoké
učení předkládá. Prozatímní zákon organisační (§ 15) předpokládá
obligátní obory učební, a brzy potom výnosem z r. 1885 č. 172
ř. z. byla upravena studia právní a státovědecká velmi po
drobným plánem studijním, který schválen byl panovníkem. Stát
dále nařizoval, čemu, t. j . kterým předmětům musí býti učeno,
a z čeho se mají skládatí. zkoušky jak státní tak doktorské.
Zásada svobody učení měla prakticky a především ten smysl, že
odstraněn byl policejní dohled na vysoké učení, že odstraněny
byla stálá censura přednášek profesorů a dohled na prospěch
studujících v podobě semestrálních zkoušek. Proto byl odstraněn
úřad studijních direktorů a jejich kompetence přešla (§ 6
pro z. zák. o organisaci) na děkany fakultní, volené profesorským
sborem z jeho středu. Profesorský sbor stal se úřadem bezpro
středně řídícím (§ 4 cit. zák,). Nej vyšším úřadem akademickým
jest akademický senát (g 20), jehož přednostou (§ 22) je rektor
volený nepřímo profesorskými sbory z fakultních profesorů.
Než ze žádného ustanovení reformních předpisů Thunových
nelze vyčisti, že měla býti odstraněna služební podřízenost „úřa
dů akadernických" pod ústřední státní správu vyučovací. Naopak,
universitní profesoři zůstali osobně úředníky státními, nově za33

vedení soukromí docenti byli učiteli „státem pripustenými",
konstituování veškerých úřadů akademických bylo podmíněno
potvrzením ministerstva vyučování, a když užší volba rektora
je bezvýsledná, m á rozhodnouti ministerstvo ( § 1 3 . a 11 org.
zák.); za jistých podmínek byl ministr povinen, aby sám ustano
vil děkana na dobu zpředu určenou a aby ho vyzbrojil plnou
mocí, kteréž k řízení fakulty je zapotřebí (§ 9 org. zák.); pro
tokoly o všech schůzích sborů profesorských i senátů akademic
kých mely se do osmi dnů předkládali ministerstvu k nahlédnutí
(§ 23, odět. 2) a veškeré pochybné případy měly býti předneseny
irdnisterstvu (§ 23, odst. 1.).
Organisacní zákon opětně zdůrazňuje zodpovědnost orgánů
akademických, děkana (§ 19), rektora (§ 22), akademického se
nátu ( | 2 pro v. řádu disciplinárního), a míní tím zřejmě slu
žební odpovědnost vůči úřadům ústředním. Úřad tento jest zá
sadně nejvyšší stolicí odvolací. Vyloučení imatrikulovaného po
sluchače ze všech universit jest ministru výslovně vyhrazeno (§
14 prov. discipl. řádu).
Potvrzení ministerstva mají zapotřebí jednací řády sborů
profesorských (§ 19 org. zák.) a zvláštní řády disciplinární. Deřimtivní statuty universitní, na něž se pomýšlí v iprozatíímiím
zákoně organisacním (§25), mohou university jen navrhovati, vydávati je vyhrazeno jest správě státní.
Celkový obraz, který se podává z těchto ustanovení, jistě
není právní podoba samosprávné korporace. Přes to však duch
reformy Thunovy je konservativní i vůči korporacním pozů
statkům, které universitám i za éry policejní zůstaly zachová
ny. Organisacní zákon z r. 1849 v §u 24 výslovně stanoví, že do
savadní zřízení universitní, pokud nebyla tímto zákonem změ
něna, zůstávají v platnosti. Staré korporační právo universitních
fakult voliti své představené žije dále ve volbě děkana, rektora
a senátu akademického dle org. zákona z r. 1849 a tento histo
rický prvek dává volební funkci i nyní charakter skutečného
práva. Reforma nedotýká se nijak práva universit udíleti hod
nosti akademické, kteréž i policejní éra uznávala. Nedotčena zů
stala i způsobilost fakult a university k právům majetkovým.
I status university jako stavu zemského byi v podobě poměrům
odpovídající zachován, projeviv se jako virilní členství rekto
ra na zemském sněmu podle zemského zřízení z r. 1861. Orga
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nisacní zákon z roku 1849 výslovně nazývá universitu pražskou
a vídeňskou „společenstvy", „Gemeinschaften" (§ 27) a v § 1
praví o fakultách, že skládají se ze sborů učitelských a z imatrikulovaných studujících. Provisorní řád disciplinární z téhož ro
ku pokládal v § 6 za nutno zdůrazniti, že studující university
nebo fakulty ve svém eelku korporací nejsou.
Právní struktura university, kterou jí dal policejní stát,
nebyla tedy reformou Thunovou ve svých hlavních rysech změ
něna. Zůstal státní ústav vyučovací, zůstaly však také dochované
složky korporační. Státní ústav stojí však v popředí, stejně jako
v době předbřeznové. Ministerský výnos z r. 1851 výmluvně do
svědčuje, že „větší svoboda", přiznaná úřadům akademickým,
znamená jen onu formu deoentralisace, která podřízeným or
gánům státním poskytuje větší volnost pohybu, snažíc se vycho
vat! je k samostatnosti a získati pro stát jejich osobnost, avšak
bez uvolnění jejich služební podřízenosti.
IV. A n i pozdější zákonodárství rakouské nezměnilo v cel
ku právní podoby, v jaké universita vyšla z reformy Thunovy.
Zákon z 25. května 1868 ř. z. c. 48, o poměru školy k církvi,
jen ještě zdůraznil ráz university jako ústavu státního a správu
její jako správu státní. Stanoví v §u 1 výslovně, že nejvyšší ř í 
zení a dohled na veškeré vychování a vyučování přísluší státu,
a v §u 9, že toto řízení a dohled vykonává ministerstvo vyučo
vání. Bízení (Leitung) znamená přímé zasahování do správy vy
učovací, které nechybí ani ve školství nižšího řádu. Již tento zá
sadní poměr státu k veřejnému vyučování nutí považovati orgány,
které spravují veřejný vyučovací ústav za školský úřad státní a
to tím spíše, když jde o ústav, který jako právě university, je
státem SKOro výlučně vydržován a ostatně i positivně nejednou
přímo jako státní ústav vyučovací označován.
Zákon ze dne 27. dubna 1873 r. z. č. 63 týká se jen organisace akademických úřadů. Do tohoto zákona přešla ustanovení
orgamsačního zákona z r. 1849 z valné části beze změny, anebo
aspoň beze změn podstatných. Složení úřadů akademických bylo
změněno jen potud, že akademický senát byl rozšířen o jednoho
člena z každého sboru profesorského (§ 9). Konstituování úřadů
akademických zůstalo i nadále podmíněno potvrzením ministro
vým (§ 12). Stejně jako dle zákona z r. 1849 jest nyní děkan
povinen shledané závady oznamovali ministru (§ 18). Domnívá-li

se děkan, že by nemohl za výkon usnesení sboru odpovídat^ má
případ předložití přímo ministru (§ 18, odst 2). V jěehže^ přípa
dech, jako bylo dosud, zůstal ministr v zásadě nejvyšší stolicí roz
hodovací a stejně jako dříve potřebují jeho potvrzení jednací řády
sborů profesorských a nyní také jednací řády senátů akademic
kých (§ 22).
Kompetencím sboru profesorského dostalo se v §u 14 úpra
vy podrobnější a přesnější, která se od zákona z r. 1849 jen ve
dvou bodech podstatně odchyluje. Předně novv zákon y §u 14
č. 4 přiznává fakultě verbis expressis kompetenci „udíieti dokto
rát pod autoritou university", kterýžto slovní obrat dává této
kompetenci určitější zabarvení „práva" udíleti grady akademické,
tedy onoho práva, jež nejen v dáAiaější historii, nýbrž i za
policejního režimu uznáváno bylo za právo universitní korporace.
V §u 14 c. 1 mluví se však také výslovně o právu fakulty ciniti
m i n i s t e r š t í návrh na obsazení profesur. Není zajisté snadno vykládati tento výraz „právo" jinak, než podle jeho vlastního smy
slu, tedy ve smyslu skutečného subjektivního práva fakulty.
Lee i kdyby nebylo možno žádný z těchto dvou bodů vykládati ani jako uznání, ani jako rozšíření korporacních práv uni
versity, po př. fakulty, nelze v zákoně tomto nic naíézti, čím by
se universitě ubíralo z oněch pozůstatků jejich práv korporacních,
jež přežily éru policejní a jež i zákon z r. 1849 zachoval. Uni
versita zachovala svou dosavadní dvojí tvářnost, jednak jako
korporace a jednak jako státní ústav, třebaže hranice vzájemné
sféry oddělující byla rozšířením korporacních práv poněkud
posunuta ve prospěch korporace.
Právě proto zůstal však jádrem instituce státní ústav, který
má se ke korporaci jako pravidlo k výjimce.^ V tomto smyslu
nazírá na university prakse i v době konštituční; o tom svědčí
forma i obsah velmi četných aktů vládních, jimiž do věcí uni
versitních bylo zasahováno. Tak byla zejména úprava zkoušek
doktorských" tou měrou považována za věc státního ústavu vy
učovacího, že rigorosní řády jsou obsaženy v pouhých nařízeních
vládních. Nařízení z r. 1850 o kolejném vydané na základě
nej v. rozhodnutí bylo již za doby absolutistické změněno bez
nejv. rozhodnutí pouhým nařízením ministerským č. 37 ř. z. z
r. 1853. Další obdobné doklady nalézáme v nařízení z r. 1873
;
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o právnických seminářích, v nařízení z r. 1886 o imatrikulačnícli
taxách, v nařízení z r. 1888 o habilitaci soukromých docentů &
pod.
Veškeré tyto normy nebyly by v takové formě a s takovým
obsahem prá™icky myslitelný, kdyby státní správa vyučovací
nebyla měla před sebou státní ústavy a státní orgány správní,
nýbrž orgány korporace s právem na správu těchto věcí, do ně
hož by bylo lze zasáhnouti jenom zákonem. Neníli přece možno
všechny tyto projevy ústřední moci státní pokládati za pouho
usurpaee se strany moci výkonné déle než půl století stále a stále
opětované.
V . Zbývá otázka, zdali a v jakém směru působily na právní
povahu university zákony vydané za republiky.
_ Zákon z r. 1920 č. 135 Sb. z. a nař. o poměru pražských
universit uznává tyto university výslovně za subjekty práv majet
kových. Z toho však není možno odvoditi, že stát uznávaje vlast
nictví dvou konkrétních universit, totiž vlastnictví pražských uni
versit k určitému majetku, anebo snad vzdávaje se vlastníctva k
některým kusům majetkovým, vzdal se též řízení ústavu jako
celku, které až dosud vykonával.
Zákony o zřízení nových universit z r. 1919 nedokazují nic
více, nežli že zákonodárce za náležitou formu aktu zřizovacího
považoval zákon. Zásadu tuto pak vyslovil zákon č. 28/1922 ex
pressis verbis, vyhradiv zřizování všech vysokých škol státních,
ano i nových fakult a oddělení záhonu.
Zákon z r. 1919 č. 78 Sb. z. a u. o platech profesorů vysokoškolských upravuje jen hmotnou stránku osobního poměru služebního.
Zákon z r. 1919 č. 79 Sb. z. a nař. o služebním poměru učitelů vysokoškolských obsahuje v § 1 ustanovení velmi významné.
jež ovšem služebního poměru učitelů vysokoškolských nijak se
netýká, upravujíc vliv sborů profesorských na jmenování nových
členů. V ostatních svých ustanoA eních týká se zákon opět jen
statutových oprávnění vysokoškolských učitelů (trvalosti poměru služebního a nepřeložitelnosti) a zabývá se organisací úřadů
disciplinárních a upravuje právo disciplinární, jakož i dání do
výslužby a odnětí veniae legendi.
Jsou to zajisté ustanovení neobyčejného významu. Bylť j i 
mi odňat ústřední správě státní všechen i nepřímý vliv na jediný
r
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prostředek právní, jímž lze reagovat! na neplnění povinností slu
žebních. Zákon cis. 79/1919 vložil všechen vliv na složení orgánů
disciplinárních, jak žalobcích, tak judikujících do rukou akade
mických senátů, resp. sborů profesorských, kterým přísluší všec
ky orgány disciplinární, to jest komise disciplinární, vrchní ko
misi disciplinární, vyšetřujícího komisaře, disciplinárního žalobce
a vrchního disciplinárního žalobce povolávat! k úřadu svobodnou
volbou. Zákon nejen prohlásil nálezy vrchní disciplinární komise
za výroky konečné, nýbrž odňal disciplinárně odsouzenému i o branný prostředek stížnosti ke sprá™ímu soudu až na případ,
když nálezem vrchní disciplinární komise byla porušena ústa
vou zaručená svoboda vědy a jejího učení.
Přes to však není možno ani v tomto vybudování práva
disciplinárního nalézti nic, co by povahu university činilo pochyb
nou jako ústavu státního, poněvadž moc disciplinární není nic
jiného než projev moci služební. Že však učitelé vysokoškolští i
dle práva našeho státu jsou v poměru služebním ke státu a nikoli
snad ke korporaci universitní, není možno pochybovat!. Svěřil-li
stát výkon moci disciplinární orgánům z university, pokud se
týče ze souboru všech vysokých škol vzešlým, není v tom možno
viděti nic více nežil zvláštní způsob organisaee služební moci
stáru po jedné její stránce a nikoliv disciplinární moc nějakého
jiného subjektu právního.
V I . Výsledkem opětovných historických proměn při univer
sitách je nyní útvar, v němž podstata veřejné korporace sloučena
jest s podstatou státního ústavu ve spletitý celek. Dnešní stát
dává universitě potřebné prostředky hmotné z převážné části,
dodává jí také potřebné síly osobní, třebaže za kooptaení součin
nosti universitních fakult. V těchto silách osobních, které stojí
k němu v poměru služebním, dodává však stát zároveň korporaci
universitní nebo korporacím fakultním, z nichž ona se skládá,
korporační členstvo. Korporace universitní pak navzájem posky
tuje toto své členstvo buď přímo ve sborech profesorských nebo
nepřímo v orgánech těmito volených, jakožto správní orgány
ústavu státnímu, které v této své funkci jsou správními orgány
státu.
Z podaného historického nástinu je patrno, že nejen uni
versitě jako celku, nýbrž ani jednotlivým fakultám nechybělo
znaků právních, které je kvalifikují jako korporácie e jistou mí
38
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rou vlastní právní existence, ať již poměr jejich k universitní
korporaci jako celku je jakýkoli. I moderní právní předpisy
připínají určitá práva k jednotlivým fakultám spíše než k celku
university. Než i kd} by fakulty byly součástkami university,
bez vlastní osobnosti, stojí za nimi právní osobnost univer
sity, která se v určitých vztazích projevuje ve fakultách, v nichž
na venek vystupuje a fakultními orgány jedná. Fakultní sbor
profesorský nemá nice povahy korporace odděleně od fakulty,
avšak nelze říci, že by sbor profesorský, pokud fakultu představuje, neměl za sebou právního subjektu, i když v některých
funkcích má jen povahu státního úřadu. Neboť funkce profesor
ských sborů nejsou právnicky stejnorodé, nýbrž jednou jsou to
funkce orgánu korporacního, jindy funkce státního úřadu.
Toto zásadní stanovisko, že university na základě svého
zvláštního dějinného vývoje mají jednak povahu veřejnoprávní
korporace, jednak povahu státního úřadu, jež sloučeny jsou ve
spletitý celek, zachoval nss i ve svých dalších rozhodnutích.
V nálezu Boh. A 1959 vyslovil nss, že vysoká škola báňská
v Příbrami je poldiým státním ústavem; ani ona sama, ani její
profesorský sbor nemají povahy korporace veřejného práva. Svůj
názor odůvodnil nss tím, že vysoká škola báňská jest útvarem
nepoměrně mladším než university, a že její předchůdce — horní akademie v Příbrami — naprosto neměla korporační povahy.
Tato akademie byla přeměněna ve vysokou školu rozhodnutím
býv. panovníka ze dne 27. prosince 1894 vyhlášeným ve W . Z .
ze dne 15. ledna 1895, č. 12. Z předpisů ústavních, tehdy platných, je zřejmo, že pouhý projev vůle panovníkovy, tedy pouhý
akt státní moci výkonné, nemohl stačiti, aby státní ústav b y l
přeměněn v samostatnou korporaci veřejného práva. Ani nový
statut vydaný rovněž výkonnou mocí nemohl míti tento účinek.
Nejnovější zákonodárství staví sice vysokou školu báňskou do
jedné řady s mdveiTsitarni, tak zejména zák. c. 78/1919, 79/1919,
28/1922. Ale právě tak jako tyto zákony samy o sobe by z univer
sit nebyly učinily korporace veřejného práva, kdyby university
povahu tu již nebyly měly na základě svého zvláštního historického vývoje, právě tak nepropůjěily korporační povahu ani vy
soké škole bánské.
V nálezu Boh. A 7438, který se týká přijímání absolventů
průmyslových škol na vysoké školy technické, vyslovil nss: „V
r
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dané souvislosti neměl nss příčiny zkoumati, zda vysoké školy
technické v čsl. republice jsou nadaný také samostatnou povahou
korporační, jak o tom bylo uvažováno s výsledkem kladným
stran universit v nálezu Boh. Á 1596/22, a s výsledkem zápor
ným stran vysoké školy báňské v Příbrami v nálezu Boh. Ä
1959/23, poněvadž z celého vývoje organisace vysokých škol
technických v Cechách a na Moravě, resp. v bývalém Rakousku
fcemůže býti pochybnosti, že tyto vysoké školy jsou — ať již
výlučně, nebo aspoň převážnou měrou — organisovány jako
ústavy státní."
V nálezu Boh. A 8423 zabýval se nss znovu otázkou rozebí
ranou již v nálezu Boh. A 1596, jakou právní povahu mají rigo
rosa (na lékařské fakultě) a činnost examinátora při těchto rigo
rosech, a vyslovil opět názor, že universita vystupuje v některých
vztazích jako státní ústav vyěovací bez jakéhokoliv příměsku kor
porační povahy, kdežto jindy její činnost odvozuje se z korpo{racního postavení university, resp. fakulty.
Nej vyšší soud v rozhodnutí Vážný ě. 13255 nalezl, že „Masa
rykova universita v Brně nemá samostatné právnické osobnosti",
není ani korporací ani nadací, nýbrž školním úřadem podřízeným
ministerstvu školství a národní osvěty, neboť jí nebyla propůjče
na právní osobnost jako se stalo Karlově universitě v Praze zla
tou bullou císaře Karla IV. Nemůže proto tato universita býlí
podmětem práv a závazků, nemůže žalovati ani žalována býti a
samostatně před soudem jednati.
To je stručný přehled dosavadní judikatury o právní povaze
university a jiných vysokých škol.
Z literatury uvádíme tato nej důležitější mínění:
Ronda, Právník X X L , 1882, sír. 434, pokládá universitu za
státní učiliště a universitní jmění za „bezsubjektní, pouze účelům
universitním věnované". Universita sama subjektem právním není.
Tilsch, Občanské právo, část všeobecná, str. 114: „Velice
sporná je právní povaha university ,jednak zdali je korporací
neb nadací (ústavem); jednak zdali je vůbec samostatnou osobou,
vlastnictvím státu anebo státním úřadem, resp. pokud to a pokud,
ono. Není pochyby, že máme oo činiti s útvarem přechodným
neb smíšeným. Universita jest dle svého základního karakteru,
který se podává z historického vývoje i z jednotlivých ustano-
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vení platných, právnická osoba typu korporace; a i jednotlivé
fakulty jsou opět v jistých směrech právnickými osobami typu
korporace. Universita i jednotlivé fakulty mají neb mohou míti
jmění, patronátní práva, spravují různé fondy (nadace), volí si
své orgány (rektora, děkany, senát) samy (že zvolené osoby se
státem potvrzují, stává se i u jiných veřejných korporací), universíta může míti i svého právního zástupce (advokáta)."
Pražák, Právo správní II., str. 144: „University jsou d l e . . .
zákona ze dne 27. dubna 1873 č. 63 výhradně ústavy státními
i pozbyly svého dřívějšího rázu korporačního."
Srv. týž, Právo ústavní III., str. 269, pozn. 2: „Univer
sity . . . udržely si povahu samostatných korporací až do posled
ního zákona universitního ze dne 27. dubna 1873 c. 63 ř. z.
I nyní hájí někteří korporaění ráz universit: jinak vsak rozhodl
správní dvůr nálezem ze dne 21. dubna 1886, Budw. c. 3026."
Lemayer, Die Verwaltung der oest. Hochschulen, Vídeň
1878: „Die Universitäten sind zwar Staatsanstalten, Institute,
die ein staatliches Interesse und eine staatliche Aufgabe repräsentieren, allein daneben haben sie auch einen selbständigen
wissenschaftlichen Beruf, den sie nach eigener Bestimmung i n
Freiheit verfolgen. Diese Anstalten haben also, um es so auszudrücken, eine dem Staate zugewandte und eine dem staatlichen
Einflüsse entzogene Seite" (str. IV.).
„Die Regierung nimmt nämlich auf das Universitätswesen
in zwei Richtungen Einfluss. Vor Allem hat sie für die akade
mischen Einrichtungen selbst zu sorgen; unter diese Rubrik gehören alle Gesetze und Verordnungen über Uinversitäts-Angelegenheiten, die Herstellung der akademischen Ordnung, dann
die administrativem. Massregeln, die Syatemisierung der Lehrkanzeln, die Beschaffung der erforderlichen Dotationen u. s. w.
Allein mit all' dem ist erst die Hälfte der staatlichen Aufgabe
gethan; dazu hat denn noch zu treten die Auswahl der Personen,
der Lehrkräfte, denen der vom Staate hergestellte Apparat übergeben wird, und dieser Teil der staatlichen Aufgabe ist gerade
bei den Universitäten von ganz besonderer Wichtigkeit. Auf anderen Gebieten des staatlichen Unterrichtes mag es liauptsächlich auf die sachlichen Massregeln ankommen, bei den U n i versitäten hingegen, die ihr eigenes, vom Staate nur partiell
beeinflusstes Leben führen, kommen in erster Linie die Perso-

"i

40

}

l

41

r
nen i n Betracht, denen die akademischen Aufgaben anvertraut
sind. Die Universitäten sind zumächst das, wozu sie die akade
mischen Lehrer machen; von diesen geht die eigentliche Kraft
und der Glanz der Institutionen, \vir möchten sagen, die ganze
akademische Prosperität aus; auch nicht entfernt hängt das
Gedeihen der hohen Schulen in eben solchem Grade, wie Persön
lichkeit und Stellung der Lehrer, von dem Einflüsse der Staats
gewalt ab. Bei ganz gleichen akademischen Eimichtungen kann
eine Universität viel oder wenig leisten, je nachdem sie gute
oder minder gute Lehrer hat. Das Wort: „man not measures"
gilt also hier mehr, als auf irgend einem anderen Gebiete
des staatlichen Waltens . . . " (str. IV., V.J.
„Resiimieren wir die Bestimmungen über die akademische
Organisation, so ergibt sich, dass dieselbe i n der Wesenheit eine
freie und autonome ist, wie es d e r . . . Charakter dieser in
erster Linie der Pflege der Wissenschaft gewidmeten Bildungs
stätten erheischt. Gleichzeitig ist jedoch dem Unterrichts-Mini
sterium, welches die dem Staate zustehende „oberste Leitung und
Aufsicht über das gesammte Unterrichts- und Erziehungswesen"
, . , auch bezüglich des Universitätsmiterrichtes auszuüben hat und
welchem hiebei die Wahrung jener speziellen Interessen zukommt,
mit denen das öffentliche Wesen . . . a n den rlochschul-Einrichtungen betheiligt ist, ein genügender Einfluss auf die Verwal
tung der Universitäten und volle Gelegenheit zur Wahrnehmung
jener speciellen staatlichen Interessen gewahrt. Die Autonomie
der Universitäten tritt übrigens auch i n dem hervor, dass i h n e n . . .
die von Altersher überkommene Eigenschaft als Korporationen
und damit die Vermögensfähigkeit noch immer zukommt. Da
durch unterscheiden sie eich von allen anderen Unterrichts-An
stalten i m Staate..." (str. 50 a násl.).
Mayerhofer (Face), Handbuch für den politischen Verwal
tungsdienst, Vídeň 1898, sv. IV., str. 1060 má za to, že univer
sity jsou nyní státními vyučovacími ústavy.
Mischler v Oest. Staatswörterbuch, Vídeň 1909, IV. str.
651 a násl. píše: „Die oesterr. Universitäten wurden durch die
seit längerer Zeit vorbereiteten, i n dem J . 1849 zur Tat ge
wordenen Reformen zu neuem Leben erweckt. D u r c h . . . diese
Vorschriften wurde den Universitäten die Korporationseigenechaft zurückgegeben, ihnen die Selbstbetätigung auf vielen Ge42
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bieten des Studienbetriebes wieder zuerkannt, auf anderen an
staatlich© Normen geknüpft und ein Doppelcharakter hergestellt,
welcher die mit dem modernen Staatsleben vereinbarliche Autonomie mit dem Aufgabenkreise einer Staatsanstalt verbindet..
jjDie Universitäten sind Korporationen, deren Selbständigkeit allerdings sehr abgenommen hat. Dieser Korporationseharakter, welcher den Universitäten in historischem Sinne zukam
und welcher sowohl i n der Sphäre des öffentlichen Rechtes als
auch des privaten gilt, ist durch keinen Staatsakt ihnen ausdrücklich aberkannt oder vernichtet worden".
??Die Korpora tionseigensehaft ist vielmehr neuerdings ge
setzlich ausdrücklich anerkannt worden. Es sei nur auf den
Ausschussbericht und die Verhandlungen zum Organisationsgeeetze 27. IV, 1873 hingewiesen, wo die Korporationseigenschaft
sogar für die einzelnen Fakultäten angenommen wird; auf den
§ 24 des provisorischen Gesetzes über die Organisation der aka
demischen Behörden vom 30. IX. 49, R. 401, i n welchem die be
stehenden Einrichtungen anerkannt werden, ferner auf den § 6
der in denselben Jahre (13. X. 49, R. 416) erlassenen provisorischen Disciplinar Ordnung, welcher gerade nur für die Gesamt
heit der Studierenden den Korporationscharakter negiert; end
lieh auf § 25 der JurisdTktionsnorm. 20. X L 52, R. 251, welcher
lautet: „Geistliche Gemeinden, Kirchen, Pfründen, Stiftungen und
alle Anstalten zu öffentlichen Zwecken, als: Universitäten, A r 
menhäuser, Spitäler". In der neuen Jurisdiktionsnorm vom 1.
VIII. 95, R. I I I , ist die korrespondierende Stelle (§ 75) anders,
aber die Universitäten nicht ausschliesend stilisiert. In der
Stiftungsurkujnde der Universität Caemowitz heisst es: Wir
befehlen, dass diese neue Hochschule sich . . . nach jenen.
Gesetzen . . . gestalte, welche für die anderen Universitlät e n . . . bestehen und W i r gewähren ihr zugleich alle jene Rech
t e . . . , welche diesen... Universitäten von Uns und Unsera.
Vorfahren allergnädigst gewährt worden sind. Wir wollen insbesondere, dass diese Universität innerhalb des geltenden aka
demischen Rechtes eine mit voller Selbständigkeit und Autonomie
ausgerüstete Korporation bilde, welche ihre iiinern Angelegenheiten frei ordnet und verwaltet. Desgleichen kann hier auf
das G . 28. I I . 82, R. 24, mit welchem die Prager Universität
geteilt wurde, hingewiesen werden, wo im § 3 die Vermögens43

fähigkeit und im Motivenbericht zu § 1 die Rechtspersönlichkeit
ausgesprochen wird."
„Der Standpunkt der Unterrichtsverwaltung wurde d u r c h . . .
Lemayer (a. a. O.) mit Entschiedenheit im Sinne der RechtsPersönlichkeit, Autonomie, Korporationseigenschaft und Vermögensf ähigkeit präzisiert. In d e r . . . Sammlung der Universitäts
gesetze von Beck-Kelle (S. 1) wird die Frage der juristisehieii
Persönlichkeit der Universitäten jedoch als eine gegenwärtig
bestrittene bezeichnet."
„Die Judikatur des V . G. hebt i n den E . Budwinski 1917
(1883) und 3026 (1886) zwei verschiedene Betätigungsgebiete
der Universitäten einerseits als Staatsanstalten und anderer
seits als Stiftungsverwalter hervor und beschränkt das Beschwer
derecht auf die letztgenannte Tätigkeit, eine Anschaumig, die
mit der Theorie der Korporationseigenschaft nicht im Wider
spruch steht. Wichtiger i m Sinne der Korporationseigensehaft ist
der Beschluss des V . G . 5 V I 99, Z. 6788/1898 (zitiert bei BeckKelle S. 3), in welchem ausgesprochen wird, dass die Gerichte
zu entscheiden haben, ob eine beschwerdeführende Universität
sich selbst zu vertreten berechtigt ist, oder ob sie sich durch die
Finanzprokuratur vertreten lassen müsse."
„ . . . Die akademische Gerichtsbarkeit der Universitäten wurde
als solche schon unter Joseph i l (4 V I I I 1783) aufgehoben und
lebt heute noch in abgeschwächtem Masse einerseits als Diszipli
nargewalt des Senates über die Professoren und Privatdozen
ten, ) Studierenden, Beamten und Diener, andererseits in einer
gewohnheitsrechtlich erhalten gebliebenen gewissen Exemtion des
akademischen Bodens von der Staats- und Gememdepolizeigewalt fort, indem der akademische Boden von den Polizeiorga
nen nicht betreten wird ). Ueberdies erkennt das Ministerium
1

2

1

) U nás přísluší výkon disciplinární moci nad vysokoškolskými
učiteli podle zákona č. 79/1919 disciplinárním organůmj jež akademic
ké senáty samostatně zřizují. Viz níže III. odst. 6. tohoto pojednám.
) K tomu srv. Beck-Kelle,
strana 28, pozn. 3: „Auf eine
Anfrage wurde mit Zuschrift des... Ministeriums des Innern vom 33.
März 1904, Z. 2201 /MI, im Einvernehmen mit dem... Ministerium
für K. u. U. eröffnet, dass hierlanjäs keine V o r s c h r i f t besteht,
nach welcher ďas Betreten der Universitätsräumlichlieiten durch Or
gane der öffentlichen Sicherheit behufs Vornahme von polizeilichen
Amtshandlungen unzulässig erscheine. Auf Grund der früher den Uni2
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(Erl. 2. X I . 1904, Z. 31479) den Universitätsbehörden das Recht:
zu, unabhängig von der eigentlichen Disziplinargewalt i m a l l gemeinen gegen Besucher der Universität sowie gegen Prüfungskandidaten entsprechend vorzugehen, wo dies i m Interesse der
Ordnung erforderlich ist. Die Uni.versitätsbehörden können also
auch ihrer akademischen Disziplinargewalt im engeren Sinne nicht
unterstehende Personen, deren Verhalten die akademische Diszi
plin zu gefährden geeignet ist, von der Universität fem halten,
resp. ihnen die Teilnahme an den Einrichtungen der Universität
auf Zeit oder für immer untersagen."
»Die eigene Vermögensstellung der Universitäten hat gleich
falls erheblich an Bedeutung verloren, wenngleich sie resp. die
Fakultäten noch immer Vermögen, Güter, Häuser, Patrona ts
rechte, Kapitalien, Fonds besitzen, Stiftungen verwalten, Ver
mögen erwerben usw. Die Universitäten waren bis in die Mitte
des 18. Jahrhunderts i m Besitze ihres Vermögens verbrieben,
Unter Maria Theresia und noch mehr unter Joseph II. wurde
der Gedanke immer mehr i n den Vordergrund gerückt, dass die
Universitäten Staatsanstalten seien, ihre Fonds winden mit dem.
Studienfonds vereinigt und die Verwaltung der Universitätsgüter
vom Staate übernommen. So wird gegenwärtig fast der gesamte
Aufwand der Universitäten vom Staate bestritten, wobei aber
manche Städte und Länder konkurrieren. Die Güter der Prager
Universitäten... werden vom Studienfonds verwaltet und die
übrigen Universitäten haben (ausser den Stiftungsgeldern) kein.
Vermögen,.
„Auch die Viriistimme der Rektoren der Universitäten i n
den betreffenden Landtagen ist ihrer Entstehung nach als ein
Ausfluss der Korporationseigenschaft zu betrachten und durch
die geltenden Landtagsordnungen übernommen worden. )
3

versitätskollegien zugestandenen akademischen Gerichtsbarkeit hat sich
jedoch bis auf die Jetztzeit die Ü b u n g e r h a l t e n , dass inner
halb der Universitätsräumlichkeiten, dem sogenannten akademischen
Boden, die polizeilichen Funktionen zur Aufrechthaltung der Ruhe
und Ordnimg von den Universitätsorganen selbst ausgeübt werden,
(MinAkt Z. 801/KUM ex 1904)."
Universitní půda nepožívá tedy v policejním ohledu pražádné
imunity.
) Xyjii neplatí. Srv. § 7. odst. 1. ústavní listiny Cs. republiky:
„Zákonodárná a správní činnost zemských sněmů zanikla .
3
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„Die gerichtliche Vertretung der Universitäten erfolgt durch
die Finanzprokuratur, von den Universitäten wird jedoch i n der
Dienstesmstruktion der Finanzprokuraturen... nicht ausdrück
lich gesprochen; auch hat der V . G. (sie!) in der oben zitierten
Entscheidung aus dem J . 1899 die Rechtsanschauung ausgespro
chen, dass die Entscheidung der Frage, ob sich eine Universität
vor Gericht selbst vertreten könne oder durch die Finanzproku
ratm- zu vertreten sei, ausschliesslich den ordentlichen Gerich
ten zukomme." )
Z těchto úvah dospívá Misclúer k závěru, že korporační
povaha university trvá po právu, avšak vyjadřuje svůj názor na
celkovou právní podstatu universit takto: „ W e n n . . . der Kor
porationscharakter der Universitäten feststeht, so erfüllt er je
doch nicht entfernt die ganze Tätigkeit der Universitäten; insbe
sondere i n Hinsicht des Studienwesens werden deren Rechte und
Pflichten durch staatliche Vorschriften geregelt. So ist i m
Wesen der Universitäten eine Doppelnatur entstanden, „eine
dem Staate zugewandte und eine dem staatlichen Einflüsse ent
zogene Seite" (Lemayer): Die Universitäten sind unter Fort
bestand des Korporationscharakters und unter Aufrechterhaltung
von dessen Rechtsinhalt hinsichtlich der Vermögensfähigkeit,
Disciplinargewalt, (Ladstandschaft) und der Persöiihchkeitsrechte
(z. B. Petitionsrecht), auf dem Gebiete des Studienwesens i n
Staatslehranstalten umgewandelt worden."
Korporační povaha jednotlivých universitních fakult jest po
dle MiscJúera n. u. m. str. 653 pochybná.
Schrauf (Grünh. Z. X X V I I I . 1901 j str. 285 a násl.), píše:
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) V tomto nálezu praví se dále: „Pokyn universitě, aby se dala
zastupovat! finanční prokuraturou, vyjadřuje toliko právní názor nijak
nepřej udiku jící vlastnímu rozhodnutí řádnými soudy." K tomu srv.
Beck - Kelle strana 2., pozn. 6., kde jsou citovány další nálezy s. s.
k této otázce, mimo to tři rozhodnutí rak. nej vyššího soudu a dvorní
dekret z 3. ledna 1797, sb. z. s. č. 331/1797. Srv. též rozli. nejvyššího
soudu Vážný čís. 13255: „...Masarykova universita v Brně jest škol
ním úřadem, podřízeným ministerstvu školství a národní osvěty...."
„Ministerstvo školství a nár. osvěty jedná . . . jménem československého,
štátu a stát zastupuje před soudy finanční prokuratura jako jeho zmoc
něnec zřízený zákonem." „Finanční prokuratura jest oprávněna k
(dovolacímu) rekursu jménem státu, k jehož úřadům patří i Masa
rykova universita v Brně".
46
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. . . Im definitiven Gesetze vom 27. April 1873, R. G. Bl. 63 unter blieb jede Bemgnahme auf den früher so bereitwillig zu
gestandenen corporativen Charakter, jeder Hinweis auf die histo
rische Entwicklung und auf die zwar antiquierten oder nicht
zeitgemässen, aber doch nicht aufgehobenen oder erloschenen
Rechte der Universitäten. Die Folge davon war und ist bis auf
den heutigen Tag jene peinliche Unsicherkeit, jenes Schwanken
der Ansichten, sobald es sich um eine Frage handelt, die davon
abhängt, ob die Universität als eine autonome Corporation;oder
als Staatsanstalt zu betrachten sei. Dass die Universität einen
corporativen Charakter bessenen hat, gibt jedermann zu, da es
sich schlechterdings nicht leugnen lässt; wie viel davon sie je
doch noch heute besitzt, darüber gehen die Meinungen auseinander..."
Krainz (System I., 1913, str. 174), a souhlasně s ním Mayr
(Obecné nauky, str. 91, pozn. 4) pokládají universitu za státní
vyučovací ústav, který není právnickou osobou; připouštějí však,
že university původně samostatnými korporacemi byly a že si
ještě jedno tlivá práva korporační z dřívějších dob zachovaly,
Nejnověji vyslovil se Vavřínek (Hachova Pocta 1932, str. 225
a násl.) o právní povaze university takto: „Vyučování jest stát
ním podnikem, řízeným ze společného středu, tvořící jedno z
četných odvětví rozsáhlého oboru veřejné správy".
„Ve státaím vyučovacím svazku, v jehož cele vyniká dneš
ní státní organisace univez'sit, jsou všechny vyučovací ústavy,
státem spravované, řízené a vydržované, vlastně jen doplněním
státního organismu s p r á v n í h o . . . I universita, byť i z původní
své právní podstaty dosud podržela znamenité ěásti své samostat
né korporativní povahy, nepředstavuje již jen svobodně učící
a bádající vědu, nýbrž v ní zjevuje se také současně vyučující
stát, jenž i ve všech oborech vědy pomocí svého monopolu státního vysokého školství stal by se rád jediným všeobecným m i 
strem a vychovatelem svých příštích vědecky vzdělaných občanů."
„Do doby moderní přešla universita ve smíšené povaze: korporativní povaha ustupovala do pozadí pod převahou vlastností
ústavu státního. Než universita neztratila zcela svého základního
rázu zvláštní korporace."
„Universitě zůstala povaha samostatné korporace ve svobodné
volbě úřadů akademických; sem patří i volná kooptaoe členů
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prostřednictvím, návrhů sboru profesorského; jest zde dále samo
správa •vyřizování záležitostí fakult i celé university, zvláštní sa
mospráva určitého stavu z povolání s odlišnými od úředních
představ pojmy o povinnostech povolání. Potvrzování akademic
kých funkcionářů státem nebo schvalování určitých autonomních
usnesení universitních státem jest prostou kontrolou, jakou vy
konává stát nad všemi samosprávmými korporacemi, aby z mezí
svých práv nevybocily. Rovněž udělování hodností akademických
jest vlastním právem university, tituly akademické jsou vyzna
menáním university..."
„Zákon c. 79/1919 veškeru moc disciplinární nad profesory
vysokého učení vložil do rukou jediné úřadů akademických, kte
rým přísluší veškeré povolané instance disciplinární obsazovati
podle demokratických zásad svobodnou volbou, nikoliv autokra
ticky vyšším jmenováním, a to ještě bez jakéhokoliv vlivu státní
správy na složení oněch instancí. Rozsudky těchto universitních
instancí jsou konečné."
O právní povaze vysokých škol technických vyslovuje se
Jäknl, Vorschriíten f. d. technischen Hochschulen Oesterreichs.
Vídeň 1916, str. 1.: „Die technischen Hochschulen unterstehen
unmittelbar der obersten etaatíichen Unterrichtsbehôrde undwerden vom Staate erhalten".
Bohatá jest literatura říšskoněmecká. Z ní „lze cerpati mnoho
poučení, které však není přímo upotřebitelné, protože positivní
právo německé a zejména pruské, k němuž se literární kontroverse nejvíce pojí, jest podstatně jiné, než naše právo domácí"
{Rachá, Věstník min. vnitra, V . 1923, str. 7). Pro podrobnější
informaci budiž uveden z nejnovějších jen Kôttgen, Deutsches
Umversitätsrecht, 1933 a cit. tam etr. 33 a násl. starší i novější
literatura; srv. zejména v tomto spisu str. 40, pozn. 1. a str. 47,
pozn. 2.
Z podaného přehledu zákonodárství, praxe i nauky vyplývá
tedy tento závěr o právní povaze našich vysokých škol: Podle
panujícího mínění jsou vysoké školy československé státními ústa
vy, fen university zachovaly si některá práva korporační ze star
ších dob. Tak již Mayi-Dominik,
Obecné nauky, str. 91,
pozn. 4.
Tuto právní povahu nutno arci přiznati jednotně a bez roz
dílu všem universitám na jedné straně a všem ostatním vyso-
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kým školám na druhé straně. Právní povaha jednotlivých univereit v jedné skupině, a jednotlivých vysokých škol v druhé sku
pině nemůže býtá odlišná.
Nález nss Boh. A 1596 zabývá se sice v podstatě právní povahou historických universit bývalého Rakouska, zejména „je
diné historické university našeho státu, university Karlovy", ml u ví však o universitě a fakultách vůbec. Rovněž Ráchá, Věstník
str. 7. mluví o universitách a universitních fakultách a praví,
že právní názor nss o právní povaze university bude patrně pro
delší dobu urcovatí. směr judikatury nss ve věcech universitních.
Podle Plachta-Havelky, Předpisy str. 12 jest však „nejisto, zda
zásady v tomto nálezu obsažené mohou se vztahovali na nové uni
versity, založené teprve zákony ěeskoslovenskými..., kde není
ani starých privilegií ani majetkové podstaty, jakou vlastnila po
svém vzniku universita Karlova".
Těchto pochybností nemáme. Neboť organisoval-li stát určité badatelské a vyučovací zařízení jako universitu a propůjcil-li
jí svým právním řádem určitou právní povahu, je tím dána
právní instituce, a každé další konkrétní zařízení, které stát
zřídí jako universitu, jest toutéž právní institucí a musí míti
stejnou právní povahu. Právě tak představuje vlastnictví, man
želství, otcovská moc, krajský soud, finanční prokuratura, vodní
družstvo, advokátní komora atd. právní instituty (ústavy), ab
straktní, typické právní poměry, právem upravené základní for
my a jejich projevnou formou v konlcrétním případě jest vlast
nictví určité osoby k určité věci, manželství mezi určitými oso
bami, určitý úřad nebo korporace a pod.
Právním řádem dříve rakouským byl upraven právní institut
university, za jeho platnosti měla universita povahu veřejnopráv
ního subjektu a zachovala si určitá korporační práva až do nejnovější doby. Na tom nic nebylo změněno recepčním zákonem
ze dne 28. října 1918 cis. 11. Sb. z. a n. Následkem toho vše
chny další v Československu nově zřízené university, Masarykova
zřízená zákonem c. 50/1919 na území, kde platí právní řád dříve
rakouský, a Komenského, zřízená zákonem c. 375/1919, na niž
byly vztaženy všechny předpisy platné pro ostatní university
csl. republiky, musí odpovídari svou právní povahou onomu
abstralttnímu zákonnému typu university, který vybudoval práv
ní řád dříve platný. Proto nelze rozlisovali mezi ěeskoslovenskými
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universitami, přiznávati jedněm povahu státního ústavu, dru
hým povahu mstituce smíšené z veřejnoprávní korporace a stát
ního ústavu, jedněm přisuzovali právní subjektivotu — byť i jen
v ohledu majetkovém — a jiným j i odpírati, nýbrž nutno,
vycházeli ze zásady, že právní instituce university a její povaha
jest naším právním řádem upravena jednotně souborem práv
ních norem platných pro tento právní poměr.
Odmítáme proto názor nej vyššího soudu, vyslovený v roz
hodnutí Vážný 13255 jako nesprávný a nedomyšlený a bereme
za své mínění nejvyššího správního soudu, že universita je útva
rem smíšeným, „který ukazuje s jedné strany tvářnost ústavu
státního, e druhé strany však vlastnosti samosprávné korporace."
Toto mínění pokládáme za platné pro universitu jako takovou,
jako právní ústav, jako právní typ, jemuž odpovídali musí všech
na konkréta, zřízená ve státě jako university.
0 jiných vysokých školách jsme rovněž shodného s nej vyš
ším správním soudem názoru, že tyto právní j>ovahy veřejné korpo
race a samosprávy nemají. Vznikly ť vesměs v době, kdy vzrůstající
moc zeměpanská i university ponenáhlu zbavovala ryzí povahy
korporační, anebo kdy povaha korporace státním ústavem byla
jíž zatlačena do pozadí. Pražská polytechnika, nejstarší v Ra
kousku i v Německu, vznikla teprve počátkem století osmnácté
ho, technické učiliště v Brně dokonce teprve v polovině devate
náctého století. Srv. Richter, Staatswôrterbuch, díl IV. (1909),
str. 514 a 517. Správně zdůraznil nss v rozhodnutí Boh. A 1959,
že novější zákonodárství, zejména zák, č. 78/1919, 79/1919,
28/1922, staví sice všechny vysoké školy do jedné řady. Ale
právě tak jako tyto zákony samy o sobě nebyly by z universit
učinily korporace veřejného práva, kdyby university tuto povahu
nebyly měly, nemohly těm vysokým školám, které korporacemi
nebyly, tuto povahu propůjciti.
1 když jednotlivé vysoké školy byly organisovány při svém
vzniku podle obdoby tehdy platné organisace universit, i když
příslušné předpisy organisacní j i m podle obdoby universit pro
půjčují určitou „samosprávu" — vzhledem k jejich právní po
vaze arci nedůsledně —, i když nejnovější zákonodárství posta
vilo všechny vysoké školy na stejnou základnu, nelze přece u
vysokých škol mimo universit mluviti o samosprávě v pravém
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slova smyslu. Neboť tato jest subjektivním právem veřejnoprávní
korporace, a předpokládá, že jde o veřejnoprávní korporaci. Kde
jí není, nemůže býti ani samosprávy. A nelze prokázati, že by
právní ř á d byl propůjčil vysokým školám mimo uiúversit korpo
rační povahu. Z označení těchto učilišť za „vysoké školy", ze
slov užitých zákonodárcem, že tyto vysoké školy požívají samo
správy, že jejich profesorské sbory jsou „samosprávné" (srovn.
na př. organisační statut Českého vysokého učení technického v
Praze, výnos ministerstva školství a národní osvěty z 1. září 1920
c. 53.250, § 4), z jejich organisace obdobné universitám atd.,
nedá se vyvoditi jejich korporační povaha. Jen československým
universitám přísluší, byť omezená, samospráva v pravém slova
smyslu, totiž *subjektivní veřejné právo spravovati své věci a ur
čitý výsek veřejné správy vlastním rozhodováním a vlastními or
gány, nezávisle na státní moci, s výjimkou jejího práva nutné
kontroly, poněvadž jen university zachovaly si aspoň z části svou
původní povahu veřejnoprávní korporace.
Profesorský sbor německé vysoké školy technické v Brně
snaží se ve svém dobrém zdání ze dne 4. března 1931 (Die Frage der Autonomie der Hochschulen, Brno 1931), různými doklady dokázati, že i brněnské, i pražské německé technice autonomie
přísluší. Uvádí však nad jiné výmluvný doklad, že to, co označuje autonomií, ani autonomií ani samosprávou není. N a str. 22.
citovaného dobrozdání uvádí se dekret českého zemského výboru
ze dne 14. února 1849, ve kterém se praví: „Da mit dem Erlasse
des Ministeriums des Unterrichtes vom 22. Apríl 1848 und
später den verschiedenen Lehrkôrpen eine Autonomie i n der
Leitung der Studienangelegeiiheiten eingeräumť vorden ist, weíche nur indemWillen des Unterrichtsnrimsteriums selbst ihreBeschränkung findet,sosieht sich derLandesausschuss bestimmt..."
Autonomie (samospráva), která jest obmezena vůlí ministerstva
školství, není však samosprávou. Neboť essentiale samosprávy jest,
že samosprávné těleso nezávisle na státní správě —\ s výhradou
práva dozoru — spravuje jemu přikázané odvětví správy veřejné,
a že proti každému projevu vůle kohokoliv, zejména správy
státní, který zasahuje do jeho samosprávy a není zákonem dovo
len, mohou se orgány samosprávného tělesa domáhati právní
ochrany.
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III.

O jednotlivých prvcích dnešní
universitní samosprávy.
Z reprodukovaných teoretických mínění i názorů vyslove
ných praxí jsme seznali, že jako součásti dnešní universita!
samosprávy bývají uváděny obvykle: majetková samospráva uni
versity, právo fakult na volbu akademických úřaduj právo
fakult ciniti návrhy na obsazení profesur, právo fakult udíleti do
ktorát pod autoritou university, právo fakult udíleti veniam le
gendi soukromým docentům a konečně samosprávné vyřizování
určité správní "agendy, jako správa nadací a fondů, dozor nad
posluchači a personálem a pod. Někteří uvádějí ještě disciplinární
moc university a určitá práva osobnostní.
Tyto jednotlivé prvky universitní samosprávy chceme nyní
zhodnotiti kriticky.
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1. Majetková

samospráva

university.

Písemnictví kloní se převážně k názoru, že universita jest
subjektem majetkových práv. Jiné mínění vyslovuje Randa (viz
nahoře str. 40). Mimo dokladů již uvedených citujeme jeste
ze Sehraufova článku Corporation oder Staatslehranstalt n. u. m.
str. 289: „ . . . W a s die Vermögenfähigkeit der Universität _ be
trifft, . . . so dürfte gerade in dieser Beziehung der Staat einen,
prinzipiellen Unterschied zwischen den Universitäten und allen
übrigen Unterrichtsanstalten ohne weiters gelten lassen, wenigs
tens ist v o n . . . Lemayer ausgesprochen worden, dass den Uni
versitäten die von altersher überkommene Eigenschaft als Cor-

forationen und damit die Vermögenfähigkeit noch immer zu
kommt".
Lemayer sám str. 51 praví dále: „Dadurch unterscheiden
sich die Universitäten von allen anderen Unterrichts-Anstalten i m
Staate, die so wenig eigenes Vermögen besitzen können, wie
irgend ein Amt oder eine Behörde. Was z. B. einem Gymnasium
mortis causa hinterlassen wird, muss, wenn die Zuwendung nicht
als Stiftung gemeint ist, zunächst als Erbschaft oder Legat für
den Staat gelten, dagegen wäre bei einer gleichen Zuwendung
an eine Universität diese selbst als honorirt anzusehen. Unter
Kaiser Josef wurde zwar alles damalige Vermögen der Universitäten
— gleichzeitig mit der Übernahme der Besoldungen der Professo
ren auf den Staatsschatz — in den s. g. Studienfond... einezogen, und in der That werden seitdem z. B. die nicht unedeutenden Besitzungen der Prager Universität als Staatsgüter
verwaltet, _ allein später ist die Fähigkeit der Universitäten zu
neuen privatrechtlichen Erwerbe wieder anerkannt worden."
Zákon cis. 24/1882 uznával pražskou universitu, resp. jedno
tlivé fakulty za nositelku majetkových práv, a obě pražské uni
versity po rozdělení za dva rozdílné samostatné právní sub
jekty. Rovněž zákon z 19. února 1920, c. 135 Sb. z. a nař. o po
měru pražských umversit, uznává tyto university výslovně za sub
jekty práv majetkových. Ns|s v nálezu Boh. A 1596 vykládá pred
pisy tohoto zákona restriktivně tak, že zákon vyslovil pouze uzná
ní „vlastnictví" dvou konkrétních universit k určitým majetko
vým podstatám, a nad to nic neřekl o obsahu těchto majetkových
práv, zejména ne o tom, míní-li se tím pravé soukromé a neobmezené právo vlastnické. O universitě Masarykově pak vy
slovil nejvyšší soud v rozhodnutí Vážný č. 13255, že jí nebyla
propůjčena právní osobnost jako universitě Karlově, a že tedy
nemůže býti podnietení práv a závazků.
Uvedli jsme již nahoře, že je-li právnímu řádu znám a jím
upraven právní institut university', musí každé konkrétní zařízení, které ^stát zřídí jako universitu, býti toutéž právní institucí
a míti tutéž právní povahu. Právním řádem dříve rakouským bvl
upraven právní institut university v příčině práv majetkových tak,
že universita v tomto směru byla uznávána za právní subjekt, a
na tom nic nebylo změněno zákony o založení nových universit.
Dlužno proto i universitě Masarykově přiznat! subjektivitu ma-
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jetkoprávní, poněvadž pro ni nesporně platí soubor právních no
rem dříve rakouských o universitách. Totéž zastávati nutno i
pro Universitu Komenského. Neboť tato vysoká škola byla zří
zena jako universita (§ 1 zákona ze dne 27. června 1919, c. 375
Sb. a mař.), a byly na ni vztaženy všechny předpisy platné pro
ostatní university československé republiky (§ 1 , v l . nař. ze 17.
února 1927, č. 8. Sb. z. a nař., vydaného na základě § 2 výše
uvedeného zákona).
Upozomiti třeba, že majetkoprávní subjektivita university
jako subjektivita sotikromoprávní jest sama o sobě úplně irrelevantní pro posouzení veřejnoprávní osobnosti university a její sa
mosprávy. Maje&oprávními subjekty jsou přece i korporace soukro
mého práva, avšak jejich majetkovou správu nelze pokládati za
samosprávu (autonomii) v pravém slova smyslu. Tato předpo
kládá, jak jsme již opětovně řekli, že jde o plnění úkolů správy
veřejné. Jen plní-li majetkový subjekt správou svého majetku
veřejnoprávní úkoly, jest možno mhiviti o majetkové samosprávě.
Tomu tak bude při správě universitního majetku, a proto lze
přiznati universitě majetkovou samosprávu.

2.

Právo fakult na volbu akademických

úřadů.

§ 6 a násl. org. zákona zaručuje profesorským sborům fa
kult právo na volbu děkanů, členů akademického senátu a re
ktora. Toto právo pokládá se v písemnictví i v judikatuře obecně
za výraz universitní autonomie. Jiného mínění jest Hoetzel
(Osl. správní právo, str. 79), který o volbě rektora a děkana pí&ejako o principu volby, vyskytujícím se výjimečně ve správě
státní. Není sice pojmové překážky, pro kterou by orgány státní
správy nemohly býti. zřizovány volbou, jako naopak orgány sa
mosprávné možno zřizovati jmenováním (srv. str. 17 tohoto spi
su). Jest rovněž pravda, že fakultní děkani, alcademický senát a
rektor university jsou v určitých směrech své funkce správními
orgány university jako státního ústavu, tedy správními orgány
státu. Ale oni jsou také správními orgány university anebo fa
kulty jakožto korporace, a jsou zřizováni touto korporací. U n i 
versitní korporace je pak poskytuje universitě — státnímu ústa
vu, aby byli současně i jeho správními orgány. Jen v tomto smyslu
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lze mluvili o děkanech, akademickém senátu a rektoru jakožto
o orgánech správy státní. Zřizování jich však neděje se v rámci
správy státní, nýbrž odehrává se zcela v autonomní sféře univer
sitní nebo fakultní korporace. Srvn. též konstrukci vyslovenou
nes v nálezu Boh. Á 1596, oddíl V I . , odst. 1. na str. 38 tohoto
spisu.
Na autonomní povaze tohoto práva nic nemění zákonné před
pisy, že ministr školství a národní osvěty rozhoduje o odvolání
profesora, který odmítl zvolení za rektora (§ 10, odst. 4 org.
zák.) a že akademické volby potvrzuje ministr školství (§ 12
org. zák.) Neboť převzetí akademického úřadu náleží ke služeb
ním povinnostem universitního profesora (min. výnos z 3. čer
vence 1891, č. 13.359, Beck-KeUe, str. 42), a vzňikne-Ii rozpor
mezi voliteli a zvoleným o to, je-li odmítnutí rektorského úřadu
připustilo, musí o tom rozhodovali nadřízená služební instance,
kterou jest ministr školství a národní osvěty. Potvrzování voleb
ministrem vyplývá pak z práva státní správy na kontrolu samo
správy, aby tato vykonávala svou činnost v přikázaném jí odvětví
veřejné správy ve shodě se zákony a zájmy státu.

3. Právo návrhů

na obsazení

profesur,

V právu návrhů na obsazení profesorských míst na univer
sitách zachoval se zbytek nad jiné důležitého práva universitní
korporace, totiž práva kooptacního, oprávnění svobodně přijímati
členy do sdružení magistrů a scholarů.
Dnes zaručuje toto právo profesorským sborům fakult §
14, odst. 3 , Č. 1 org. zák. a § 1 zák. č. 79/1919.
Nss podává v nálezu Boh. A 1596 tento výklad: „V § 14
i. 1 mluví se... výslovně o „právu" fakulty činiti ministerstvu
návrhy na obsazení profesur. Není zajisté snadno vykládati tento
výraz „právo" jinak, než podle jeho vlastního smyslu, tedy ve
smyslu skutečného subjektivního práva fakulty, když je ho po
užito v zákoně z r. 1873, vydaném po státním základním zákoně
z 21. prosince 1867, č. 144 ř. z., o moci soudcovské, kde v cl.
15, odst. 2. příslibu je se právům subjektivmm i ochrana soudní,
a když je ho užito se vztahem k universitě, která ať již jako
celek, ať ve fakultách, jako svých součástkách, představuje právní
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subjekt a tedy způsobilého příjemce nových práv subjektivních,
Dá~li se s pojmem „práva návrhu" srovnati praxe, která nedbajíc
návrhu fakulty, ano i bez návrhu profesory jmenovala, není
třeba za dnešního stavu zákonodárství blíže zkoumati, neboť zá
kon ze dne 13. února 1919, č. 79 Sb. z. a n. (§ 1 ) v souvislosti,
s nezrušeným § 14 č. 1 zákona z r. 1873 sotva dopouští výklad
jiný, než že jmenování profesora universitního, pro nějž se nevy
slovily ani dvě pětiny všech členů sboru profesorského, bylo by
nejen objektivně nezákonné, nýbrž porušovalo by i subjektivní
právo fakulty, a kdyby této nebylo lze přiznati vlastní osobnosti,
tož university, jejíž osobnost by pak za fakultou stála a skrze ni
se projevovala."
„To však platí jen pro university, resp. její fakulty, a nelze
rozšířití na jiné vysoké školy. Neboť u nich není ani historického
vývoje ani novějšího právního předpisu, který by jim propůjčoval
právní osobnosti. A n i v ustanovení § 1 zák. c. 79/1919 nelae
shledávali předpisu, který by byl všem vysokým školám bez roz
dílu propůjčil subjektivní právo navrhovací. a tím snad i m plicite jakousi právní subjektivitu. To vyslovil přesvědčivě nss
v nálezu Boh. A c. 1959 o vysoké škole bánské v Příbrami, ne
boť předpis § 1 zák. č. 79/1919 nenalezl u báňské vysoké školy
idobného předchůdce, jakého nalezl při universitách y § 1 4 ě..
zák. ze dne 27. dubna 1873 c. 63 ř. z. o organisaci úřadů aka
demických, naopak nalezl při báňské škole předpis § 25 (organisačního statutu), podle kterého profesory jmenoval vladař t n á 
vrhu ministra, takže nelze v příčině vysoké školy báňské z před
pisu § I zákona c. 79/1919 o postupu při jmenování profesorů
činiti obdobné z á v ě r y . . . j a k o . . . v příčině universit; bylo by
tedy jmenování profesora na báňské vysoké škole bez návrhu,
většiny neb aspoň dvou pětin profesorského sboru sice objektiv
ně nezákonné, netvořilo by však porušení subjektivních práv vy
soké školy nebo sboru profesorského..."
Stejně nelze ani u jiných vysokých škol — mimo universit
— pokládali navrhovací právo propůjčené profesorským sbo
rům §em 1 zák. č. 79/1919 za jejich subjektivní veřejné kor
porační právo, poněvadž není u nich ani korporační povahy ani
staršího předpisu analogického § 14, odst. 2, c. 1 zákona o
organisaci akademických úřadů na universitách. Tak zákon ze
dne 4. května 1873 č. 92 ř. z. o organisaci vysoké školy tecW-
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nické v Brně, který se parlamentně projednával téměř současně
se zákonem o organisaci universit — třetí čtení onoho konalo se
dne 21. února 1873, tohoto dne 21. dubna 1873 — stanoví v
§ 6, že „řádné a mimořádné profesory jmenuje císař na návrh'
ministra vyučování". Ustanovení úplně stejné měl již zákon ze
dne 10. dubna 1872, č. 54 ř. z., kterým byl dán organisacní statut vysoké školy technické ve Vídni, a při projednávání § 6 tohoto zákona uvedl zpravodaj proti, mínění, že se má právo navr
hovací přiznati profesorskému sboru: „Die Erstattung von Vorschlagen durch das Professorenkollegium wird wohl immer die
Regel sein und insoferne auch einen Platz im organischen Statute
zu finden haben. Ausnahmslos kann dieselbe aber nicht zur ge
setzlichen Bedingung gemacht werden, da der obersten Unterrichtsbehörde das Recht der freien Verfügung in besonderen
Fällen gewahrt werden muss. Es schien daher am zweckmässigsten, eine Bestimmung hierüber nicht aufzunehmen." Universitním zákonem, který časově leží právě, uprostřed zákonů pro obě
techniky, bylo navrhovací právo propůjčeno fakultám (pro
fesorským sborům), zcela patrně se zřetelem na korporační po
vahu jejich a celé uiúversity.

4.

Právo

fakult

udíleti

veniam

legendi

soukromým

docentům.
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Dnes platný právní stav je ten, že o habilitační žádosti
kandidáta soukromé docentúry rozhoduje profesorský sbor oné
fakulty (vysoké školy), na které se žadatel hodlá habilitovat!
Usnesení profesorského sboru, kterým se uděluje venia docendi.
předložití, jest ministru školství a národní osvěty k potvrzení.
Usnesení profesorského sboru, kterým se uděluje venia dooendi,
bylo odepřeno, jest přípustný roku r s k ministru školství a ná
rodní osvěty (§§10 a. 11 min. nar. z 11. února 1888 čís. 19. ř. z.).
Proti zamítavému rozhodnutí ministra školstva a národní
osvěty jest dnes přípustná stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Šrv. Placht-Havelka, Předpisy, str. 1100 pozn. 1 a 1104
pozn. 13.
Výnosem ministra vyučování z 20. dubna 1875 cis. 5.400,
Věstník cis. 24 (Beck-Kelle, sír. 185). bylv předpisy §§ 10
11 min. nař. č. 19/1888 vyloženy tak, že „rozhodování v zá57

ležitostech habilitačních není nikterak mezi fakultou a mini
sterstvem rozděleno v ten způsob, že by ona měla rozho
dovat! o vědecké a didaktické schopnosti kandidátově, kdežto
ministerstvo by rozhodovalo o „politické a sociální integritě"
jeho, nýbrž že rozhodnutí přísluší v první instanci fakultě,
v druhé ministerstvu, a že tedy může býti ministerstvem ode
přeno schválení habilitaoe ze všech důvodů, pro které může
fakulta připuštění kandidáta odmítnouti"; to plyne prý již
2 práva odvolání, které přísluší kandidátu. „Nelze nahlédnouti, jak}' význam by mělo ono právo, kdyby rozhodnutí
vskutku bylo rozděleno* mezi fakultou a ministerstvem, a kdy
by tedy každá z těchto instancí měla rozhodovati o něčem jiném".
K tomu poznamenal již Weyr, Časopis 1918, str. 118, že „o
dvoíu instancích ve smyslu tohoto výnosu možno v přesném slova
smyslu mluvití. toliko v případě odmítnutí habilitační žádosti
profesiorskjTn sborem, poněvadž platnost tohoto odmítnutí ne
vyžaduje schválení miiiisterskéhof. Jde-li však o neschválení klad
ného usnesení profesorského sboru — tedy právě o případ, který
má o(nen výnos na mysli, — nelze mluviti o dvou instancích v
přesném slova smyslu, poněvadž rozhodnutí první instance na
bývá platnosti teprve schválením, jež vyslovuje druhá. Z poukazu
na rekursní právo: žadatelovo lze sice dovoliti, že profesorský
sboir rozhoduje též o tom, o čem rozhoduje ministerstvo (totiž
o osobnosti žadatelově; to plyne však již ze znění habil. řádu),
není však možno pouhým tímto poukazem řešiti spornou otázku,
je-li ministerstvo povoláno rozhodovati též o vědecké a dida
ktické způsobilosti. Není-li ovšem v habihtacním řádu nic bliž
šího řečeno o důvodech, pro které může ministerstvo odmít
nouti schválení, pak dlužno připustiti možnost, že ministerstvo
jest oprávněno tak učiniti z kteréhokoliv důvodu, který po př.
může vésti profesorský sbor k odmítavému usnesení. Jiná otáz
ka arciť jest, zda ministerstvo jest vůbec schopno sjednati. si
veškeré nutné předpoklady pro přezkoumání rozhodnutí profe
sorského sboru ve směru vědecko-didaktickém".
Jinv názor projevilo býv. ministerstvo kultu a vyučování ve
výnosu ze dne 18. ledna 1869 cis. 10. 462, Věstník c. 15 (BecUKelle, str. 185). Tam se praví, že rekurs proti odmítnutí habi
litační žádostí, má míti jen ten smysl, „dass durch denselben das
Unterrichtsministeríum i n die Lage gebracht wird, solchen Be

58

schwerden abzufehlen, welche es als begründet zu erkennen ver
mag, ohne das fachmännische Urteil des Professorenkollegiums
einer Ueberprüfuiig zu unterziehen".
K tomu poznamenal velmi případně již Weyr n. u. m. str.
119 pozn.: „De lege ferenda zajisté správné, de lege lata však
nikoliv."
Podotknouti sluší, že oba uvedené ministerské výnosy vy
kládají předpisy staré habilitační normy (min. nař. z 19. pro
since 1848, c. 37 ř. z. ex 1849), že vsak nový habilitační řád
(mim nař. z 11. února 1888, ě. 19. ř. z.) obsahuje v § 11 zá
sadně stejná ustanovení jako ona.
K výkladu nového habilitačního řádu vyslovilo se ministerstvo
kultu a "vyučování ve výnosu ze dne 23. ledna 1899 c. 33.959
(Beck-Kelle, str. 178) takto: „Durch das im § 11 der Habilitationsnorm vom 11. Februar 1888 dem Habilitationswerber for
mell eingeräumte Rekursrecht gegen den Beschluss der Fakul
tät auf Verweigerung der venia doeendi ist das Unterrichtsmini
sterium instanzmässig berufen, auch in merito die rekurrierte
Entscheidung zu prüfen und kann eine Würdigung der vor
gebrachten Einwendungen nur durch eine wissenschaftliche Ue
berprüfung erzielt werden, da sonst die dem Mmisteriurn in der
Habilitationsnorm eingeräumte Ingerenz auf Abweisung oder
Stattgebung des Rekurses keinen Sinn hätte". Beck-Keäe n. u.
m. pozn. 1. sděluje také ze spisů býv. ministerstva kultu a vy
učování (č. 20.066 ex 1898), že v určitém habihtacním případě
podal kandidát habilitaee rekurs proti usnesení fakulty, kterým
nebyl připuštěn k dalším habihtacním krokům pro nepostačitelnost vědeckých prací jím předložených, a že íninisterstvo roz
hodlo, že podle vyžádaného odborného dobrozdání nelze — jak
se zdá — odepríti uchazeči předběžné vědecké vzdělání pro sou
kromou docentúru; ministerstvo vyzvalo proto fakultu, aby uči
nila nové usnesení o vědecké hodnotě předložených habilitačních
prací.
Tím je také prakticky zodpověděna otázka nadhozená a
teoreticky řešená Wey rem n. u. m., str. 119, že ministerstvo jako
rekursní instance může rozhodovati též o vědecké a pedagogické
způsobilosti kandidátově, neboť může dáti habilitační spis prozkoumati odhorníkům jiným; „nad to mohou již v době relnirsního řízení býti po př. publikovány jiné literární posudky habi5*

litačhího spisu, kterých k e použití, ku přezkoumání dobrého zdá
n í fakulty". Rovněž přezkoumání druhého a třetího stadia habilitacníiio řízení, totiž habilitačního kolokvia a přednášky na
zkoušku, ministerském je možné, prostým opakováním těchto
likonů před komisí ministerstvem zřízenou (tak již Weyr n. u.
m. str. 119 a násl.)
•
Správní soud vídeňský zabýval se účastí ministerstva vyučo
vání při habilitaci v nálezu Budw. A č. 5397 (citováno podle
Ilácky, n. u. m., str. 17, pozn. 17). Prohlásil za neudržitelný
náhled stížnosti, že ministerstvo- je zásadně vyloučeno z rozhodo
vání ve věcech umversitních, když jde také o ohledy vědecké
(„bei welchen \vissenschaftliche Belange mitspielěn"), a označil
kompetencí ministerstva v řízení habilitačním (§ 11 hab. ř.) za
kvalitativně rovnocennou s kompetencí fakulty. Podle tohoto ná
lezu „ministerstvu náleží hájiti obecné zájmy universitního vy
učování" a „jako nejvyšší úřad universitní musí ministerstvo míti
možnost mMbice, když soukromý docent překročí svou veniam
Iegendi, třeba fakulty, jichž se to týče, nenalezly důvodu se své
strany zakročiti''.
Z uvedeného rozboru § 10 a 11 habilitačního řádu je patrno,
že prakse pokládá ministersko školství za druhou instanei ve
věcech habilitačních, oprávněnou rozhodovali o habilitační žá
dosti ve všech směrech předepsaných habilitačním řádem, tedy
jak o důvodech uvedených v § 6 hab. řádu, zejména o „osob
nosti" kandidátové (jeho „politické a sociální integritě"), tak o
jeho způsobilosti vědecké a učitelské. Jisto jest, že bez svolení
státní vyučovací správy nikdo se nestane soukromým docentem
{§ 11, odst.' 1. hab. ř.), ač proti zamítavému rozhodnutí ministra,
školství a národní osvěty jest přípustná stížnost k Nejvyššímu
správnímu soudu, že však se někdo může stati docentem
proti vůli profesorského sboru (§ 1 1 , odst. 2. hab. ř.). Tím však
je profesorským sborům vzato samostatné rozhodování o vý
běru akademického dorostu, z jejich autonomního práva na
svobodné přijímání členů do korporace učících a učících se
(umversitas magistrorum et scholariuin) stala se pouhá úřední
kompetence orgánu státní školské správy. Pro tento názor syědčí
též okolnost, že habilitaee docentů byla 1888 upravena minister
ským nařízením, a 1848 provisorně ministerským výnosem, což
by nebylo myslitelno, kdyby bylo šlo o korporační právo fakult

ci mniversit, do kterého by bylo lze zasáhnouti. jen zákonem
(srovn. nss Boh. A 1596, fV. i . f.). A k tomu přistupuje ještě
jeden moment: Kdežto o neuděleni veniae docendi rozhoduje
profesorský sbor jako příslušná první stolice zcela samostatně, a.
jeho usnesení může býti na základě rekursu přezkoumáno a změ
něno ministrem školství jako příslušnou stolicí druhou (§ l l
odst. 2 hab. řádu), není tomu tak p ř i usnesení o udělení veniae
idocendi. Zde profesorský sbor nerozhoduje samostatně, nýbrž
jest povinen svoje usnesení předložiti ministru školství ke
schválení (§ 11 , odst. 1. hab. r.), takže usnesení profesorského
sboru má vlastně povahu pouhého návrhu, a padá, nebylo-li m i 
nistrem schváleno. Případy takovéto dělené příslušnosti mezi
nižší a vyšší orgány jsou našemu právnímu řádu známy ostatne
i v jiných právních oborech: srovn. na př. § 109, odst. 2.
jur. normy.
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fakult udílet!

doktorát.

§ 14, odst. 3 c. 4 zákona o organisaoi akademických úřadů
vyslovuje, že umversitním fakultám přísluší udíleti doktorát pod
autoritou university.
Písemnictví i ms v nálezu Boh. A 1596 pokládají právo fa
kult udíleti akademické hodností, za právo universitní korporace,,
které bylo uznáváno nejen v dávnější historii, nýbrž i za poli
cejního režimu, a na kterém nic nezměnil ani zákon ze dne 27.
dubna 1873, č. 63 ř. z. o organisaci akademických úřadů.
Avšak právo to přísluší jako právo korporační pouze univertám, nikoli jiným vysokým školám, které nemají samostatne
právní osobnosti. U nich udílení 'doktorátu není subjektivním
právem autonomní korporace, nýbrž pouhou úřední příslušností..
To vyslovil nss v nálezu Boh. A č. 1959 o vysoké škole báňské v
Příbrami s tímto odůvodněním: „ . . . stanoví-li §§ 22 a 23
(organisačního etatutJu této vysoké školy), že možno dosáhnouti.
na vysoké škole báňské hodnosti doktora báňských věd, a to podle
předpisů vydaných nařízením příslušného ministra, a propůjčuje-li
promoční řád a instrukce k němu (vydané min. orby 29. června 1906) sice orgánům vysoké školy různé významné funkce při.
udělení hodnosti doktorské, ale zároveň také vyhrazuje v někte61

rýeh případech (§ 1, odst. 3, § 2, odst. 3) v důležitých smě
rech rozhodování miriistrovi, plyne z toho, že profesorský sbor
a rektor i ve své činnosti při udělování hodnosti doktorské ne
vystupují jako vykonavatelé samostatného oprávnění vysoké školy,
nýbrž toliko jako orgánové státní správy, jimž byly státem a no
sitelem výkonné moci ve státě — vládou nebo jejím represen
tantem, příslušným ministerstvem — zvláštními předpisy přene
seny určité výkony spravili.
Rektor a profesorský sbor jsou tudíž i p ř i úkonech smě
řujících k udílení hodnosti doktorské orgány státní správy a
podřízeny nadřízeným orgánům státním, vládě a rrmiisterstvu".
To, co nss vyslovil o vysoké škole bánské, platí zajisté mutatis mutandis i o jiných vysokých školách — mimo universit —
vzhledem k jejich povaze státních ústavů.
Výhon zkoušek předepsaných pro dosažení hodnosti doktor
ské (rigoros) nepokládá nss ani na universitách za korporační
právo university nebo fakulty, nýbrž za pouhou úřední přísluš
nost profesorského sboru jako úřadu správního. 0 tom vyslovuje
se v nálezu Boh, A 1596 -. „Konání zkoušek doktorských náleželo
dle stavu práva před rokem 1849 k záležitostem státního ústavu
vyučovacího (sr. též dekret dvorské komise studijní z 23. červ
na 1829, č. 2592 ces. prov. sb. zák. z r. 1829). V žádné z no
rem pozdějších nelze nalézti ustanovení, které by v tomto bodu
bylo rozšířilo korporační práva university nebo fakulty a vy
ňalo konání zkoušek doktorských z právní sféry ústavu státního.
Rády upravující zkoušky doktorské již dle formy aktů, jimiž
řády tyto byly vydány, t. j . nařízením a výnosem ministerským,
ani nemohou býti zdrojem korporacních práv universit, neboť
rozšíření, stejně jako založení samosprávy a korrelátní s ním
zúžení sféry ústavu státního, což znamenalo by Umitaci moci
státní, není možné mysliti si jinak nežli ve formě zákona (zásada
nyní positivně vyslovená v § 91 ústavní listiny).
Že všeho toho plyne, že příslušnost, kterou řády rigorosní
sboru profesorskému v příčině organisaoe zkoušek rigorosních
přikazují, jsou pouhé příslušnosti státního úřadu správního bez
všelikého příměsku práv subjektivních. Vykonávaje tuto pří
slušnost, neužívá tedy sbor profesorský svých nebo fakultních
práv, nýbrž plní prostě svou úřední funkci a svou služební po
vinnost."
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Třeba by tato argumentace nss byla velmi přesvědčivou, lze
přece jen činiti proti ní určité námitky. Je nesporno, že právo udíleti doktorát jest autonomním korporačním právem fakulty
„pod záštitou university". Právo udíleti doktorát nemůže však
znamenati jen výkon promočního aktu, nýbrž znamená zajisté i
právo zjištovati podmínky pro udělení doktorské hodnosti. A
mezi tyto podnúiiky patří také úspěšný výkon přísných zkoušek.
Konání těchto zle oušek jest tedy zjišťováním některých podmínek
pro udělení doktorátu. I když je mysKtehio, že tyto podmínky
může universitní korporaci zjisťovati profesorský sbor jako státní
správní orgán, zdá se přece logičtějším, přiznati universitní
korporaci samé právo, aby si tyto podmínky zjišťovala svými
profesorskými sbory jako orgány universitní samosprávy. Po
chybností, vzbuzuje skutečnost, že způsob výkonu rigoros jest
předepsán pouhými ministerskými narízeními a výnosy, a ne
projevem vůle zákonodárcovy. Uvážíme-li však, že výkon r i 
goros není samostatným aktem, nýbrž toliko zjištěním podmí
nek pro výkon autonomního korporačního práva fakulty, resp.
luůversity, totiž pro uděleni doktorátu, budeme snad moci připustiti, že předpisy o postupu při tom (zkušební řády) může vydávati státní správa, poněvadž tím nedotýká se vlastního kor
poračního práva fakulty „udíleti doktorát pod záštitou university".
Předpisu § 91 naší ústavní listiny, podle něhož složení a pů
sobnost samosprávných svazů upravují zvláštní zákony, nelze se
po našem soudu dovolávati, poněvadž tento předpis m á zajisté
platiti jen pro budoucnost (srovn. § 5 o. z.) v demokratickém
zřízení republikánském, které přeje a musí přáti rozvoji samo
správy, a nemůže býti aplikován na dobu konštituční nebo do
konce absolutní monarchie. Ostatně ani tento ústavní předpis
nevadí našemu výkladu, neboť „působnost" fakulty, resp. uni
versity záleží zde v udílení doktorátu, a to jest upraveno zákonem
(§ 14 zák. č. 63/1873).
A ještě na jednu skutečnost charakteristickou právě pro
lékařská rigorosa, jichž se týká nález nss Boh. A c. 1596, chceme
upozorniti. Je to instituce vládního komisare, který má býti pří
tomen druhému a třetímu rigorosu, a může býti přítomen)' i při
rigorosu prvním (§ 18 rig. řádu pro lékařské fakulty, min. nař.
ze 14. dubna 1903, ě. 102 ř. z.).
Jaký smysl m á toto ustanovení? Je na snadě vykládati je
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tak, že přítomnost vlácLního komisaře u medicínských rigoros je
zavedena proto, že tato rigorosa nahrazují státní zkoušky přede
psané v jiných oborech jako podmínka zastávání Určitého pra
ktického zaměstnám (teoretické státní zkoušky právnické, zkoušky
pro učitelství na středních školách, zkoušky na vysokých ško
lách technického směru a pod.). Kdyby však bylo správné mínění
vyslovené nss, že konání zkoušek doktorských. je pouhou úřední
příslušností profesorského sboru jako státního úřadu správního,
neměla by přítomnost vládního komisaře u této státní zkušební
komise žádného odůvodnění, a nejevila by se nutnou právě tak
jako u jiných státních zkušebních komisí. Ale stát pokládá za
nutné vysílati svého zástupce k výkonu rigoros na lékařských
fakultách nejen proto, že tato rigorosa nahrazují státní zkoušky,
předepsané pro jiná praktická povolaní, nýbrž i proto, že
jejich výkon není svěřen státním zkušebním komisím, nýbrž
zkušební komisi profesorského sboru, zkušební komisi fakulty,
té korporace, která na základě nich udílí doktorát pod autoritou
university. Tedy státní správa pokládá za nutné vysílati svého
komisaře k výkonu lékařských rigoros, poněvadž tyto zkoušky
vykonávané orgány autonomní korporace za tím účelem, abv
tato korporace mohla udělit! hodnost doktorskou, jsou zároveň
státními zkouškami, a stát má zájem, aby na tuto činnost auto
nomní korporace dozíral. Těch případů, kdy se státní správg
na základě své dozorčí moci nad samosprávou bezprostředně
přesvědčuje o činnosti samosprávného tělesa, aby j i vykonávalo
v mezích státem daných, máme velmi mnoho i v jiných oborech
samosprávy. A z téhož důvodu nevysílá stát svého komisaře
k jiným rigorosům než lékařským. Ta pokládají se patrně za
vlastní věc fakulty neb university, poněvadž v jiných oborech
rigorosa a doktorát se nevyžadují jako průkaz k zastávání prak
tických zaměstnání, nýbrž stačí úspěšné složení zkoušek státních.
Výjimkou jest snad jen advokácie a konceptní služba u finanč
ních prokui'atur. Ale i u finanční prokuratury stačí pro přijetí
za koncipienta tři teoretické státní zkoušky právnické, a teprve
pro místo koncipisty se žádá vedle toho doktorát práv (cL I
vl. nař. ze dne 21. března 1934, č. 66 Sb. z. a nař.). A pro
advokácii staěí sice průkaz doktorátu práv bez druhé a třetí
státní zkoušky právnické — podle § 2 lit. d) a § 6 zákona ze
dne 31. ledna 1922, c. 40 Sb. z. a nař. ve shodě 6 předjpisy

ustanovení o studiu a zkouškách právnických
íyto nedůslednosti a vyslovuje v § 1, odst. 3, že napříště po
stačí k nastoupení a výkonu těch povolání, p ř i nichž jest dosud
požadován průkaz o dosažení doktorátu prav, také jen průkaz
o vykonání tří teoretických státních zkoušek právnických.
Proto zdá se nám spráraějším pokládati i výkon rigoros
profesorskými sbory za subjektivní autonomní právo fakultní
nebo universitní korporace, a ne jako nss za pouhou úřední
příslušnost státního úřadu správiúho.

6. V ý k o n

disciplinární moci.

Výkon disciplinární moci nad ^sokoškolskými učiteli svěřuje
zákon č. 79/1919 zvláštním orgánům disciplinárním. Zřizovati je
přísluší akademickým senátům (samostatným profesorským sbo
rům), a to volbou, bez jakéhokoli vlivu státní správy. Rovněž
na řízení před těmito disciplmárními orgány nemá státní správa
vlivu, a nálezy druhé chsciplinární stolice jsou konečné s vy
loučením stížnosti ke správnímu soudu, až na případy, že nále
zem vrchní disciplinární komise byla porušena ústavou zaručená
svoboda vědy a jejího učení (§ 7 odst. 2 zák. č. 79/1919).
Nss v nálezu Boh. A 1596 spatřuje v disciplinární moci
universitních orgánů pouze delegované disciplinární soudnictví
státní. Nejde zde o disciplinární moc zvláštního právního sub
jektu, universitaí korporace, nýbrž o disciplúiární moc státu, postránce výkonu poněkud odchylně orgamso vanou: stát svěřuje
výkon této moci, která jemu přísluší, orgánům z university.
Neníť přece disciplinární moc „nic jiného, než projev moci
služební (O. Mayer, D. V . R. II. str. 332)." „Ze však učitelé
vysokoškolští i dle práva našeho státu jsou ve služebním po
měru ke státu a nikoli snad ke korporaci universitní nebo k fa
kultě nebo snad k syndikátu učitelů vysokoškolských (Hauriou,
Principes de droit public, str. 493), není možno pochyb ovati".
Nss nepriznáva tedy universitní korporaci moc disciplinární
íiad jejími cleny a nespatřuj© ani ve výkonu této moci vo
lenými orgány (university její autonomní korporační právo.
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S tímto názorem nebude možno souhiasiti v celém jeho roz
sahu. Jisté nebude pochybností o tom, že vysokoškolští učitelé
jsou ve služebním poměru ke státu, a ne k universitní nebo fa
kultní korporaci, avšak zdá se příliš úzkou definice, že discipli
nární moc jest pouhým projevem moci služební. Neboť i bez
existence služebního poměru může bytí. dána disciplinární moc
určitého samosprávného tělesa nad jeho příslušníkem, jako dů
sledek zvláštního mocenského a poräuiostního poměru mezi
oběma. A disciplinární moc nad vysokoškolskými učiteli není jen
prostředkem státní vyučovací správy, jímž „lze reagovali na ne
plnění povinností služebních", nýbrž je zároveň výrazem „samo
správy- určitého stavu z povolání s odlišnými od úředních před
stav pojmy o povinnostech povolám" (Vavřínek, n. u. m., str.
227), a prostředkem, kterým možno postihovati neplnění povin
ností stavovských, bez ohledu na výkon služby, jinak bezvadný.
V disciplinami moci nad vysokoškolskými učiteli bude tedy
nutno spatrovati při nejmenším jednak projev služební moci
státní, jednak projev moci samosprávného tělesa nad svými pří
slušníky (stavovská samospráva). Obé je přiznáno k výkonu
autonomně zřizovaným orgánům university, a také ve výkonu
od státní správy osamostatněno. I když tedy nechceme discipli
nární moc samu uznati. v celém rozsahu za korporační právo
university, nemůžeme označiti j i s druhé strany zcela za pouhý
projev moci služební, a musíme aspoň její výkon, to jest zři
zování orgánů disciplinárních a jejich rozhodování pokládatí zcela
jistě za prvek universitní samosprávy. Neboť v tomto směru
jde nesporně o účast veřejnoprávního subjektu na veřejné správě,
která mu přísluší jako jeho subjektivní právo na základě zmoc
nění právním řádem. Proto také nelze mluviti o „delegovaném"
discipbjíárním soudnictví státním, neboť veškerá činnost samo
správného tělesa, normotvorná, správní i soudcovská — která
se projevuje zvláště ve výkonu disciplinárm pravomoci samo
správného tělesa —jest činností právně odvozenou od státu, z do
volení státu vykonávanou a přípustnou na základě delegace práv
ním řádem.
Disciplinární moc nad smdujícími na universitě svěřuje minvýnos c. 416/1849 (provisorní disciplinární řád pro university)
úřadům akademickým. Uvedený min. výnos zdůrazňuje sice, že
studující na universitě nebo na některé fakultě nejsou jako celek

korporací (§ 6), a prohlašuje ve shodě s názory své doby, že
vysoké školy jsou vědecké vyučovací ústavy (§ 1 odst. 2), mluví
však o studujících jako o akademických občanech (§ 4; srovn.
též § 2 stud. ř., c. 370 ř. z. z 1850), a zdůrazňuje proti jejich
občanským poměrům jejich poměr akademický (§ 3), další do
klad pro názor, že ani poheejnírnu státu, ani zákonům vzešlým
z reformy Thunovy nebyla cizí představa o universitě jako kor
poraci. Zdá se tudíž, že disciplinární pravomoc akademických
úřadů nad studujícími university vyplývá z příslušnosti těchto
studujících k universitní nebo fakultní korporaci, zcela ve shodě
s původním pojetím právní povahy university jako společenstva
učících a vyučovaných, i se zněním zákona o organisaci akade
mických úřadů č. 63/1873, § 1 odst. 2, podle něhož fakulty se
skládají ze sborů učitelských a z imatrikuíovaných studujících.
Podle toho nechybíme, budeme-li i disciplinární moc university
nad posluchači pokládatí za korporační autonomní prvek uni
versitní správy.
S hlediska historického vývoje poukázal po našem názoru
správně již MiscMer, n. u. m. str. 653 (viz str. 44 tohoto po
jednání) na to, že v disciplinární moci university nad, profesory,
docenty, posluchači a zaměstnanci dochoval se až na naše dny
zbytek bývalého samostatného akademického soudnictví.

7,

Samospráva university (fakuli) ve věcech v ě d y a vyučování.

Zákon o organisaci akademických úřadů cis. 63/1873 při
kazuje do oboru působnosti akademických úřadů všechny „vyučo
vací záležitosti" university (§§ 14 a 19) a stanoví (§ 14, odst.
3), že zvláště přísluší každé fakultě (v užším slova smyslu, to
jest fakultnímu profesorskému sboru) pece o úplnost učebné
osnovy ve vědním oboru jí svěřeném; úprava seznamu přednášek
pro každý semestr tak, aby studující, který ztráví na fakultě cas
vyměřený zákonem, mohl slyšeti všechny hlavní přednášky, a to
u profesorů; péče o semináře, ústavy, instituty, sbírky a jiné
vědecké pomůcky na fakultě zřízené, pokud to nenáleží ředite
lům těchto ústavů; podávám dobrých zdání z vědního oboru fa
kulty.
Tento zákonem příkladmo uvedený výpočet úkolů přikáza-
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ných akademickým úřadům v oboru vědy a vyučování ukazuje,
že zde jde v podstatě o služební úkoly školské správy, že jde o
součást organisaoe státní správy školské, a tím o součást organisace celkové veřejné správy, že však zákon vyjímá tyto věci
z pravomoci orgánů státní školské správy a přikazuje k výkonu
universitám, resp. jejím fakultám. Jde tedy o určité veřejné
úkoly, které zákon svěřuje k samostatnému výkonu orgánům
fakultami voleným, poskytuje jim k tomu subjektivní veřejné
právo. Proto chceme pokládati tuto činnost akademických úřadů
za prvek universitní samosprávy, a ne za pouhou úřední přísluš
nost těchto orgánů.

8. Ostatní

samospráva

university.

Profesorské sbory a senát akademický mají právo usnésti si
své jednací řády, které podléhají schválení ministra školství
(§ 22 org. zák.). To je typický případ autonomie samosprávneho
tělesa: jde o delegovanou činnost normotvornou, kterou si samo
správné těleso z dovolení zákona pod dozorem státní správy pro
sebe tvoří odvozené abstraktní právní normy.
Dále sem patří: dozor nad posluchači a personálem uni
versity a nad vším, „co k universitě náleží", správa universit
ního majetku, který jest ve vlastnictví university nebo fakulty
jako majetkoprávního subjektu, správa nadací a fondů při uni
versitě a vůbec všechno, co universitě (akademickému senátu)
„zákonem, stanovánu, výsadami a fundacemi jest přikázáno',
Samosprávná povaha těchto funkcí odůvodněna jest zejména
úvahou, že mezi zdroji působnosti akademického senátu výslovne
Uvedeny jsou výsady, které dle svého pojmu zakládají subjektivní
práva předpokládající existenci právního subjektu, a tím zde
nemůže býti nikdo jiný, než právě umversitní korporace. Tak
správně nss v nálezu Boh. A 1596.
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Shrneme-li své úvahy o jednotlivých prvcích universitní
samosprávy, zjistíme, že dnešní universita zachovala si nesporněi
tato autonomní korporační práva:

právo profesorských sborů fakultních na volbu akademických
fankcionářů
(§ 6 a násl. zák. c. 63/1873);
právo profesorských sborů činiti návrhy na obsazení profeeur (§ 14 odst. 3 č. 1 zák. č. 63/1873 a § 1 zák. č. 79/1919);
právo fakult udíleti doktorát pod autoritou university (§ 14,
odst. 3 č. 4 zák. č. 63/1873).
Sporná jest majetkoprávní subjektivita university a & ní
související majetková samospráva, sporno jest dále, slusí-li do
dnešní universitní samosprávy počítatí také výkon doktorských
zkoušek, udílení veniae legendi soukromým docentům, disciplinární moc a její výkon nad universitními učiteli a posluchači,
a pochybnou zůstává konečně autonomní povaha universitní sprá
vy určitých v zákoně vypočtených osobních a věcných poměrů.
Vzhledem k vývodům svrchu uvedeným chceme pokládati
universitu za subjekt práv majetkových a majetkové samosprávy
a počítali k jejím autonomním korporačním právům i výkon
doktorských zkoušek i disciplinární moc a její výkon nad vyBokoškolškými učiteli a posluchači. Vylučujeme tedy z obvykle
uváděných prvků universitní samosprávy pouze udílení veniae
docendi, pokládajíce tuto činnost profesorských sborů za pouhou
úřední jejich funkci.
Příslušnost k výkonu jednotlivých autonomních práv univeršity resp. fakulty jest rozdělena mezi profesorské sbory fakult a
senát akademický.
Fakultní sbor profesorský jest bezprostředně vedoucím úřadem fakulty (§ 4 org. zák.). Do jeho působnosti náleží všechny
věci vyučovací a disciplinární, které nejsou výhradně zůstaveny
akademickému senátu (§ 14, odst. 2 org. zák.). Zejména přísluší
profesorským sborům voliti ročně svého děkana (§ 6 org. zák.),
voliti na t ř i léta členy do akademického senátu (§ 9, odst. 2
org. zák.), a voliti svými delegáty ročně rektora (§ 10 org. zák.);
dále činiti návrhy na obsazení profesur, udíleti doktorát pod
autoritou university, konati dozor nad posluchači, starati se o
úplnost učebné osnovy, upravovati pro každý semestr seznam
přednášek, starati se o semináre, ústavy a jiná pomocná učební
zařízení, podávati dobrá zdání.
Akademický senát jest nejvyšším universitním úřadem (§
19, odst. 1 org. zák.), jeho představeným jest rektor (§ 21,^
odst. 1 org. zák.). Do působnosti akademického senátu náleží
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všechny obecné záležitosti university, ať se týkají správy, vyučo
vání nebo discipliny, a všechny věci, které jsou mu přikázány
zákonem, stanovami, výsadami anebo nadacemi. Koná dozor na
vše, eo náleží k universitě i má právo nahlížeti do jednání
všech profesorských sborů s neprodlenou žádostí za rozhodnutí
ministerstvem. Jemu podléhají úředníci a zřízenci university.
Vykonává disciplinární moc nad veškerým personálem universitv
a posluchači. Je nejbližší odvolací stolicí z rozhodnutí děkanů a
fakultních sborů profesorských a rozhoduje ve sporech o přísluš
nost mezi jednotlivými profesorskými sbory (§ 19, odst. 2—4 org.
zák.). Akademický senát rozhoduje mezi kandidáty, kteří při
volbě děkanské přišli do užší volby, když tato po třetí nevedla
k výsledku (§ 7, odst. 2 org, zák.). Rozhoduje o odvolání pro
fesora, který zamítne, byv zvolen děkanem (§ 8, odst. 2 org.
zák.) anebo byv zvolen do akademického senátu (§ 9, odst. 3
org. zák.). Akademickému senátu náleží správa nadací a fondů
při universitě (§ 19, odst. 2 org. zák.).
Hranice příslušnosti mezi profesorskými sbory a senátem
aikademickým jest posunuta ve prospěch akademického senátu.
Jeho příslušnost jest zejména § 19, odst. 2 org. zák. vztažena
velmi široce a zcela obecně na všechny záležitosti university,
ať se týkají správy, vyučování nebo discipliny, kdežto do působ
nosti profesorských sborů náleží věci vyučování a discipliny, které
nejsou výhradně zůstaveny akademickému senátu. Z toho plyne,
že věci vlastní správy (administrativy) luiiversitní patří do kom
petence akademického senátu. Ve věcech vyučovacích vykonávají
profesorské sbory „nejbližší péěi", akademický senát má wchní
správu (§ 14, odst. 3, c. 1 a 2 a § 19 org. zákona). Dozor
nad posluchači vykonávají profesorské sbory, akademický senát
vykonává dozor nad vším, oo patří k universitě: tím sluší rozuměti dozor nad personálem a nad věcným příslušenstvím uni
versity. Spory o příslušnost mezi akademickým senátem a pro
fesorskými sbory předloží akademický senát k rozhodnutí m i 
nistru školství (§ 19, odst. 4 i . f. org. zák.).
Na tuto universitní autonomii vykonává státní školská správa
mocí svého dozorčího práva značný vliv. Nehledě k tomu, že
universitní profesoři řádní i mimořádní jsou státem jmenováni
a že soukromí docenti jsou státem k učitelskému úřadu připouš
těni (§ 11 min. nař. c. 19/1888), a že tím dodává „stát univer
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sitní korporaci nebo korporacím fakultním, z nichž ona se skládá,
korporační členstvo" (nss Roh. A 1596), jeví se vliv státní školské
správy na samosprávu universit zejména tím, že ministr školství
potvrzuje zvolené akademické funkcionáře (§ 12 org. zák.),
schvaluje jednací řády akademického senátu a profesorských
sborů (§ 22 org. zák.), rozhoduje v případě, kdy akademický
senát zastavil usnesení toho nebo onoho sboru (§ 19, odst. 3 org.
zák.), rozhoduje ve sporech o příslušnost mezi profesorskými
sbory a senátem (§ 19, odst. 4 org. zák.), rozhoduje v poslední
instanci, když někdo zamítne, byv zvolen rektorem (§ 10 org.
zák.). Ministerstvu školství m á býti podána zpráva, když profesor nedochází do schůzí ani po vyzvání děkana a senátu aka
demického (§ 15, odst. 3 org. zák.), jemu má se předložití proto
kol o schůzi učitelského sboru fakultního (§17, odst. 2 org. zák.).
Děkan fakulty odpovídá předem za vykonávání zákonů a naří
zení, je tedy povinen na to dohlížeti, upozorňovati na vady při
tom, je vytýkati, a je-li potřebí oznámiti to akademickému
senátu a ministerstvu (§ 18, odst. 1 org. zák.). Domnívá-íi se
děkan, že nemůže odpovídati za výkon usnesení profesorského
sboru fakulty, má předložití tento případ ministerstvu (§ 18,
odst. 2 org. zák.). Za jednám akademického senátu jest předem
odpovědný rektor university (§ 21, odst, 3 org. zák.), který
má vůči akademickému senátu táž práva jako děkan vůči sboru
profesorskému (§ 21, odst. 2 org. zák.).
Vliv státu na universitní autonomii jeví se i v tom, že
„dnešní stát dodává universitě potřebné prostředky hmotné z pře
vážné části" (nss Boh. A 1596), a že jí dodává a platí i po
třebné síly osobní, které jsou ve služebním poměru ke státu, a
tudíž jemu odpovědny.
Podaný výpočet autonomních korporačních práv university
nečiní si nikterak nároku na úplnost. Avšak ani hlavní právní
pramen universitní autonomie a csl. universitního práva vůbec,
zákon ze dne 27. dubna 1873 č. 63 ř. z. o organisaci akademic
kých úřadů nepodává taxativního výpočtu věcí, které patří do
působnosti profesorských sborů jednotlivých fakult nebo akademic
kého senátu. To plyne z obecné klausule vyslovené v § 14, odst.
2 a § 19, odst. 2 org. zák. a ze slov „zejména přísluší jednotlivé fakultě" v § 14, odst. 3 org. zák., a bylo ostatně výslovně
prohlášeno v ininisterském výnosu ze dne 8. dubna 1897 c. 577.
71

í
Beck-KeUe, str. 26 pozn. 5, Plachí-Havel/m str. 53 pozn. 1.
Mimo to nemůže tento výpočet býtí. úplným také proto, že po
vaha mnohých za autonomní pokládaných práv university a fa
kulty, resp. akademického senátu a profesorských sborů jest
pochybná a sporná, a že některé z funkcí těchto akademických
úřadů nebude možno s jistotou pokládati. za výraz universitní ci
fakultní samosprávy, nýbrž prostě za úřední příslušnost státních,
kolegiálne organisovaných správních úřadů.
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IV.

O autonomii vysokých škol de lege
ferenda.
Zjistili jsme z dnešního stavu universitního práva, že auto
nomie (samospráva) poskytnuta jest universitám a jiným vysokým
školám v rozsahu nepříliš širokém, že povaha mnohých za autonomní pokládaných práv university je sporná, a že jejich obsah není
vždy zcela přesně vyjádřen. Seznali jsme také, že tato samospráva přiznána jest vysokým školám podle jejich dnešní právní
povahy nedůsledně, poněvadž vysoké školy — vyjma universit —
nelze pokládati za samosprávná tělesa, ba že i korporační povaha university je sporná, anebo při nejmenším, že ani university nemají zcela a převážně této právní povahy,
Máme-h provésti reformu dnešního právního stavu, vidíme
před sebou zásadně dvě cesty, kterými možno se ubírati. Jedna
z nich směřuje k tomu cíli, aby vysokým školám přiznán byl
charakter ryzí veřejnoprávní korporace a aby v plném rozsahu
rozvinuta byla jejich korporační samospráva, druhá cesta ústí v od
stranění všech dnešních zbytků vysokoškolské samosprávy a ve
vytvoření bezsubjektních státních ústavů, jež představují „pouhý
způsob a prostředek státní činnosti správní" (Hdcha. n. u. m.,
str. 8), tedy část správ-ního organismu státního. Nemusíme však
na žádné z obou cest jiti až knejzazším mezím, nýbrž můžeme
titvořiti z vysokých škol ústavy nadané právní subjektivitou,
jež opět „může býti dvojí: buď jen pro obor práva soukromého,
neb i v oboru práva veřejného. V onom případě státní ústav
zůstane sice státinm ústavem, ale stát není vlastníkem jmění
svých ústavů, mají-li právnickou osobnost", kdežto ústav s osobností práva veřejného jest subjektem práva na kus veřejné sprá73

vy, zejména na správu sama sebe (Hácha, n. u. m. str. 8, pozn.
4 e poukazem na Hatschka a Michoudu). Tento „kus veřejné
správy" můžeme při úpravě nejrozmanitěji vymeziti, zejména
tak, že přiznáme vysokým školám veřejnoprávní osobnost v urči
tém obmezeném rozsahu se zřetelem na jejich nejvlastiiější úkol,
jímž jest pěstění vědy, hledání a hlásání vědecké pravdy.
Z toho podávalo by se toto schéma úpravy: veřejnoprávní
samosprávná korporace — ústav nadaný právnickou osobností
veřejného práva — ústav nadaný právnickou osobností veřejného
práva, pokud jde o jeho vlastní, nikoliv obecné správní úkoly,
a současně se subjektivitou soukromoprávní — ústav se subjekti
vitou veřejnoprávní obmezenou na jeho vlastní správní úkoly —
ústav jen se subjektivitou soukromoprávní — státní ústav bez©ubjektní.
Ať si pro reformu vysokého školství u nás zvolíme který
koliv způsob z tohoto schématu, ať se dáme cestou vedoucí k vy
budování vysokých škol jako- samosprávných korporací či ústavů
nadaných veřejnoprávní subjektivitou, anebo cestou ústící ve vy
tvoření pouhého bezsubjektního státního ústavu, ať se na těchto
cestách zastavíme u kteréhokoliv mezníku možné úpravy, musíme
vysloviti jako první a základní požadavek každé příští reformy
po stránce formální, aby právní poměry vysokých skol česko-slo
venských byly upraveny zákonem, aby reforma byla provedena
v celém rozsahu a vztahovala se na všechny zásadní otázky
jejich právního postavení a činnosti, aby úprava byla provedena,'
jednotně a stejně pro všechny vysoké školy a aby povmosti i
práva vysokých škol byla vyjádřena zcela jasně a důsledně,
tJprava zákonem jest žádoucí, poněvadž platná forma státu jako
demokratické republiky vyžaduje, aby otázky takového významu
pro národní kulturu jako jest reforma vysokého školství upravo
vaná pro celá příští desetiletí byly řešeny zastupitelstvem lidu,
sborem zákonodárným. Československý zákonodárce pokládá za
náležitou formu aktu zřizování vysokých škol jen zákon (srovn.
zákon ze dne 19. ledna 1922, čís. 28 Sb. z. a nař.), a proto zase
jen zákonem mělo by býti upravováno právní postavení vysokých
škol i jejich činnost.
Současná úprava všech těchto otázek se doporučuje proto, že
takto budou řešeny s jednotného hlediska, pod jednotným zor
ným úhlem státní politiky školské, důsledně a ladně, kdežto
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úprava postupná mohla by způsobiti. odklady, nesoulad, nedů
slednosti a rozpory zaviněné nestejným názorem na věc v ča
sovém odstupu. Současná úprava neznamená však, že by celý
soubor otázek, které se týkají poměrů vysokých skol. musil býti
řešen v jediném zákoně, naopak bude jistě nutno i účelno vyhraditi jednotlivé otázky vzhledem k jejich souvislosti samostat
ným zákonům.
Jednotné úpravy právních poměrů vysokých škol, stejné
pro všechny, bude třeba proto, že všechny vysoké školy jsou si
rovny ve své funkci! a svém poslání, totiž svobodně hledati a hlásati vědeckou pravdu a připravovali pro určitá povolání praktic
kého života.
Jasná, důsledná a úplná úprava vysokoškolského práva jest.
inezbytně nutná. Nej větší vadou dnešního právního stavu jest
právě nejasné a neurčité vyjádření právní povahy university,
její smíšení státního ústavu se zbytky bývalé samosprávné kor
porace a nedůsledné přenesení těchto dochovaných složek univer
sitní autonomie na jiné vysoké školy, které nikdy korporacemi
nebyly a jimž proto nemůže dnes přísluseti samospráva v pra
vém významu slova, a to ani v rozsahu zachovaném universitě.
Každý zákon „o právních poměrech vysokých škol" musí tudíž
zřetelně vyjádřiti právní povahu těchto institucí a z tohoto zá
kladního pojetí vyvodili logicky všechny právní důsledky v jasné
a úplné formulaci práv a povinností vysokých škol.
Pro kterou z reformních možností svrchu naznačeného sché
matu se vyslovíme po stránce obsahové, bude otázkou nejen
školské, nýbrž obecné politiky státní. Zásadně nutno totiž zdůrazniti, že pokud možno dokonalé rozvinutí a uplatnění samosprávy
jakéhokoliv druhu, tedy samosprávy politické, hospodářské, so
ciální a kulturní, územní i zájmové, universální i speciální,
hodí se jen do rámce státní ideologie a správní soustavy ryzí
demokracie. Tato chce a logicky musí chtíti plné uplatnění kororační samosprávy jako nejlepšího prostředku k docílení demoratisace a deeentralisace veřejné správy. A naopak, obmezení
korporační a ústavní samosprávy, a snad i její úplné odstrainění odpovídá ideologii „autoritativního" státu a jeho správní
soustavě. To jsou arci jen oba nejzazší mezníky možné úpravy,
v životní praxi států budou nutný, přípustný a možný kompro
misy mezi zásadami obou systémů.
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Samospráva jest jistě pra zájmový svaz institucí velmi cen
nou sama o sobě, dovolujíc mu yyřizovati nejen vlastní vnitřní
věci, nýbrž i určitou část veřejné správy svou vůlí a svými or
gány. Avšak obě výliody, které teorie vidí v provádění veřejné
správy samosprávou, totiž demokratisace a decentralisaoe veřej
né správy, mohou se právě v praxi universitní samosprávy objeviti jako značné nevýhody. Vysokoškolská samospráva, jež by
ři úplné autonomii vysokých škol spočívala v rukou akademieých orgánů ve své většině správně laických a byla prováděna
sice za pomoci odborného správního úřednictva, avšak těmito or
gány zřizovaného a na nich úplně závislého, byla by vystavena
nebezpečí neodbornictví, a demokratisaoe správy v tomto odvětví
mohla by snadno vésti k nežádoucí laicisaci. Deoentralisace sprá
vy mohla by pak — zvláště za obtížných poměrů politických a
národnostních — způsobiti značné uvolnění pout vížících vysoké
školy ke státu, jeho cílům, snahám a úkolům, a skončiti skry
tým nebo i zjevným antagonismem vysokých škol proti, státní
moci. Oběma nebezpečím musilo by se oeliti důkladně vybudo
vaným dozorčím právem státní správy dbalé toho, aby vysoké
školy pod pláštíkem autonomie nezneužívaly práv jim poskytnu
tých na škodu státního celku.
Avšak na druhé straně, přeměna vysokých škol v ryzí bezsubjektní státní ústavy a úplné jich podřízení ústřední státní
správě znamenala by přeměnu akademických orgánů na pouhé
správní úřady, změnu postavení profesorů a docentů na úředníky
etátní správy školské a projevila by se nutně i ve způsobu jejich
vědecké a vyučovací činnosti. Umožňujíc státní moci naprostý
vliv na vysoké školy a přímé jejich ovládání, způsobila by tato
změna přerušení celého historického vývoje vysokých škol, ze
jména universit, odstranění dochovaných tradic a popření organisačrúho principu i vedoucí myšlenky vysokého školství, svobody
vědeckého bádání a vyučování.
Těchto obou extrémů bude nutno se vystříhati úpravou vá
ženou z povahy vysokých škol, jejich úkolu a poslání i jejich
postavení ve státě.
Jest zajisté správný názor (Vavřínek n. u. m., str. 225), že
vyučování jest jedním z četných odvětví veřejné správy, a že vy
učovací ústavy, mezi nimi také university, jsou jen částí správ
ního organismu státního. Vyučování stalo se státním monopolem,
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vyučovací ústavy státními podniky, zřizovanými, vydržovanými
a spravovanými ze společného středu, a řízenými podle právě
platných zásad obecné státní politiky. V důsledku toho je ve
školské správě málo místa pro korporační samosprávu a pro
správní postuláty, jež samosprávou mají se uskutečňovali. „Ani
universita, byť i z původní své právní podstaty dosud podržela
částí své samostatné korporační povahy, nepředstavuje již jen
svobodně učící a bádající vědu, nýbrž v ní zjevuje se také sou
časně vyučující stát, jenž i ve všech oborech vědy pomocí svéhio
monopolu státního vysokého školství stal by se rád všeobecným
mistrem a vychovatelem svých příštích vědecky vzdělaných obcanu .
Avšak na druhé straně jsou university i ostatní vysoké ško
ly povolány k tomu, aby hledaly vědeckou pravdu jedině za úče
lem správného poznám jí, a aby výsledky vědeckého badání svo
bodně hlásaly v nejširší vrstvy občanstva, padni komu nebo ne.
Vysoké školy mají býti nejvyššími pěstitelkami veškerého lidské
ho vědění pro vědění samo, i když někdy stát vložil na ně úkol,
aby připravovaly pro praktická povolání vykonávaná pomocí
znalostí, jimž vyučují.
Již tato jejich funkce a poslání, svobodně hledatí a hlásati
vědeckou pravdu, vyžaduje určitou nezávislost vysokých škol
na správě státní. V této funkci jsou si všechny vysoké školy
zásadně rovny, a proto musí všechny býti svobodné ve vědeckém
badání a hlásání jeho výsledků. Tato nezávislost vysokých škol
na státní správě po stránce pěstění vědy může jim býti poskyt
nuta vhodně formou vedecké autonomie, jejích osamostatně
ním v určování vnějších podmínek úspěšného vědeckého badání.
Pokud opatřeními správního rázu vůbec lze zaruěiti svobodu v
hledání a hlásání vedecké pravdy, má provádění těchto správ
ních opatření býti svěřeno vysokým školám samým. Vědeckou,
autonomií vysokých škol chceme tedy rozumětí samosprávnou
činnost vysokých škol v rámci státní školské správy k zajištění
svobody vědeckého badání a hlásám jeho výsledků.
Tato samospráva musí býti vysokým školám poskytnuta a
zaručena po stránce osobní i věcné. Po stránce osobní, to zna
mená ve výběru vědeckých sil, profesorů, docentů, vědeckého
pomocného personálu; po stránce věcné, to znamená ve výběru
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a ureo vání věcných prostředků, nutných k vědeckému badání a
vyučování.

1. V ý b ě r

vysokoškolských

profesorů.

Způsob výběru vysokoškolských profesorů může býti velmi
rozmanitý. Profesoři mohou býti:
a) jmenováni (voleni) profesorskými sbory všech vysokých
škol. anebo
b) zřizováni profesorskými sbory příslušných fakult všech
vysokých škol;
c) zřizováni profesorskými sbory jednotlivých příslušných
fakult;
d) jmenováni státní správou na návrh profesorských sborů
všech příslušných fakult, anebo jednotlivých příslušných fakult,
a těmito návrhy může školská správa býti vázána ,buď tak, že
každý takový návrh musí předložití k rozhodnutí činitelům ústavoti povolaným, anebo tak, že sice bez návrhu profesorského
sboru nikdo jmenován býti nemůže, ale školská správa není
povinna předkládati tyto návrhy k rozhodnutí činitelům ústavou
povolaným;
e) jmenováni státní správou bez návrhů profesorských sbo
rů, po vyžádaném odborném posudku odborníků v příslušném
sborn nebo i mimo něj.
Postulátu vědecké samosprávy vyhovují nejvíce způsoby uve
dené nahoře pod a) až c), kdy profesoři vysokých škol jsou vy
bíráni a imčováni vysokými školami samými, ostatní způsoby
se od tohoto postulátu stále vzdalují. Výběr profesorů profesor
skými sbory všech vysokých škol nebude příliš prakticky, neboť
nemělo by valného smyslu, kdyby o obsazení profesury řekněme
na fakultě lékařské měli spolu rozhodovati theologové a právníci
Naproti tomu však volba profesorů, anebo i podávání návrhů
na jmenování profesorů příslušnými fakultami všech vysokých
škol představuje jakousi kolektivní autonomii vysokých škol v
otázce výběru vědeckých isil, a tato cesta mohla by vésti k objek
tivnějšímu výběru profesorů než ee provádí dnes, kdy o věci sa
mostatně rozhodují jednotlivé fakulty, v sebe uzavřené a ze
sebe se doplňující.

V případě volby nebo závazného návrhu na jmenování pro
fesora bude arci nutno yyhraditi státní správě určitý vliv s hle
diska státních zájmů finančních (na př. tak, že musí jiti o systemisované místo) a politických (že musí jiti o kandidáta v
ohledu mravním a stáíoobčanském zachovalého). Rovněž právo
menšiny profesorského sboru bude nutno v těchto případech
— zvláště při t. zv. kolektivní autonomii — pečlivě upraviti a
zaručiti, aby se předešlo tvoření záměrných většin a bezohled
nému přehlasování menšiny, a docílil pokud možno objektivjní
výběr kandidátů. „Stíny autonomie", jež právě v tomto směru
někdy se objevují, nesmějí jiti tak daleko, aby znemožňovaly
klidné soužití ia radostnou spolupráci ve sborech akademických.
Podl e práva dnes platného jsou profesoři vysokých škol jmeno
váni presidentem republiky k návrhu většiny (přítomných čle
nů) profesorského sboru definitivě a na doživotí. President repu
bliky může však jmenovati profesorem vysokých skol i toho, pro
nějž se vyšlo vily aspoň dvě pětiny všech členů sboru profesorské
ho (§ 1 zák. ze dne 13. února 1919, č. 79 sb. z. a nař. o slu
žebním poměru učitelů vysokoškolských). Návrh profesorského
sboru na jmenování vysokoškolského^ profesora předloží se mini
sterstvu školství a národní osvěty, jež zařídí další kroky za
účelem provedení jmenování presidentem republiky (§ 1 vl. nař.
z 12. ledna 1920, č. 35, sb. z. a nař.). Podle § 81 ústavní listi
ny Csl. republiky rozhoduje vláda ve sboru o návrzích na jme
nování funltcionářů, které jmenuje president republiky (§ 64 č,
8 ústavní listiny.). Není však stanovena ani povinnost ministerstva školství a národní osvěty, aby předkládalo návrhy profesor
ských sborů na jmenování nových profesorů vládě, ani povinnost
vlády, aby tyto návrhy dále předkládala, takže vláda může o
návrhu na jmenování rozhodnout! záporně a nepředloží ho pre
sidentu repubEky. Reforma ve směru rozšíření práv vysokých
škol k vědecké autonomii musila by se provésti aspoň tak, že by
byla stanovena povinnost ministerstva školství a národní osvě
ty i povinnost vlády, předkládati do určité lhůty návrhy pro
fesorských sborů na jmenování nových profesorů presidentu re
publiky, zvláště jde-li o volné systemisované místo, a kandidáta,
který je plně kvalifikován ve směru vědeckém, pedagogickém n
státoobčanském.
Návrh rninistersťva školství a národní osvěty na novelu zá79
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kona č. 79/1919 o elužebirím poměru vysokoškolských učitelů
— rozeslaný nedávno vysokým školám k posouzení — chce však
otázku jmenování vysokoškolských profesorů reformovati jinak.
Zavádí předně veřejný konkurs na místa profesorů vyso
kých škol, který musí býti vypsán před návrhem na jmenování a
schválen ministrem školství a národní osvěty. O všech žadatelích
(a také o jiných odbornících, které ministr označil) musí se
profesorský sbor vyslovili, jsou-li schopni a vhodní pro obsazo
vané místo, a na žádost ministra školství a národní osvěty má
navrhnouti několik kandidátů. Nepředloží-li profesorský sbor
po opětovné výzvě návrhu na jmenování a neospravedlní prů
tahu, anebo vzejdou-li o návrhu na jmenování pochybnosti, může
ei ministr školství a národní osvěty vyžádati posudek komise odbor
ných profesorů vysokých škol, doplněné po případě z vynikajících
odborníků jiných, jichž počet nesmí překročili jednu třetinu
členů komise. President republiky může pak jmenovati profeso
rem vysoké školy také uchazeče, pro kterého se vyslovila větši
na této komise odborníků, i když ee pron nevyslovil potřebný
počet členů profesorského sboru.
Návrh odůvodňuje ustanovení o konkursu a o právu ministra
oznaoovati další kandidáty větou, že se tím má napomáhati vý
běru kvalifikovaných uchazečů a usnadniti práce profesorského
sboru; předpis o jmenování profesorů na základě posudku zvlášt
ní odborné komise odůvodňuje ee úvahou, že posuzování kandi
dátů neodnímá se profesorům vysokých škol, nýbrž přesunuje
se pouze na orgán, složený převážně též z vysokoškolských pro
fesorů, ale vybudovaný na zásadě větší odbornosti a kolektivní
autonomie vysokých škol.
Avšak vypisovati konkurs na místa vysokoškolských profesorů
nemá valné ceny a smyslu. Vědeckým pracovníkům, kteří aspirují
na akademickou dráhu a proto nutně s vysokými školami jsou ve
styku, jest dobře známo, která služební místa jsou volná a
není nutno upozorňovati je na to veřejnou vyhláškou. Profesor
ským sborům a odbornílcům v nich jsou zase známy všichni vě
dečtí pracovníci, kteří by mohli přijití v úvahu pro obsazeni
volného místa profesorského, a veřejným konkursem nemůže'
býti ob jeven nový, do té doby neznámý vědecký pracovník, který až
dosud úplně tajně a nenáročně vědecky pracoval, a teprve po pře
čtení konkursu, vypsaného v denním tisku přisel na myšlenku, žeby

se mohl věnovati zaměstnání vysokoškolského profesora. A n i
sám ministr školství a národní osvěty nemůže najednou takového
dosud neznámého odborníka objeviti a profesorskému sboru
označili. Správné bylo by arci, a znamenalo by zlepšení dneš
ního stavu, kdyby — bez konkursu a ministrova označování —
každý návrh na obsazení volného profesorského místa obsahoval
ocenění vědecké a učitelské způsobilosti všech vědeckých pra
covníků toho oboru (zejména také profesorů a docentů na jiných
fakultách) a pečlivé odůvodnění, proč ten či onen navrhovaný
se na toto místo lépe hodí, než někdo jiný.
Odnímati právo návrhů na obsazení profesorských míst fa
kultním sborům a přenášeti je na komisi, složenou z odborných'
profesorů a p o případě doplněnou jinými „vynikájí čími odbor
níky", znamená příkrý zásah do posledních dosud zachovaných
zbytků universitní autonomie, zvláště když podrobnosti o slo
žení a způsobu činnosti této komise se dovíme teprve později z
prováděcího vládního nařízení. Ukázali jsme již nahoře, že po
stulátu vědecké autonomie nejvzdálenější je ten způsob výběru
vysokoškolských profesorů, kdy jsou jmenováni státní správou
bez návrhu profesorských sborů, po vyžádaném odborném po
sudku odborníků v příslušném sboru nebo i mimo něj. A tento
způsob chce zavěstí navrhovaná novela. Ukázali jsme také, že v
otázce výběru vysokoškolských profesorů mohla by býti. zavedena
jakási kolektivní autonomie, jejímž nositelem by byly profe
sorské sbory všech příslušných fakult a že takováto autonomie
měla by své přednosti proti stavu dnešnímu. Ale zřízení smíšené
komise odborných profesorů vysokých škol a jiných vynikajících
odborníků, jejíž hlas by měl býti směrodatný proti hlasu fa
kultních profesorských sborů, znamenalo by reformationem in
peius a neodůvodněné zvýšení byrokratických vlivů na naše vy
soké školy.

2. Výběr

soukromých

docentů.

Podle § 10 min. nař. ze dne 11. února 1888, c. 19 ř. z . ,
usnáší se o tom, má-li, či nemá-li ee propůjčiti někomu venia
docendi, profesorský sbor příslušné fakulty. Příslušnost fakul
ty jest věcná, to znamená té fakulty, k níž naleží předmět nebo
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obor vědecký, pro který se chce žadatel habilitovat! (§ 2 a 3
hab. ř.). Toto usnesení profesorského sboru, jest samostatným
rozhodnutím, jen zní-li na neudělení veniae docendi, kdežto zníl i na udělení, jest v podstatě pouhým návrhem ministru školství
a národní osvěty; nabývá právní relevance potvrzením nňnistrovým, avšak zůstává právně bezvýznaniným, bylo-li potvrzení ode
přeno. Věc jest tedy upravena tak, že bez svolení státní školské
správy nikdo se soukromým docentem stati nemůže (§ 11,
odst. 1 hab. ř.), ač proti zamítavému rozhodnutí imnistra škol
ství jest dnes přípustná stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu
(srovn. str. 57 tohoto pojednání), že však se může stati někdo
docentem proti vůli profesorského sboru (§ 11, odst. 2 hab. ř.)Uvažujeme-íi o jiné úpravě těchto otázek, shledáme celkem
asi tyto možnosti:
a) Profesorským sborům svěří se výběr vědeckého dorostu
(soukromých docentu) do výlučné příslušnosti. Budou povolány,
aby rozhodovaly jak o vědecké a pedagogické zdatnosti kandidá
tově, tak o jeho státooběanské kvaKfíkaci, s vyloučením oprav
ných prostředků — dnešní stížnosti ve smyslu § 11 odst. 2.
hab. ř. — po případě i stížnosti k Nejvyššímu správnímu sou
du, aspoň pokud jde o odbornou stránku věci, t. j . vědeckftni
a pedagogickou kvalifikaci kanciidátovu, neboť „jest jisto (i de
leg© ferenda), že se svou podstatou před toto fórum nehodí '
(Weyr, n. u. m., str. 120).
b) Profesorským sborům svěří se výlučná příslušnost roz
hodovat! o habilitačních žádostech po stránce vědecké a peda
gogické a ministerstvu školství a národní osvěty příslušnost rozhiodiovati o kandidátech v jiných směrech (tak již Weyr n.u. m.).
Při tomto rozdělení kompetence bylo by rozhodnutí profesor
ských sborů o odborné stránce věci (vědecké a pedagogické kva
lifikaci) konečným, a byly by v tomto směru vyloučeny oprav
né prostředky i stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. Roz
hodnutí ministerstva o osobě kandidátově, zvláště o jeho „sociál
ní a morální integritě", spolehlivosti, zkrátka v jiných směrech
než po stránce odborné, bylo by naříkatelné stížností ke správ
nímu soudu.
c) Příslušnost profesorských sborů v habilitačním řízení
nebude výlučnou ani ve směru vědeckém a didaktickém, ani v?
směru státooběanské kvalifikace, nýbrž sbory budou první a m i 
4
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nisterstvo druhou stolicí v obou směrech, bude však stanovena
povinnost ministerstva, aby — choe-li měniti usnesení profe
sorského sboru po stránce vědecké nebo pedagogické — vyžádalo
si odborný posudek jiného profesorského sboru nebo jednotli
vých odborníků, a bude po případě dopuštěna stížnost na správ
ní soud v otázce státoobčapaských poměrů žadatelových.
d) Rozhodování o habilitaci soukromých docentů svěří se
státní správě školské, která docenty bude „jmenovati", kdyžtě
si před tím jakkoliv zjistila jejich odbornou a státoobcanskbu
kvalifikaci. Stížnost ke správnímu soudu bude po případě dopu
štěna jen v posledním směru.
Plnou autonomii ve výběru soukromých docentů zaručuje
vysokým školám jen způsob na prvém místě uvedený. Další způ
soby se od tohoto postulátu stále vzdalují. Mají-li však vysoké
školy řádně piráti svou funkci ve státě a své kulturní poslání
a mají-li opravdu býti nejvyššími pěstitelkami lidského vzdě
lání nejen dnes, inýbrž i v budoucnu, musí jim právě ve výběru
vedeckého dorostu, a zvláště soukromých docentů, za všech
okolností zůstati zachována určitá samospráva. Profesorským sbo
rům nemůže býti odňato posuzování habilitačních žádostí po
stránce odborné, vědecké a pedagogické, poněvadž ony nesou
a musí nésti zodpovědnost za budoucnost vysokého školství a vě
deckého badání.

3. V ý b ě r

pomocného

vědeckého

a správního personálu

vyso

k ý c h škol a lektorů.

Vědecký pomocný personál vysokých škol, adjunkti, asistenti,
konstruktéři, vědečtí úředníci a pod., jest určen k tomu, aby
byl pomocníkem profesorů v jejich činnosti vyučovací nebo vě
decké a badatelské. Mimo to tvoří tento vědecký personál
„soubor vysokoškolských zaměstnanců, v jehož rámci m á se pě
stovali učitelský dorost pro vysoké školy" (Placht-Havelka, str.
Pro výběr pomocného vědeckého personálu podávají se cel
kem asi tyto možnosti úpravy:
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Profesorské sbory (akademické senáty) mohou tento perso
nál samy jmenovati posuzujíce výlučně jejich kvalifikaci odbor
nou i státo občanskou. Profesorské sbory (akademické senáty)
mohou činiti státní správě návrhy na jmenování vědeckého
personálu, jež budou pro státní správu závazný aspoň tak, že
bez příslušného návrhu nikdo jmenován býti nemůže. Konečně
možno jmenování vědeckého personálu vyhraditi státní školské
správě bez návrhů profesorských sborů anebo bez ohledu na ně.
Poněvadž při výběru vědeckého personálu jde — na rozdíl od
habilitace soukromých docentů — o jmenování do státní služ
by, a na to nikdo nemá nároku, budou zde vyloučeny všechny
opravné prostředky i stížnost ke správnímu soudu (srovn. § 3
lít. f) zákona ze dne 22. října 1875, č. 36 ř. z. ex 1876).
Vzhledem k obojímu svrchu uvedenému určení vědeckého
pomocného personálu vysokých škol musí profesorským sborům
(akademickým senátům) býti vyhrazen náležitý vliv na jeho usta
novování. Pokud profesorské sbory nebo akademické senáty dnes
ještě nemají práva samy jmenovati tento personál anebo nemo
hou podávati závazné návrhy na jmenování, bylo by v zájmu
zdárného vývoje vysokého školství radno, aby jim vliv na vý
běr vědeckého personálu byl zákonem zajištěn.
Naproti tomu postačí u správního personálu vysokých škol
úprava dnes platná, že totiž akademický senát nebo profesorský
sbor vysoké školy činí ministerstvu školství a národní osvěty ná
vrhy na jmenování anebo sám jmenuje se schválením minister
stva (srovn. §§ 2 a 8 zák. č. 39/1920 a § 17 vlád. nař. č.
475/1920) nebo zemského úřadu (čl. 1 , odst. 2. min. výn. z
8. června 1928 č. 60.968, Placht-Havellia, str.^ 1255.).^ Neboť
zde nejde o vlastní úkol vysokých škol, pěstění vědy, není^ samo
správa nezbytně nutná, a vysokým školám jest zajištěn žádoucí
vliv na obsazování těchto míst formou návrhu.
Stejně u lektorů. Lektor jest vysokoškolským učitelem v
užším slova smyslu (na rozdíl od profesorů a docentů), jenž zaštupuje na vysoké škole nějaké umění nebo způsobilost, zručno st, obratnost, dovednost, nikoli vědu ( § 2 , odst. 4 zák. c.
63/1873). Lektory ustanovují profesorské sbory se schválením
ministra školství (min. výn. z 31. května 1899, č. 9830, PlachtHavelka, str. 1217). Toto ustanovení profesorským sborem má
sice povahu pouhého návrhu, stávajíc se perfektním teprve mini

sterským schválením, jež jest vlastním správním aktem konsti
tutivní povahy, a to rozhodnutím. Avšak zde rovněž nelze se do
volávat! „vědecké samosprávy" vysokých škol pro rozšíření práv
akademických sborů, poněvadž nejde o pěstění vědy.

4. V ý b ě r
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věcných prostředků vědeckého badání a vyučování.

V této otázce narážíme na jeden z nej obtížnějších problémů
univereimí autonomie a poměru vysokých škol ke státu vůbec.
Vysoké školy nemají dostatečných vlastních prostředků, aby
mohly uhražovati náklady spojené s vědeckým badáním a vy
učováním a — vyjma university Karlovy — nemají ani obecně
uznané soukromoprávní subjektivity, aby mohly majetku nabývati, smlouvami se zavazovati, u soudů a správních úřadů jako
strany vystupovati atd. Vysokoškolské profesory a suplenty a vě
decký i správní personál vysokých škol platí stát, jen docenti
a lektoři pobírají za své výkony kolejné od posluchačů. Stát
dává vysokým školám z převážné části také všechny potřebné
prostředky hmotné, a tím dostaly se vysoké školy v otázce ur
čování a výběru věcných prostředků nutných ke zdárnému vý
voji vědeckého badání a vyučování do naprosté skoro závislosti
na správě státní. Tato určuje dnes v rámci celkového státního
hospodářství míru a způsob přídělu veřejných peněz na vysoké
školství.
Podle zákona ze dne 22. prosince 1924 č. 286 Sb. z. a nař.^
o úsporných opatřeních ve veřejné správě, stanoví se v jednotli
vých úřadech a ústavech podle jednotlivých kategorií vždy na
dobu tří let normální potřeba počtu sil, která nesmí býti pře
kročena ( § 2 bod 3. cit. zák.). Služební místa profesorů vyso
kých škol se systemisují v rámci stanovené normální potřeby sil
pro jednotlivé vysoké školy odděleně, jako místa řádných neb
mimořádných profesorů. Systemisace vyžaduje schválení vlády
(§ 54 zák. č. 103/1926). Jmenování mimořádným profesorem
|est přípustné jen na volné systcmisované služební místo mimo
řádného neb řádného profesora, jmenování řádným profesorem
jen na volné systemisované služební místo řádného profesora
{§ 63 cit. zák.).
Obdobná ustanovení platí pro systemisaci míst a jmenování
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(Placht-Havelka n. u. m.). Hlediska, jimiž se ministerstvo řídí
při schvalování návrhů na zřízení těchto ústavů, jsou vesměs
relativní. Bere se v úvahu rozsah místností, laboratoří, počet vě
deckého a zřízeneckého personálu, počet zapsaných posluchačů,
počet cvičení, výše finančních prostředků, množství vědecké a
vyučovací výzbroje, rozsah sbírek, činnost vědecká a publikační
a povaha disciphny, o kterou jde (Placht-Havelka, str. 349).
Vše jest tedy dnes věcí volné úvahy ministerstva.
V tomto směru, a dále při opatřování „vědecké a vyučovací
výzbroje" (laboratorního zařízení, sbírek, seminárních kniho
ven), bylo by rozšíření autonomie vysokých škol velmi žádoucí,
a reforma směrem k vědecké samosprávě by žádala, aby aspoň
jednomyslné, náležitě odůvodněné návrhy akademických úřadů
byly pro ministerstvo závazné.
Samosprávě vysokých škol ve zřizování všech těchto ústavů
a zařízení lat podpoře vědeckého badání a vyučování prospělo by
velice jasné zákonné prohlášení jejich majetkoprávní subjektivity.
Jako právnická osoba soukromého práva mohla by vysoká škola
řiabývati majetku věnovaného přímo jí mezi živými nebo na
případ smrti, a mohla by jím sama nakíádati buď podle účelo
vého určení, připojeného tomu věnování, anebo podle vlastní
vůle. Tím byla by vysokým školám zajištěna i určitá samospráva
po stránce finanční.

vysokoškolských asistentů a konstruktérů (§§ 87 a 88. cit..
zák.) a úředníků (§§ 5 a 6 cit. zák.) i zřízenců (§ 24 cit. zák.).
Profesorským sborům a senátům akademickým jest sice za
jištěn vliv na systemisaci služebních míst na vysokých školách
formou návrhů, avšak tyto jsou pro státní správu a vládu nezá
vazné. Rozhodnutí mezi zájmy úspěšného vývoje vysokého škol
ství a požadavkem hospodárnosti ve státní správě jest tedy zů
staveno vládě. Reforma směrem k vědecké samosprávě vyso
kých škol žádala by však, aby vláda při provádění systemisace
byla vázána jednotlivými návrhy profesorských sborů nebo aka
demických senátů nebo snad akademické instituce dnes obyče
jem již vžité, rektorských konferencí, na stanovení takového po
ctu učebních stolic, jaký pro zdárnou činnost vysokých škol ne
jen jest nezbytně nutný, nýbrž žádoucí. Tato zásada měla by
býti uplatněna zejména vzhledem na stále vzrůstající specialisaei vědeckého badání, která přímo nutí ke zřizování nových
profesur pro nové nebo osamostatněné vědní obory, i se zřete
lem na nezbytnou vědeckou soutěživost v jednotlivých oborech.
Heslo, že potřebujeme dvou universit, abychom měli jednu, platí
ještě dnes pro jednotlivé vysoké školy v tom smyslu, že našim
cílem musí býti, aby aspoň všechny hlavní vědecké obory na
jednotlivých fakultách a vysokých školách byly obsazeny dvojmo,
poněvadž jen tím odstraní se na prospěch vědecké práce a vy
učování mnohé dnešní závady, jež přirozeně sebou přináší dlou
holeté zastupování určitého oboru jediným profesorem.
Obdobné zásady měly by platiti pro zřizování a vydržování
semuiářů, ústavů^ klinik a jiných pomocných zařízení na vysokých
školách. Neboť všechny „tyto instituce jsou vázány.'na stolice, t.
j . řádná a mimořádná místa profesorská na školách systemisovaná a to buď na stolici jedinou nebo na několik stolic příbuz
ného rázu" (Placht-Havelka str. 348). „Nejbližší péci" o tyto
instituce svěřuje § 14, odst. 3 č. 2 zák. c. 63/1873, o organisaci
akademických úřadů „fakultě", to jest jejímu profesorskému sbo
ru, zřizování jich však do působnosti sborů nepatří (srovn. slo
va : „Každé fakultě přísluší předem péči míti o zřízené na n í . . .
instituty..."). Pro zřizování jich není předpisu, vyjímaje fa
kulty právnické (min. nař. ze 27. září 1873 ě. 12.719, Věstník
č. 91). Profesorským sborům vyhrazeny jsou návrhy, arci nezá
vazné, zřízení samo stane se kreačním opatřením ministerstva

5. S t a n o v e n í u č e b n í h o p l á n u v y s o k ý c h

Mimo určování a výběru osob a věcných prostředků, nutných
k úspěšné činnosti vysokých škol, patří do rámce vysokoškolské
samosprávy v hledání a hlásání vědecké pravdy, pokud je to vů
bec proveditelno opatřeními správní povahy (vědecká autonomie),
také stanovení učebního plánu a programu vysokých škol. Ze
jména půjde o určení, které vědní obory náleží k fakultě nebo
vysoké škole a mají na ní býti zastoupeny stolicemi, co se má
přednášeti a v jakém rozsahu. Již zákon O organisaci akademic
kých úřadů ze dne 27. dubna 1873, c. 63 ř. z. přikazuje jednot
livým fakultám předem o to pečovati, aby přednášky v oboru věd
jim svěřeném byly úplné a uspořádati seznam přednášek tak, aby
každý studující, který ztráví na fakultě čas vyměřený zákonem,
!
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mohl slyšeli -všechny hlavní přednášky, a to u profesorů (§ 14,
odst. 3, č. 1).
Tato fuidcce fakultních profesorských sborů doznává však
dvojího omezení. Jednak právem státní správy stanovití obli
gátní přednášky a cvičení, nutná pro připuštění kandidátů ke
státním, event. přísným zkouškám, a ukládati profesorům před
nášky a cvičení taková za služební povinnost, jednak právem jed
notlivých profesorů, jež jest jejich „facultas", upraviti si dl?
své vůle a svých vědeckých názorů program a rozvrh přednášek
z oboru, pro který jsou jmenováni. Bez určitého kompromisu
mezi tímto trojím právem nebude možno se obejiti, neboť nutno
zachovali i dosavadní samosprávu profesorských sborů i vyučo
vací svobodu jednotlivých profesorů i právo státní správy zasahovati do úpravy vyučovacího plánu vysokých škol. když jest
na ně vložen také úkol, aby připravovaly pro praktická povolání
veřejného života. Proto jíž z tohoto důvodu — nemluvíc o j i 
ných — dlužno odmítnouti vládní osnovu novely zákona c,
79/1919 o služebním poměru učitelů vysokoškolských, podle níž
má jen ministr školství a národní osvěty býti oprávněn, aby
určoval rozsah učební povinnosti vysokoškolských profesorů.

Jak patrno-, jsou možnosti reformy vysokoškolské samosprá
vy velmi rozmanité a poskytují mnoho variant a kombinací. A však samospráva vysokých škol v hledání a. hlásání vědecké prav
dy, pokud jest to možno opatřeními správního rázu, t. zv. vě
decká autonomie, jest minimálním požadavkem příští úpravy,
neboť tato samospráva představuje nejmenší míru nezávislosti
vysokých škol na správě státní. Vědecká autonomie znamená
oproštění vysokých škol od byrokratického vlivu jen ve výběru
osob a věcných prostředku a stanovení učebního plánu vysokých
škol, a tvoří nezbytný předpoklad svobody vědeckého badání a
Vyučovány, jež jest organisačním principem yysokého školství,
jeho vedoucí ideou a duchem, který je oživuje. Dokud rozhjodování o osobních a věcných předpokladech vědeckého badání a
vyučování bude vyhrazeno státní správě a vysoké školy budou
nuceny podřizovati, se jí v tomto směru, nebude dosaženo ideálu
vyjádřeného slovy, že vědecké badání a hlásání jeho výsledků
je svobodné. Vědecká samospráva vysokých škol není tedy sama
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sobě cílem a účelem, nýbrž jest jen prostředkem k docíleni svo
body vědeckého badání a vyučování.
Vědy a jejího učení po stránce obsahové, vnitřní, se vědecká
samospráva vysokých škol netýká a týkati nemůže. Vědy a jejího
učení nelze správovati. Stanovení vědeckého problému, methodg
jeho řešení, hlásání docílených výsledků, jest věcí každého jednotlivého vysokoškolského učitele, a svoboda v hledání a hlásání
vědecké pravdy musí mu býti zaručena jinými prostředky než
poskytuje vědecká autonomie vysokých škol sama o sobě. Půjde
zejména o úpravu právního postavení vysokoškolských učitelů a
o jejich nezávislost na státní správě po stránce služební discipli
ny a hmotného zajištění.
Zaručuje-li platné právo (zákon c. 79/1919) vysokoškolským
profesorům, že jsou jmenováni definitivně a na doživotí, ze nemohou nijak býti omezováni ve své vědecké a vyučovací činnosti,
že proti své vůli nemohou býti. přeloženi na jinou vysokou školu,
že proti své vůli nemohou býti propuštěni, nebo před dosažením
určité věkové hranice dáni do výslužby, leč na základě nálezu
disciplinárního, stanoví-li se, že na disciplinární trest může býti
nalezeno jen pro hrubé porušení úředních povinností nebo pro
jednání hrubě porušující cest a vážnost stavovskou, a svěřuje-li
se disciplinární řízení do rukou akademických senátů, nebo samostatných profesorských sborů (disciplinární autonomie), děje
se tak zajisté jen proto, aby věda byla svobodná a bylo zaru
čeno svobodné hlásání jejich výsledků. Jak zvláštní právní postavení vysokoškolských učitelů, tak jejich disciplinární autonomie
jest zase jen prostředkem k docílení svobody vědeckého badání
a Vyučování. A s tohoto hlediska nutno co nejostřeji odmítnouti
všechny snahy po okleštění právních výsad poskytnutých vyso
koškolským učitelům a po obmezení disciplinární samosprávy
vysokých škol, které se vyskytly v poslední době (viz návrh m i 
nisterstva školství a národní osvěty na novelu zákona c. 79/1919
o služebním poměru vysokoškolských učitelů). Badatel a učitel,
který by byl vázán poslušností ministru školství a národní osvě
ty a vládě a povinen uposlechnouti služebních nařízení těchto
orgánů pod disciplinárními tresty — mezi nimi jest dokonce
trest dání do výslužby a propuštění —, musil by se říditi. pří
kazy a pokyny těchto orgánů i v obsahu své činnosti vědecké a
vyučovací, neboť v tom právě nejpodstatněji se projevuje jeho
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činnost služební jako vysokoškolského učitele. Profesor vysoké
školy, který by mohl býti suspendován anebo proti své vůli pře
ložen na jinou vysokou školu nebo dokonce do jiného oboru státní
služby, a to bez disciplinárního nálezu, pouhým opatřením nad
řízených správních orgánů (v denním tisku poukazovalo se vtip
ně na profesora římského práva, který by mohl býti přeložen do
služby k okresnímu hejtmanství!), přestal by býti neohroženým
obhájcem vědecké pravdy, nebyla-li by právě příjemná a sym
patická nadřízeným správním orgánům, a stal by se loutkou, jíž
by v zákulisí' pohybovaly jiné síly a jiná vůle. Byla-li bý ústřed
ní státní správa oprávněna zasahovati do složení dosud volených
disciplinárních komisí tím, že by jí bylo přiznáno právo jmenovatí disciplinárního žalobce a vrchního disciplinárního žalobce o
jich náměstky, a to dokonce ze státních úředníků práva znalých,
tedy z osob, které stojí mimo vysoké školy a neznají a neuzná
vají zvláštních potřeb a života těchto ústavů, byla by tím zá
vislost vysokoškolských učitelů na státní správě jen stupňována
a předpoklad svobodného hlásání vědy jen snížen. Neboť i když
rozhodování o vině a trestu v disciplinárním řízení zůstane vy
hrazeno disciplinárním komisím voleným akademickými senáty
nebo samostatnými profesorskými sbory, ocitne se otázka zavedení
neb nezavedení disciplinárního řízení v rukou ministra školství a
národní osvěty, jehož příkazu jsou povinni uposlechnouti disci
plinárni žalobci. A již zavedení disciplinárního řízení, i když
skončí zastavením nebo osvobozením, je takovou výhrůžkou, že
to mnohému akademickému učiteli postačí, aby vešel na kom
promisy. Proto je nutno, aby dosavadní zvláštní právní postavení
vysoko školských učitelů i dosavadní disciplinární samospráva vy
sokých škol zůstala v neztenčené míře zachována i pro budouc
nost. Srvn. Miřieha, Věstník C0SUV, X X V I I . , 1936,. str. 87^ a
násl., zejména 94 a násl., proti Kallabovi, tamtéž, str. 8 a násb
Jinak vrátíme se do myšlenkového ovzduší policejního státu,
v němž ee smělo na vysokých školách vyučovati jen tomu, 00
stát dovolil, podle učebnic, které státní správa schválila, a podle
pořádku, který sama stanovila. To bude ovšem znamenati konec
svobody vědeckého badání a vyučování, a nepomůže nám ani
eeb©obsáhlejší autonomie ve výběru vědeckých sil, jmenovitě pro
fesorů a docentů, a ve výběru i určování věcných prostředků,
nutných k pěstění vědy, poněvadž tato, t. zv. vědecká autonomie
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představuje jen nejmenší míru nezávislosti vysokých škol na
správě státní a nedotýká se vědy a jejího učení po stránce ob
sahové.
Arci dlužno zdůrazniri, že jen věda je svobodná, nikoliv
badatel a učitel. Jenom vyvíjí-3i svou vědeckou činnost v pojmo
vém rámci vědy, může se vysokoškolský učitel dovolávati svo
body vědeckého badání a hlásání jeho výsledků. Nebude vždy
snadno rozhodnouti, kde je hranice. Svobody vědy a jejího učení
ee jistě nemůže dovolávali vysokoškolský učitel na politické
schůzi. Avšak dum ex cathedra loquitur, musí požívati úplné
imunity, nikoliv v zájmu svém, nýbrž v zájmu vědy, poněvadž
jde o její výsadu. Ale zase ani na katedře nesmí se pod pláští
kem vědy provozovati praktická, stranická politika.
A konečně otázka hmotného zajištění vysokoškolských pro
fesorů a jejich nezávislosti na státní správě po této stránce.
Dnešní platy profesorů vysokých škol v Československu nedosahují
ani zdaleka hodnoty platů předválečných. Je nutno, aby tyto platy
byly valorisovány a upraveny úměrně významu, jaký má práce a
služba vysokoškolského profesora pro stát a společnost. Musí
býti upraveny tak, aby badatel a vysokoškolský učitel mohl ne
jenom zachovati životní úroveň přiměřenou svému postavení,
nýbrž měl i prostředky pro své další vzdělání a nutnou rekreaci.
Je-li dnes mnohý vysokoškolský učitel z finančních důvodů nucen
omezovati odběr odborných časopisů a nákup knih, a nemůže-li
ani pomysliti na cestu do ciziny a účast na mezinárodních sjez
dech svého oboru, není tento stav na prospěch vědeckému badání,
literární práci a učitelské činnosti profesorově. A svobodě vědy a
svobodnému hlásání výsledků vědeckého badání ještě méně pro
spěje, je-li vysokoškolský učitel vyhlídkami na mimořádné remuneraoe a odměny, osobní a „náslužní" přídavky a podobné
hmotné prospěchy lákán, aby takto svůj pevný plat doplňoval,
poněvadž tyto hmotné výhody státní správa udělovali může, ale
zpravidla nemusí, a bude raději udělovati těm, kdož se své strany
budou ochotnější poslouchali „služebních nařízení", třeba by se
dotýkaly i hledání a hlásání vědecké pravdy.
Avšak to jsou již otázky, které se vymykají z rámce našeho
ťhematu, ač pro svobodu vědeckého badání a vyučování jsou
velmi závažné, ne-li dokonce důležitější než pouhá vědecká auto
nomie vysokých škol, nebo vysokoškolská autonomie vůbec. Ne-
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bot jisto- jest, že věda a její učení není a nemůže býti vědou
„statní", takovou zde, jinakou onde. Státní moc a její dočasní
držitelé a představitelé nemohou a nesmějí poutati, obmezovati a
usměrňovati vědecké badání a hlásání jeho výsledků, nesmějí ne
opatrnou rukou zásahová ti do vědeckého vývoje vysokých skol,
ani po stránce osobní, ani po stránce věcné, a nejméně už po
stránce obsahové, leda za cenu znehodnocení vědy, zlehčení prav
dy a znemožnění kulturního pokroku ve státě.
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