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Váš dopis značky/ze dne                  č.j.                                                    Chrastava 

                                    VED/936/2012-2002/2012                      12. 3. 2012 
 
 
 
Podnět dle § 42 SŘ k zahájení řízení z moci úřední o odstranění zřejmých nesprávností 
dle § 70 SŘ v dosud nepravomocném rozhodnutí MŠMT č.j. MŠMT-9572/2012-37 ze 
dne 9. 3. 2012.      
 
 
Vážený pane ministře, 
     Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dříve i dále jen MŠMT), zastoupené Vaší 
osobou, jakožto ministrem MŠMT, vydalo dne 9. 3. 2012 dosud nepravomocné rozhodnutí 
č.j. MŠMT-9572/2012-37  ve věci prodloužení akreditace magisterského studijního programu, 
dle kterého se platnost akreditace „Právo a právní věda“ se studijním oborem „Právo“ 
prodlužuje do 31. července 2016. Vzhledem k tomu, že – co se týče data, do kdy je akreditace 
prodloužena - se jedná o zřejmou nesprávnost ve výroku ve smyslu § 70 zák. č. 500/2004 Sb., 
správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dříve i dále jen SŘ), podávám podnět dle § 42 SŘ 
k tomu, aby MŠMT v souladu s § 70 SŘ z moci úřední opravilo zřejmou nesprávnost ve 
výroku v části, kde se určuje termín prodloužení akreditace na „do 31. října 2012“ a vydalo o 
tomto opravné rozhodnutí. V souvislosti s tím podávám i podnět na opravení zřejmých 
nesprávností v odůvodnění rozhodnutí z výše popsané zřejmé nesprávnosti ve výroku 
vyplývajících.  
 
Důkaz o tom, že se jedná o zřejmou nesprávnost:  
Ústavní soud vydal dne 29. 2. 2012 usnesení soudce zpravodaje č.j.  I. ÚS 466/12 (zveřejněno 
na internetových stránkách Ústavního soudu (dále jen ÚS) na adrese 
http://www.concourt.cz/soubor/6441 dne 12. 3. 2012), které se týká stanoviska akreditační 
komise (dále jen AK) a které uvádí v odůvodnění explicitně, že MŠMT nesmí prodloužit 
akreditaci na dobu delší, než dovoluje stanovisko AK.    
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     Vážený pane ministře, vzhledem k tomu, že nepředpokládám, že by MŠMT  či Vy osobně 
chtělo porušovat zákony České republiky, tím méně vědomě vydávat rozhodnutí v rozporu 
s usnesením ÚS, jediným vysvětlením povolení akreditace na dobu delší než stanovilo 
stanovisko AK, je omyl či lépe řečeno zřejmá neúmyslně způsobená nesprávnost.   
 
     Vážený pane ministře, jakkoli předpokládám, že vedení ZČU po vydání výše uvedeného 
stanoviska ÚS podá odvolání proti Vašemu rozhodnutí (protože si nedokážu představit, že by 
ZČU vědomě bez odvolání přijala rozhodnutí v rozporu s usnesením ÚS, byť je na první, ale 
opravdu jen na první pohled ve prospěch jejich studentů), považuji, vzhledem k tomu, že 
předpokládám, že je pro Vás a MŠMT nepřijatelné vydávání rozhodnutí v rozporu s nálezem 
ÚS, za nejlepší východisko ze vzniklé situace mnou navrhovaný postup dle § 70 SŘ.           
 
     Nad rámec podaného podnětu sděluji, že podnět podávám jako starosta města Chrastava, 
které má též na starosti vzdělávání, byť v jiné úrovni, tzn. v úrovni základního školství. 
Protože se však dosud nepravomocné rozhodnutí MŠMT ve svém důsledku dotýká celého 
akreditačního systému vysokého školství v celé České republice a protože i řada občanů 
Chrastavy má či usiluje či bude usilovat o vysokoškolské vzdělání a protože na našem úřadě,  
v našich školských zařízení a v dalších úřadech, se kterými se úředně stýkáme, pracují 
vysokoškolsky vzdělaní lidé, dotýká se celá kauza - ač nepřímo - i Chrastavy, jakožto celé 
republiky. Zachování a zlepšení úrovně vysokoškolského vzdělávání považuji za jeden 
z nejdůležitějších parametrů prosperujícího demokratického státu. Navíc je jak pro mě tak i 
pro další představitele našeho města naprosto nepřijatelná představa, že by mohlo jakékoliv 
ministerstvo včetně MŠMT postupovat ve svých rozhodnutích nezákonně resp. v rozporu 
s usnesením ÚS.  
 
     Vážený pane ministře, v souladu s § 42 požaduji ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy podnět 
obdržíte, sdělení, zda jste  řízení zahájil, či zda jste neshledal důvody k zahájení řízení z moci 
úřední. Zároveň z důvodu nebezpečí z prodlení (nabytí právní moci daného rozhodnutí) 
žádám, aby se MŠMT zabývalo (a rozhodlo) tímto podnětem neprodleně, dokud je mnou 
napadené rozhodnutí nepravomocné.     
 
 
 

 
 
Ing. Michael   C a n o v   

           starosta města Chrastava 
 
 
 

Na vědomí: Západočeská univerzita v Plzni, Univerzitní 8, 306 14 Plzeň, Česká republika 

Akreditační komise, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Karmelitská 7, 118 12 
Praha 1 
  


		2012-03-13T11:48:10+0100
	Ing. Michael Canov




