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OPRAVNÉ ROZHODNUTÍ

Výrok č. 2 rozhodnutí čj. NAU-197/2018-9 ze dne 13. září 2018 se podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb.,
správní řád (dále jen „správní řád“) mění takto:
Rada Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství tímto podle § 80 odst. 1 a v návaznosti na
§ 83c odst. 2 písm. b) bod 1. zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, uděluje akreditaci akademicky
zaměřenému magisterskému studijnímu programu Právo a právní věda se standardní dobou studia
5 roků formou studia prezenční, s oprávněním konat ve smyslu § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách
státní rigorózní zkoušky a udělovat titul „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“ uváděné před jménem),
zařazenému ve smyslu § 44a zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, do oblasti vzdělávání Právo, pro
uskutečňování Fakultou právnickou Západočeské univerzity v Plzni na dobu 10 let od nabytí právní
moci rozhodnutí.
Odůvodnění:
I.
Západočeská univerzita v Plzni, se sídlem Univerzitní 8, 306 14 Plzeň (dále jen „Vysoká škola“), podala
dne 7. května 2018 Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství (dále jen „Akreditační úřad“)
žádost o udělení akreditace akademicky zaměřenému magisterskému studijnímu programu Právo
a právní věda se standardní dobou studia 5 let a formou studia prezenční pro uskutečňování Vysokou
školou. Této žádosti bylo Radou Akreditačního úřadu na zasedání č. 9/2018 konaném dne 13. září 2018
vyhověno a akreditace byla předmětnému studijnímu programu udělena na dobu 10 let od nabytí
právní moci rozhodnutí.
Vysoká škola požádala dne 11. října 2018 o opravu chyby ve výroku rozhodnutí spočívající v tom, že
v rámci rozhodnutí o udělení akreditace předmětnému studijnímu programu nebylo rozhodnuto též
o oprávnění konat ve smyslu § 46 odst. 5 zákona o vysokých školách státní rigorózní zkoušky
a udělovat titul „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“ uváděné před jménem).
Předseda Akreditačního úřadu ověřil, že požadavek na udělení předmětného oprávnění byl uveden již
v předmětné žádosti o udělení akreditace a takto veden v informačním systém Akreditačního úřadu.

1

Z těchto skutečností plyne, že se jedná o zřejmou nesprávnost vzniklou při písemném vyhotovení
rozhodnutí, kterou je možné opravit v rámci tohoto opravného rozhodnutí a není nutné, aby o této
záležitosti Rada Akreditačního úřadu znovu rozhodovala.

Poučení
Proti tomuto rozhodnutí lze podle § 70 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, a § 83c odst. 4 zákona
o vysokých školách podat odvolání k Přezkumné komisi Akreditačního úřadu, a to do 15 dnů ode dne
jeho oznámení (§ 83 odst. 1 správního řádu) prostřednictvím Národního akreditačního úřadu pro
vysoké školství, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 - Malá Strana.
Předmětem odvolání může být pouze změna provedená tímto opravným rozhodnutím. Vydání tohoto
rozhodnutí neprodlužuje u původního rozhodnutí čj. NAU-197/2017-8 lhůtu stanovenou správním
řádem k podání odvolání.
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