
 

Zákon č. 188/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro vzdělávání a rozhodování na vysokých 
školách v roce 2020 a o posuzování doby studia pro účely dalších zákonů, (dále jen „zákon“) 
stanovil v § 7 odst. 2: „V případě, že funkční období orgánu nebo členů orgánu vysoké školy 

nebo fakulty má skončit v období mezi dnem vyhlášení nouzového stavu a sto dvacátým dnem 
po ukončení nouzového stavu, prodlužuje se toto období do sto dvacátého dne po ukončení 

nouzového stavu. Věta první se nepoužije v případě, že dojde ke jmenování nástupce 
dosavadního rektora vysoké školy nebo děkana fakulty nejpozději do skončení funkčního období 
jeho předchůdce.“. 

Ve společném dopise náměstka pro řízení sekce vysokého školství, vědy a výzkumu 

a náměstkyně pro řízení sekce legislativy a mezinárodních vztahů Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“), který byl vysokým školám zaslán v říjnu 2020 

pod č.j. MSMT-40547/2020-1, je uvedeno stanovisko ministerstva mimo jiné ve věc i 
interpretace tohoto ustanovení. Podle tohoto stanoviska se funkční období prodlužuje orgánům 
vysokých škol, jejichž funkční období mělo skončit v době od 5. října 2020 (den vyhlášení 

nouzového stavu) do konce roku 2020 (konec působnosti zákona). 

Na jisto je třeba postavit také otázku, od kdy je třeba začít počítat oněch 120 dnů prodloužení. 
Zákon uvádí výslovně „od konce nouzového stavu“. Nicméně je stále třeba brát v potaz také 

působnost zákona do 31. prosince 2020. Podle názoru ministerstva je nezbytné zkoumat 
podmínky pro prodloužení k poslednímu dni působnosti zákona, tedy v době, kdy byly účinné 
obě aktivační podmínky (působnost zákona a vyhlášený nouzový stav). K 31. prosinci 2020 

bylo v účinnosti usnesení vlády ze dne 30. září 2020 č. 957 (publ. pod č. 391/2020 Sb. 
o vyhlášení nouzového stavu, který byl po několikerém prodloužení (usneseními vlády publ. 

pod č. 439/2020 Sb., č. 471/2020 Sb. a č. 521/2020 Sb.) v tu dobu prodloužen do 22. ledna 
2021 (usnesením vlády ze dne 23. prosince 2020 č. 1373, publ. pod č. 593/2020 Sb.).  

Datum 22. ledna 2021 bylo posledním dnem nouzového stavu podle úpravy platné v okamžiku 
konce působnosti zákona. Proto je toto datum nutné považovat za konec nouzového stavu pro 

účely prodloužení funkčního období orgánů vysoké školy podle zákona.  

Funkční období orgánů nebo členů orgánů vysoké školy nebo fakulty prodloužené v souvislos t i 
s vyhlášeným nouzovým stavem ze dne 5. října 2020 tak skončí uplynutím dne 22. května 

2021.    

 


