Komparativní studie vysokoškolských zákonů zemí V4 v částech
dotýkajících se studentů v rámci projektu
„ACSA – Profesionalizace studentských členů Akademické
samosprávy v zemích V4”
podporovaného Mezinárodním visegrádským fondem

SHRNUTÍ ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ
Vnitřní předpisy
Kdo přijímá
vnitřní předpisy?
Účast státu při
přijímání
vnitřních
předpisů
Zastoupení
studentů
v akademickém
senátě
Způsob
ustanovování
studentských
zástupců do
senátu
Disciplinární
komise,
zastoupení
studentů

Česká republika Slovenská
republika
Ano včetně fakult
Ano včetně fakult

Polsko

Maďarsko

Ano - jen VŠ
(statut)
Senát

Ano včetně fakult

Akademický senát

Akademický senát

Akademický senát

U VŠ je registrace
ministerstvem
podmínkou
platnosti
Nejméně jedna
třetina nejvíce
jedna polovina

U některých
předpisů VŠ je
nutná registrace

Následná kontrola
ministra

Nutné zaslání
vnitřních předpisů
ministerstvu

Nejméně jedna
třetina

Nejméně 10%

Od ¼ do 1/3.

Volba
akademickou obcí

Volba studentskou
částí akademické
obce

Zástupci
studentské
samosprávy

Zástupci
studentské
samosprávy

Jedna polovina

Jedna polovina

Nejméně jedna
třetina

Jiné orgány se
studentským
zastoupením

Žádné přímo ze
zákona

Žádné přímo ze
zákona

Studentská
samospráva na
VŠ
Specifické
studentské
orgány
Má studentská
samospráva
garantované
finance?
Speciální úprava
akademických
práv a svobod
Speciální úprava
práv a
povinností
studenta
Speciální úprava
řízení o právech

Neexistuje jako
samostatný
subjekt
Žádné přímo ze
zákona

Neexistuje jako
samostatný
subjekt
Žádné přímo ze
zákona

Téměř polovina
(stejně jako
zaměstnanců,
avšak kromě
předsedy)
Jako orgány
studentské
samosprávy (např.
tzv. soud kolegů)
Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ano

Ano

Ne

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ne

Žádné přímo ze
zákona
Ano

Orgány studentské Orgány studentské
samosprávy
samosprávy
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a povinnostech
studentů
Úprava
disciplinárního
řízení
Právní zakotvení
akademické
obce
Právní zakotvení
studentské části
akademické
obce (odlišné od
samosprávy)
Status studenta
v případě
přerušení studia
Celostátní
reprezentace
studentů
Právní úprava
studentských
protestních akcí

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ano

Ne

Ne

Ano

Ne

Ne

Ztrácí status
studenta

Ztrácí status
studenta

Zůstává mu status
studenta

Zůstává mu status
studenta

Celopolská
reprezentace
studentských
samospráv
Ano včetně úpravy
studentské stávky

Národní
konference
studentských
samospráv
Ne

Jen v rámci
Studentská rada
celostátní
vysokých škol
reprezentace
akademických obcí
Ne
Ne
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