
 

  

Sdělení o poskytnutí informace 

Univerzita Pardubice obdržela dne 28. března 2019 žádost o informaci podle zákona č. 106/1999 Sb.,  
o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, v níž se žadatel D. D. dožaduje 
následujících informací: 

 

Dotaz 1: „Byl v minulosti na Univerzitě Pardubice akreditován obor, na základě kterého bylo možné 
získat doklad o magisterském VŠ vzdělání v oboru vzdělání právo?“ 

Odpověď: Nikoli, na Univerzitě Pardubice nebyl akreditován obor, jehož absolventi by získali doklad 
o vzdělání v oboru právo. 

 

Dotaz 2: „Je obor JKOV 62-27-8 ekonomicko-správním oborem ekonomického, nebo právního směru?“ 

Odpověď: Obor JKOV 62-27-8 s názvem obor ekonomicko-správní byl akreditován na Fakultě 
ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a byl oborem ekonomického směru. Při přechodu JKOV 
na KKOV byl nahrazen programem s KKOV 6202T030 Hospodářská politika a správa, který patří 
(v dnešním slova smyslu) rovněž do oblasti vzdělávání Ekonomické obory. 

 

Dotaz 3:„Je pravdou, že obor JKOV 62-27-8 ekonomicko-správní je současně oborem ekonomickým, 
správním a navíc i právním?“ 

Odpověď: V říjnu 1994 byl podán návrh na zřízení magisterského studia v oboru ekonomicko-správním 
Akreditační komisi vlády ČR, v němž je uváděno dělení oboru na tři specializace, a to „veřejná správa“, 
„ekonomika a management“ a „informatika ve veřejné správě“. Profil absolventa specializace „veřejná 
správa“ je vymezen takto: „Specializace prohlubuje a rozšiřuje znalosti získané v tříletém společném 
bakalářském studiu a zaměřuje pozornost studentů na problematiku regionálního rozvoje a územního 
plánování, ekonomiky a efektivnosti řízení měst a obcí, ochrany a tvorby krajiny, sociologie města a 
venkova, al in a hospodářské podnikání, politiku zaměstnanosti, ekonomiku neziskových organizací a 
další. Ve znalostech absolventů jsou zároveň akcentovány právní disciplíny, politologie a hospodářská 
geografie. Studenti jsou připravováni přednostně pro činnost v orgánech veřejné správy, v neziskových 
organizacích (zdravotních, sociálních, kulturních apod.), ale najdou uplatnění i v oblasti drobného a 
středního podnikání.“ Z uvedeného plyne, že obor JKOV 62-27-8 - včetně této specializace – poskytoval 
ekonomické vzdělání. Je obvyklé, že studenti ekonomických studijních programů mají ve svém 
studijním plánu i právní předměty. 

 

Dotaz 4:„Lze získat úplné VŠ vzdělání právního směru i díky titulu Ing., když zákon o VŠ dle mne takovou 
možnost nepřipouští a hovoří výhradně o titulu Mgr.?“ 

Odpověď: Nelze, dle ustanovení § 46 odst. 4 písm. g)  zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „zákon“) se absolventům studia v magisterských studijních programech v ostatních oblastech, tedy 
v oblasti práva uděluje akademický titul „magistr“ (ve zkratce „Mgr.“ uváděné před jménem). Absolvent  



 

 

magisterského studijního programu, který získal akademický titul „magistr“ může dále v téže oblasti 
studia (studia práva) vykonat státní rigorózní zkoušku, jejíž součástí je obhajoba rigorózní práce. 
Po  jejím vykonání se uděluje v oblasti práva akademický titul „doktor práv“ (ve zkratce „JUDr.“ 
uváděné před jménem), a to dle ustanovení § 46 odst. 5 zákona. 

 

Dotaz 5:„Může být titul Ing. a obor JKOV 62-27-8 ekonomicko-správní považován za splnění 
požadavku na úplné VŠ vzdělání právního směru, když ze zákona o VŠ a příslušných číselníků vlády 
dle mého vyplývá, že jde o doklad o úplném VŠ vzdělání ekonomického směru?“ 

Odpověď: Ne. Titul Ing. získaný po vystudování oboru ekonomicko-správního nemůže být považován 
za vysokoškolské vzdělání právního směru, neboť jde o titul inženýra-ekonoma. 


