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Aktuality v právu

Poplatky za studium nejsou ‰koln˘m

VERONIKA KUDROVÁ

Místo úvodu

Listina základních práv a svobod zakotvuje ve svém ãl. 33 právo na bez-
platné vzdûlání. Bezv˘hradnû smûfiuje tato bezplatnost vÛãi ‰kolám základním
a stfiedním, ve vztahu k vysok˘m ‰kolám se pak uplatní omezenû, a to podle
schopností obãana a moÏností spoleãnosti. Co se rozumí schopnostmi obãana,
je zfiejmé: obãan musí mít dispozice pro aktivní zapojení do vzdûlávacího pro-
cesu, a to v mífie dostateãné pro prÛchod vysoko‰kolsk˘m studiem. Jin˘mi slo-
vy musí b˘t znalostnû, schopnostnû a dovednostnû dostateãnû vybaven, aby
mohl úspû‰nû studovat vysokou ‰kolu. MoÏnosti spoleãnosti naopak reprezen-
tují schopnosti spoleãnosti nést nároky vysoko‰kolského studia, a to zejména
finanãní.

Schopnosti obãana dosáhnout na vysoko‰kolské studium se v praxi ovûfiují
jak obecnû pro v‰echny studijní obory – stanovením podmínek pfiedchozího
ukonãeného vzdûlání1, tak speciálnû pro kaÏd˘ studijní obor zvlá‰È – prostfied-
nictvím pfiijímací zkou‰ky. MoÏnosti spoleãnosti nacházejí svÛj vnûj‰í projev
v kapacitních omezeních poãtu studijních míst v jednotliv˘ch studijních obo-
rech na jednotliv˘ch fakultách. Nezfiídka proto dochází k situaci, kdy fiada
uchazeãÛ o studium splnila pfiijímací zkou‰ku, tedy prokázala své schopnosti,
ale ke studiu na vefiejné vysoké ‰kole nebyla pfiijata z kapacitních dÛvodÛ, ne-
boÈ se „nevtûsnala“ do moÏností spoleãnosti.

I pro uchazeãe pfiijaté ov‰em platí, Ïe bezplatnost jejich vysoko‰kolského
vzdûlání nelze chápat tak ‰iroce, Ïe by stát mûl nést ve‰keré náklady vznikají-
cí pfii realizaci práva na vzdûlání, a to ani pokud jde o bezplatné poskytování
uãebnic ãi jin˘ch uãebních potfieb. Jak judikoval Ústavní soud v nálezu sp. zn.
Pl. ÚS 25/94, bezplatnost vzdûlání se omezuje toliko na roli státu nést nákla-
dy na zfiizování ‰kol a ‰kolsk˘ch zafiízení, na jejich provoz a údrÏbu a nevyÏa-
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duje platbu tzv. ‰kolného na jím zfiizovan˘ch ‰kolách. ·kolami zfiizovan˘mi
státem za úãelem uspokojování vefiejn˘ch potfieb v oblasti ‰irokospektrého vy-
soko‰kolského vzdûlávání jsou právû vefiejné vysoké ‰koly.

Naproti tomu Listina základních práv a svobod zároveÀ pfiipou‰tí moÏnost
existence soukrom˘ch vysok˘ch ‰kol, na nichÏ lze za zákonem stanoven˘ch
podmínek poskytovat vzdûlání za úplatu, tedy ‰kolné. Soukromé vysoké ‰ko-
ly jsou oprávnûny samy urãovat, v jakém rozsahu, tedy za jaké sluÏby, a v ja-
ké v˘‰i budou platby za studium vybírat. Jsou téÏ oprávnûny platby nevybírat
a tedy vzdûlávací sluÏby poskytovat zdarma. Pochopitelnû to budou dûlat zfiíd-
kakdy, neboÈ prodávání sluÏby spoãívající v poskytování vysoko‰kolského
vzdûlávání je vût‰inou jejich podnikatelskou aktivitou, do níÏ samy musí vklá-
dat jisté finanãní prostfiedky na její zaji‰tûní. Zatímco vzdûlávací, vûdecká, v˘-
zkumná a související ãinnost vefiejn˘ch i státních vysok˘ch ‰kol, je hrazena ze
státního rozpoãtu, soukromé vysoké ‰koly jsou povinny si pro tuto ãinnost za-
jistit finanãní prostfiedky samy. Ve vztahu ke vzdûlávání tak pochopitelnû ãiní
vybíráním ‰kolného, které tedy pfiedstavuje úhradu studentÛ za pfiíjem vzdûlá-
vacích sluÏeb.

Role poplatkÛ za studium 
ve vysoko‰kolském vzdûlávání

Jak bylo uvedeno v˘‰e, studium na vefiejn˘ch vysok˘ch ‰kolách je v soula-
du s ústavním pofiádkem âeské republiky bezplatné. Bezplatnost se ov‰em
projevuje jen ve vztahu k urãité skupinû obyvatel – studentÛm. Pro obãany
(obyvatele) âeské republiky jako celek, resp. pro âeskou republiku jako stát,
zadarmo rozhodnû není. Na vzdûlávací ãinnost vysok˘ch ‰kol plynou ze stát-
ního rozpoãtu kaÏdoroãnû miliardy korun, stovky milionÛ pak stát vynaloÏí na
platbu zdravotního poji‰tûní za studenty mlad‰í 26 let. K v˘dajÛm pfiímo vy-
naloÏen˘m v souvislosti s financováním vysoko‰kolského studia je dále tfieba
pfiiãíst zejména úbytek pfiíjmÛ státního rozpoãtu, k nûmuÏ dochází vlivem da-
Àov˘ch osvobození (bonusÛ) a samotnou skuteãností, Ïe studenti obvykle ne-
mají vlastní pfiíjmy nebo mají pfiíjmy niÏ‰í neÏ by mûli, kdyby namísto studia
vykonávali pouze ekonomickou aktivitu. Tím dochází k faktickému sníÏení
pfiíjmÛ státního rozpoãtu z daní a jin˘ch dávek (platby na sociální zabezpeãe-
ní a politiku zamûstnanosti) oproti stavu, kdyby studenti na vysok˘ch ‰kolách
nestudovali.

Vysoko‰kolské vzdûlání urãité ãásti populace ov‰em nepfiiná‰í pro stát a je-
ho obãany (obyvatele) jen zátûÏ. Kdyby tomu tak bylo, Ïádnému státu by se
nevyplatilo jej v tak ‰iroké mífie realizovat a ani mezinárodní tlak na jeho plo‰-
né poskytování by nebyl tak siln˘. Vysoko‰kolské vzdûlání kromû toho, Ïe roz-
víjí osobnost jedince na nûm participujícího, pfiiná‰í téÏ v˘hody pro spoleãnost
jako celek. V prvé fiadû zaji‰Èuje pfiísun kvalifikovan˘ch odborníkÛ pro urãité
regulované profese (lékafii, právníci, architekti apod.), druhotnû téÏ mÛÏe vést
k vy‰‰ím odvodÛm vysoko‰kolsky vzdûlan˘ch osob do státního rozpoãtu (ab-
solventi vysok˘ch ‰kol dosahují vy‰‰ích prÛmûrn˘ch pfiíjmÛ). Minimálnû

1) Podmínkou pfiijetí ke studiu v bakaláfiském a magisterském studijním programu je do-
saÏení úplného stfiedního nebo úplného stfiedního odborného vzdûlání. Ke studiu v ob-
lasti umûní mohou b˘t pfiijati téÏ uchazeãi s vy‰‰ím odborn˘m vzdûláním poskytovan˘m
na konzervatofiích.
Podmínkou pfiijetí ke studiu v magisterském studijním programu, kter˘ navazuje na ba-
kaláfisk˘ studijní program, je rovnûÏ fiádné ukonãení studia v bakaláfiském studijním
programu. Ke studiu v oblasti umûní mohou b˘t v˘jimeãnû pfiijati téÏ uchazeãi bez do-
saÏení úplného stfiedního nebo úplného stfiedního odborného vzdûlání nebo vy‰‰ího od-
borného vzdûlání poskytovaného na konzervatofiích.
Podmínkou pfiijetí ke studiu v doktorském studijním programu je fiádné ukonãení studia
v magisterském studijním programu a v oblasti umûní téÏ získání akademického titulu.
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Konstrukce platby za „zapoãaté mûsíce“ vypovídá o tom, Ïe poplatek nemá
funkci úhradovou, ale regulaãní. Je koncipován jako sankce za chování, které
bylo v˘‰e pojmenováno jako neefektivní studium, má od neefektivity studo-
vání odradit. Sankcí je – paradoxnû – poplatek i pro vysokou ‰kolu, na níÏ del-
‰í studium probíhá, neboÈ student v reÏimu poplatku za del‰í studium není
v zásadû vysoké ‰kole financován prostfiednictvím normativní dotace na vzdû-
lávání. Úhradovou funkci nemá poplatek ani vÛãi vysoké ‰kole, neboÈ rozpo-
ãtové urãení finanãních prostfiedkÛ ve prospûch stipendijního fondu zabraÀuje
pouÏití získan˘ch penûz na úhradu nákladÛ na vzdûlávací ãinnost. Vysoká ‰ko-
la je tak nucena obstarávat prostfiedky na vzdûlávání studentÛ v reÏimu po-
platku z jin˘ch zdrojÛ. Jaké spoleãensky neÏádoucí chování vysoké ‰koly tím
má b˘t regulováno, není jisté. Pravdûpodobnû jde o motivaci vysoké ‰koly
„zbavovat se studentÛ v reÏimu poplatkÛ“. Îe tak ov‰em nemÛÏe ãinit prvo-
plánovû, je zfiejmé. Nezb˘vá tedy neÏ pfiijmout, Ïe vzdûlávání studentÛ v reÏi-
mu poplatkÛ za studium je zfiejmû hrazeno na úkor studentÛ, ktefií v reÏimu po-
platkÛ nejsou.

Moderaãní právo

V reálném Ïivotû mÛÏe snadno dojít k tomu, Ïe aplikace zákonn˘ch usta-
novení se pfii dopadu na konkrétní faktickou situaci ukáÏe jako pfiíli‰ tvrdá. Ji-
nak fieãeno, Ïe by poÏadování poplatku za studium bylo za dan˘ch okolností
nespravedlivé. Bude se tak stávat zejména v tûchto tfiech typech situací:

1. student nastoupení sankce objektivnû nezavinil,
2. zaplacení poplatku by pro studenta pfiedstavovalo neúmûrnou (finanãní)

zátûÏ,
3. student sv˘m pozitivním studijním poãínáním pfievy‰uje rozmûr neefek-

tivity studia podle pfiedstav státu.

Situace první mÛÏe nastat v tûch pfiípadech, kdy k vymûfiení poplatku do‰lo
v souvislosti s pfiiãtením doby neúspû‰nû ukonãeného studia ãi pfiíli‰n˘m pro-
dlouÏením studia i bez ní. Nejtypiãtûj‰í objektivní skuteãností, k níÏ má b˘t
pfiihlédnuto, bude pravdûpodobnû zdravotní stav. Ov‰em pouze takov˘ zdra-
votní stav, s nímÏ bylo v pfiíãinné souvislosti neúspû‰né ukonãení ãi neúmûrné
prodlouÏení relevantního studia. Obdobn˘m pfiípadem, v posledních mûsících
velmi aktuálním, je zánik akreditace studijního programu ãi zánik vysoké ‰ko-
ly, na níÏ student studoval. Spoleãn˘m pro tyto naznaãené situace je, Ïe k vy-
mûfiení poplatku do‰lo na základû zákona, ov‰em za situace, kdy byly zákon-
né podmínky splnûny mimo vÛli studenta a bez moÏnosti jejich nastoupení
ovlivnit.

Druhá situace se t˘ká v‰ech druhÛ poplatkÛ a má svÛj pÛvod v sociálních
pomûrech studenta a osob, které jsou jeho zákonn˘mi vyÏivovateli (rodiãe
(prarodiãe), popfi. manÏel). Sociální pomûry musí b˘t natolik „‰patné“, Ïe ob-
jektivnû neumoÏÀují studentovi poplatek zaplatit; ne za cenu, která by nepfied-
stavovala napfi. ukonãení studia kvÛli nutnosti nastoupení do zamûstnání.
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v tomto (trÏním) smyslu je tedy vztah studentÛ vysok˘ch ‰kol a státu obou-
strannû prospû‰n˘.

Zmínûná prospû‰nost je pfiitom celospoleãensky nejvy‰‰í za pfiedpokladu,
Ïe jedinec získá vysoko‰kolské vzdûlání v co moÏná nejkrat‰ím ãase. Tím ne-
jenÏe umoÏní státu relativnû nejniÏ‰í moÏnou investici do jeho vzdûlání, ale téÏ
v pomûrnû krátké dobû zaãne státu investici prostfiednictvím v˘konu povolání
vracet. Od studia nejprospû‰nûj‰ího, nebo téÏ nejefektivnûj‰ího lze odli‰it stu-
dium efektivní. To je takové studium, které sice neprobíhá v nejkrat‰ím moÏ-
ném ãase, ale probíhá v souladu s pfiedstavami státu o tom, jak rychle lze kva-
litní studium stihnout (vyjadfiuje ho standardní délka daného akreditovaného
programu), a kdy je je‰tû vysoko‰kolák pro spoleãnost vût‰ím pfiínosem neÏ
zátûÏí. Pfiedstavy státu o efektivním studiu lze na základû dostupn˘ch pro-
stfiedkÛ2 definovat takto:

1. efektivní studium trvá nejv˘‰e o rok déle, neÏ je jeho standardní doba,
2. efektivní je vystudování jen jednoho bakaláfiského a jednoho navazující-

ho magisterského studia ãi jednoho nenavazujícího magisterského stu-
dia,

3. efektivní je úspû‰né dokonãení zapoãatého studia.

Studium neefektivní není Ïádoucí, stát ho proto nepodporuje3 a snaÏí se o je-
ho prevenci. Vyjádfiením této snahy se stalo téÏ zavedení poplatkÛ za studium,
které jsou vysoké ‰koly povinny vybírat. O síle zájmu na regulaci daného para-
metru neefektivity svûdãí rozdíl mezi zákonn˘mi limity pro poplatek za dlou-
hé/nedokonãené studium4 oproti poplatku za studium násobné5. 

2) § 58 zákona ã. 111/1998 Sb., o vysok˘ch ‰kolách a o zmûnû a doplnûní dal‰ích zákonÛ
(zákon o vysok˘ch ‰kolách).

3) Zjednodu‰enû fieãeno platí, Ïe vysoké ‰koly nedostávají pfiíspûvek na vzdûlávání stu-
dentÛ v reÏimu poplatkÛ za studium podle § 58 zákona o vysok˘ch ‰kolách.

4) Studuje-li student ve studijním programu déle, neÏ je standardní doba studia zvût‰ená o
jeden rok v bakaláfiském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu vefiejná
vysoká ‰kola poplatek za studium, kter˘ ãiní za kaÏd˘ch dal‰ích zapoãat˘ch ‰est mûsí-
cÛ studia nejménû jedenapÛlnásobek základu; do doby studia se zapoãtou téÏ doby
v‰ech pfiedchozích studií v bakaláfisk˘ch a magistersk˘ch studijních programech, které
byly ukonãeny jinak neÏ fiádnû podle §45 odst. 3 nebo §46 odst. 3, pfiiãemÏ období, ve
kterém student studoval v takov˘chto studijních programech a v aktuálním studijním
programu soubûÏnû, se do doby studia zapoãítávají pouze jednou.
Základem pro stanovení poplatkÛ spojen˘ch se studiem je 5 % z prÛmûrné ãástky pfii-
padající na jednoho studenta z celkov˘ch neinvestiãních v˘dajÛ poskytnut˘ch minister-
stvem ze státního rozpoãtu vefiejn˘m vysok˘m ‰kolám v kalendáfiním roce.

5) Studuje-li absolvent bakaláfiského nebo magisterského studijního programu v dal‰ím
bakaláfiském nebo magisterském studijním programu, stanoví mu vefiejná vysoká ‰kola
poplatek za studium, kter˘ ãiní za kaÏd˘ dal‰í zapoãat˘ jeden rok studia nejv˘‰e základ;
to neplatí, studuje-li absolvent bakaláfiského studijního programu v navazujícím magis-
terském studijním programu ãi jde-li o soubûh fiádn˘ch studijních programÛ nepfiesahu-
jící standardní dobu studia programu jednoho. Pokud celková doba dal‰ího studia pfie-
kroãí standardní dobu studia, stanoví vefiejná vysoká ‰kola poplatek za studium podle
pfiedchozí poznámky.
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3. pro jaké období ho vymûfií,
4. v jakého v˘‰i ho vymûfií.

Vysoká ‰kola je sice povolána, aby stanovila v˘‰i daného poplatku, tu ale
musí stanovit v urãit˘ch zákonem stanoven˘ch limitech a musí jí stanovit
obecnû a dopfiedu (normativnû ve svém vnitfiním pfiedpise), nikoli pro kaÏdé-
ho jedince zvlá‰È.

Jakmile tedy student naplní zákonná kritéria (popfi. kritéria v souladu se zá-
konem specifikovaná vnitfiním pfiedpisem), vysoká ‰kola mu musí vymûfiit po-
platek ve v˘‰i uvedené ve statutu vysoké ‰koly, a to pro období zapoãat˘ch 6
mûsícÛ ãi jednoho roku podle druhu poplatku. Povinností studenta je poplatek
zaplatit.

Peníze vybrané na poplatku za studium smûfiují pfiímo do stipendijního fon-
du fakulty, která uskuteãÀuje studijní program, v nûmÏ byl poplatek vymûfien,
a mohou b˘t ãerpány toliko na v˘platu stipendií. Nelze z nich tedy hradit ná-
klady na vzdûlávání dotyãného studenta, a to personální, materiální ani jiné.
Nelze proto tvrdit, Ïe za splnûní urãit˘ch podmínek dochází ke zpoplatnûní
bezplatného vysoko‰kolského studia.

Jen pro úplnost je tfieba dodat, Ïe vûk 26 let je rozhodn˘ toliko pro pfiedpi-
sy o sociálním zabezpeãení, nemá nejmen‰í vliv na pfiípadné vymûfiení poplat-
ku spojeného se studiem ãi ‰kolné na soukrom˘ch vysok˘ch ‰kolách.

Shrnutí

Na ãesk˘ch vefiejn˘ch vysok˘ch ‰kolách neplatí studenti úhradu za pfiíjem
vysoko‰kolského vzdûlání, tzv. ‰kolné, a to za podmínky, Ïe jde o studium
uskuteãÀované v ãeském jazyce7. Neplatí ji ani v pfiípadû, Ïe jiÏ dosáhli vûku
26 let. Za urãit˘ch okolností jsou v‰ak studenti vefiejn˘ch vysok˘ch ‰kol pod-
robeni platbám souvisejícím se studiem, tzv. poplatkÛm za studium. Mají
sankãní charakter a studenti jsou – zjednodu‰enû vyjádfieno – nuceni je platit
v pfiípadû, Ïe studují pfiíli‰ dlouho ãi v minulosti nûkteré studium ukonãili ne-
úspû‰nû, nebo v pfiípadû, Ïe studují studijní program stejného ãi obdobného
stupnû, jak˘ jiÏ v minulosti vystudovali. Oproti tomu na soukrom˘ch vyso-
k˘ch ‰kolách hradí studenti pfiímo ãerpané vysoko‰kolské vzdûlávání.

Aby se pfiede‰lo pfiípadn˘m neÏádoucím dopadÛm na vybrané situace,
v nichÏ by pÛsobení zákonn˘ch poÏadavkÛ vyvolávalo spoleãensky nevhodné
dopady, má vysoká ‰kola moÏnost platbu poplatku za studium nevyÏadovat,
vyÏadovat jen zãásti ãi ji vyÏadovat aÏ pozdûji; ov‰em za pfiedpokladu, Ïe do-
tyãn˘ uplatní svá procesní práva. Faktické situace vhodné k eliminaci ne-
Ïádoucích dopadÛ spoãívají zejména v tom, Ïe student svou situaci nezavinil,
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RovnûÏ vynikající studijní v˘sledky studenta (prospûch, odborné v˘sledky,
publikace, reprezentace ‰koly apod.) odÛvodÀují nezájem spoleãnosti na jeho
sankcionování, a to proto, Ïe jeho pfiispûní k rozvoji a fungování spoleãnosti
(státu) je nadprÛmûrné, a tedy kryjící nadmûrné v˘daje.

Dal‰í skupinou pfiípadÛ, v nichÏ by bylo moÏno pochybovat o pfiimûfienosti
sankce, mohou b˘t napfiíklad situace, kdy student marnû ãerpá státní prostfied-
ky na studium urãitého stupnû, tj. neukonãí jej úspû‰nû, ale v budoucnu tento
nezdar napraví, a to jsa jiÏ sankcionován, a dále pak pokraãuje ve stupni na-
vazujícími, kde na nûj opût doléhá sankce za pÛvodní pochybení.

Takto by zfiejmû bylo moÏno nalézt dal‰í velké skupiny skutkov˘ch okol-
ností budících pochyby o spravedlivé aplikaci zákonn˘ch ustanovení, dÛleÏité
ov‰em je, Ïe pro nû existuje korektiv, a to právû ve formû moderaãního práva.
Jeho obsahem je moÏnost prominout poplatek ãi odloÏit jeho splatnost, resp.
ãásteãnû prominout (sníÏit) ãi ãásteãnû odloÏit splatnost (rozloÏit do splátek).
K uplatnûní moderaãního práva je pfiíslu‰n˘ rektor, a to pouze v rámci pfie-
zkumného fiízení. Za úãelem moÏnosti (nikoli nároku) dosáhnout na zmírnûní
poplatkové povinnosti je tedy nezbytné podat Ïádost o pfiezkum rozhodnutí,
jímÏ byl poplatek vymûfien.

Poplatek za studium vs. ‰kolné

Z právního hlediska vykonává vefiejná vysoká ‰kola vefiejnou správu v jí
svûfien˘ch oblastech jakoÏto orgán moci vefiejné. Pro nûj je v souladu s ústav-
ním pofiádkem âeské republiky dÛleÏité, Ïe mÛÏe jednat jen v rozsahu, kter˘
mu zákon pfiiznává, a zpÛsobem, kter˘ mu zákon stanoví (ãl. 2 odst. 3 Ústavy
âeské republiky, ãl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod). Jin˘mi slovy,
pfii v˘konu vefiejné správy mÛÏe vysoká ‰kola jen to, co jí zákon v˘slovnû do-
volí.6

Právní vztahy mezi vysokou ‰kolou a jejími studenty mohou mít soukro-
moprávní charakter (napfi. pokud vysoká ‰kola prodává studentovi propagaãní
pfiedmûty) a vefiejnoprávní charakter (v‰echny situace bezprostfiednû souvise-
jící se studiem – pfiijímání ke studiu, udûlování stipendií, vymûfiování poplat-
kÛ apod.). Jde-li o vefiejnoprávní vztah, vystupuje v nûm vysoká ‰kola jakoÏ-
to orgán moci vefiejné a platí tedy, co bylo uvedeno, Ïe totiÏ mÛÏe ãinit jen to,
co jí zákon ukládá. Platí to v obou smûrech: vysoká ‰kola nemÛÏe studentÛm
stanovit povinnosti nad rámec zákona (nemÛÏe napfi. stanovit, Ïe pfiijme ke
studiu jen uchazeãe star‰í 40 let), nemÛÏe jim ale ani zákonem stanovené po-
vinnosti odpustit (napfi. povinnost konat závûreãnou zkou‰ku).

Vefiejnoprávní povaha vztahu mezi vysokou ‰kolou a studentem t˘kajícího
se poplatkÛ za studium tedy znamená, Ïe vysoká ‰kola si nemÛÏe vybrat,

1. zda vymûfií poplatek ãi nikoli,
2. na základû jak˘ch pravidel ho vymûfií, 

7) Pro cizojazyãná studia naopak platí, Ïe stát na jejich uskuteãÀování nepfiispívá a povo-
lává vysoké ‰koly, aby jej samy zpoplatnily, jak uznají za vhodné.

6) Jde o opak zásady, co není zakázáno, je dovoleno, která se naopak uplatní v soukromo-
právních vztazích.
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Co nového v pfiírodních vûdách?

Projekt lidského mikrobiomu

DARINA âEJKOVÁ, DAVID ·MAJS

Úplné pfieãtení sekvence lidského genomu (Human Genome Project, HGP)
v roce 2004 nastartovalo celou fiadu následn˘ch projektÛ, které se zamûfiují jak
na funkãní mapování lidského genomu (s cílem urãit, jakou konkrétní funkci
mají jeho ãásti), tak také na projekty studující míru pfiíbuznosti ãlovûka s jeho
nejbliÏ‰ími pfiíbuzn˘mi, na projekty studující genetickou podstatu nádorov˘ch
onemocnûní a na projekty studující genetickou variabilitu souãasného lidstva,
tudíÏ i individuální vnímavost a individuální prÛbûh rÛzn˘ch chorob (viz také
Universitas 41, 2008/01).

Zdravé lidské tûlo je osídleno mnoha rÛzn˘mi symbiotick˘mi mikroorga-
nismy, a to na nejrÛznûj‰ích sv˘ch místech. Aãkoliv úhrnná hmotnost tûchto
mikroorganismÛ tvofií jen 1-2 % hmotnosti ãlovûka, poãet bunûk tûchto sym-
biontÛ pfiesahuje poãet lidsk˘ch bunûk nejménû desetinásobnû. Odhaduje se,
Ïe jen v lidském stfievû Ïije asi tisíc bakteriálních druhÛ a asi sedm tisíc indi-
viduálních bakteriálních kmenÛ. Toto spoleãenství mikrobÛ se mimo jiné po-
dílí na pfiemûnû Ïivin, na syntéze vitaminÛ, metabolismu cizorod˘ch látek (na-
pfi. léãiv), na stimulaci obnovování stfievního epitelu, stimulaci imunitního
systému atp. Soubor v‰ech tûchto mikroorganismÛ Ïijících v lidech a na nich
oznaãujeme jako lidsk˘ mikrobiom. Na ãlovûka tak mÛÏe b˘t nahlíÏeno jako
na superorganismus obsahující jak eukaryotické, tak i prokaryotické geny a je-
hoÏ metabolické schopnosti jsou dány jak jeho lidskou, tak také jeho mikro-
biální metabolickou sloÏkou. 

Projekt lidského mikrobiomu (Human Microbiome Project, HMP) je logic-
k˘m pokraãováním projektu lidského genomu a je bohatû sponzorován ame-
rick˘m NIH (National Institute of Health, „Národní ústav zdraví“) ve ãtyfiech
americk˘ch sekvenaãních centrech (evropská úãast na projektu HMP je je‰tû
men‰í neÏ v pfiípadû projektu HGP), zahrnujících Human Genome Sequencing
Center, Baylor College of Medicine, Houston, TX; The Genome Center at
Washington University, Saint Louis, MO; The J. Craig Venter Institute, Roc-
kville, MD; Broad Institute, Massachusetts Institute of Technology and Har-
vard University, Cambridge, MA. Kromû toho probíhá celá fiada pilotních pro-
jektÛ, které mají za cíl zjistit pfiípadn˘ podíl lidského mikrobiomu na nûkolika
vybran˘ch lidsk˘ch onemocnûních. Seznam chorob a jejich pfiíznakÛ, u kte-
r˘ch se pfiedbûÏnû uvaÏuje o podílu lidského mikrobiomu na jejich v˘voji, je
uveden v tabulce 1. 

Na rozsah projektu lidského mikrobiomu mÛÏeme usuzovat z toho, Ïe od-
hadovan˘ poãet prokaryotick˘ch (mikrobiálních) genÛ lidského mikrobiomu
pfievy‰uje poãet genÛ lidsk˘ch asi stonásobnû (pfiitom ãlovûk má asi 20-25.000
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nemÛÏe jí rozumnû ãelit ãi sv˘m spoleãensky pfiínosn˘m jednáním v˘znamnû
pfievy‰uje pfiípadnou spoleãenskou hrozbu.

Legislativní úprava poplatkÛ za studium jistû není nejdokonalej‰í, fiadu po-
chybností budí jiÏ samotné právní zakotvení skutkov˘ch podstat, pfiesto jim
nelze upírat spoleãensk˘ v˘znam, kter˘ autorka hodnotí jako pozitivní.
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