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USNESENÍ  
výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu

ze 17.  schůze ze dne 15. října 2015

k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách 
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, 

a některé další zákony (tisk 464)

Výbor  pro  vědu,  vzdělání, kulturu,  mládež a  tělovýchovu  po  odůvodnění ministryně 
Kateřiny Valachové za MŠMT, zpravodajské zprávě posl. Jiřího Miholy

I.  d o p o r u č u j e Poslanecké sněmovně vyslovit souhlas s vládním návrhem 
zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých 
školách  a  o  změně  a  doplnění  dalších  zákonů  (zákon 
o vysokých  školách),  ve  znění  pozdějších  předpisů, 
a některé  další  zákony (tisk  464)  ve  znění  těchto 
pozměňovacích návrhů:

1.      V článku I dosavadním bodě 5 v § 6 odst. 1 písm. d), v článku I dosavadním bodě 
15 v § 9 odst. 1 písm. e), v článku I dosavadním bodě 27 v § 12 písm. h) a j), v článku I 
dosavadním bodě 30 v § 12a odst. 4 písm. a), b), c) a d), v článku I dosavadním bodě 41 v 
§ 15 odst. 2 písm. a),  v článku I dosavadním bodě 50 v § 17 odst. 1 písm. j),  v článku I 
dosavadním bodě 67 v § 21 odst. 1 písm. g), v článku I dosavadním bodě 117 v § 42 odst. 
1  písm.  d),  v článku I  dosavadním bodě  219 v  §  77a  odst.  3,  v  §  77b,  v článku I 
dosavadním bodě 221 v § 78 odst. 3,  v článku I dosavadním bodě 222 v § 78a odst. 2 
písm. a) a b), v článku I dosavadním bodě 223 v § 79 odst. 3 a odst. 4 písm. d), v článku I 
dosavadním bodě 230 v § 81a odst. 2 písm. c), odst. 3, odst. 4 písm. c) a d),  v článku I 
dosavadním bodě 233 v § 82 odst. 2 písm. c),  v článku I dosavadním bodě 243 v § 83 
odst.  2 písm. d),  v článku I dosavadním bodě 244 v § 83c odst.  2 písm. f),  v článku I 
dosavadním bodě 245 v § 84 odst. 1 a odst. 3, v článku I dosavadním bodě 246 v § 85 se 
slova „vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností nahrazují slovy „vzdělávací, tvůrčí a 
s nimi souvisejících činností“.

2.      V článku I dosavadním bodě 26 v § 12 odst. 1 písm. e) a f), v článku I dosavadním 
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bodě 68 v § 21 odst. 1 písm. h),  v článku I dosavadním bodě 69 v § 21 odst. 1 písm. j), 
v článku I dosavadním bodě 108 v § 39 odst. 6, v článku I dosavadním bodě 119 v § 42 
odst. 1 písm. f), v článku I dosavadním bodě 230 v § 81a odst. 1, v článku I dosavadním 
bodě 230 v § 81a odst. 5, v článku I dosavadním bodě 232 v § 82 odst. 2 písm. b), v článku 
I dosavadním bodě 238  v § 82 odst. 6 písm. a) a b),  v článku I dosavadním bodě 241 
v § 82 odst.  8,  v článku I dosavadním bodě 244  v § 83c odst.  2 písm. b),  v článku I 
dosavadním bodě 246  v § 86 odst. 5 a  v článku II dosavadním bodě 8  se slova „řízení 
a řízení“ nahrazují slovy „řízení nebo řízení“.

 
3.      V článku I dosavadním bodě 30 v § 12a odstavec 3 zní:
„(3)  Předsedou  rady pro  vnitřní hodnocení je rektor.  Místopředsedu rady jmenuje rektor 
z akademických pracovníků veřejné vysoké školy, kteří jsou profesory nebo docenty dané 
veřejné vysoké školy. Předseda akademického senátu veřejné vysoké školy je členem rady pro 
vnitřní hodnocení. Ostatní členy rady jmenuje rektor; z toho jednu třetinu na návrh vědecké 
rady a jednu třetinu na návrh akademického senátu, z toho je jeden člen rady vždy jmenován 
z řad studentů dané veřejné vysoké školy. Nejmenuje-li rektor členem rady toho, kdo byl na 
jmenování členem rady navržen,  je povinen toto  navrhovateli zdůvodnit.  Délku funkčního 
období místopředsedy a  ostatních členů rady pro  vnitřní hodnocení může stanovit  vnitřní 
předpis veřejné vysoké školy.“.

 4.     V článku I dosavadním bodě 30 se v § 12a odst. 4 písm. a) slovo „rektorem“ nahrazuje 
slovy „předsedou rady pro vnitřní hodnocení“.

 5.     V článku I dosavadní bod 56 zní: 
„56. V § 18 odst.  7 se číslo „7“ nahrazuje číslem „6“ a slova „pouze na financování své 
činnosti,  kterou  se neúčastní hospodářské soutěže  na společném trhu ani ji nemůže touto 
činností ovlivnit“ se  nahrazují slovy „v souladu s pravidly Evropské  unie pro  poskytování 
veřejné podpory tak, aby nedošlo k narušení ani hrozbě narušení hospodářské soutěže“.“.

6.      V článku I se za dosavadní bod 57 vkládá nový bod 58, který zní: 
„58. V § 18a odst. 2 se věty první a druhá nahrazují větou „Ministerstvo v rozhodnutí uvede 
výši poskytované částky.“.“.
Následující body se přečíslují.

7.      V článku I se dosavadní bod 72 zrušuje.
Následující body se přečíslují.

 
8.       V článku I dosavadní bod 75 zní:
„75. § 24 zní:

„§ 24
Práva fakulty
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     (1) Orgány fakulty mají právo, nestanoví-li tento zákon jinak, rozhodovat nebo jednat za 
veřejnou vysokou školu v těchto věcech týkajících se fakulty:
a) ustavování samosprávných akademických orgánů fakulty,
b) vnitřní organizace fakulty,
c) habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem,
d) nakládání s finančními prostředky přidělenými fakultě. 
     (2) Orgány fakulty mají dále právo, nestanoví-li tento zákon jinak, rozhodovat nebo jednat 
za veřejnou vysokou školu v rozsahu stanoveném statutem veřejné vysoké školy v těchto 
věcech týkajících se fakulty: 
a) tvorba a uskutečňování studijních programů,
b) strategické zaměření tvůrčí činnosti,
c) pracovněprávní vztahy, 
d) zahraniční styky a aktivity, 
e) doplňková činnost a nakládání s prostředky získanými z této činnosti.
     (3) Orgány fakulty rozhodují v dalších věcech veřejné vysoké školy, pokud jim rozhodování 
o nich svěří statut veřejné vysoké školy.“.“.

 
9.      Body 76 a 77 se zrušují. 
Následující body se přečíslují.

 
10.    V článku I dosavadním bodě 118 se slova „ , slovo „nebo“ se nahrazuje slovem „a““ 
zrušují.
 

11.   V článku I dosavadním bodě 136  se v § 44 odst.  6 poslední věta nahrazuje větou 
„Garantem magisterského studijního programu a doktorského studijního programu může být 
pouze docent,  profesor nebo mimořádný profesor  podle § 70 odst.  2 věty první, který je 
akademickým pracovníkem dané vysoké školy.“.

 
12.    V článku I dosavadním bodě 188 se v § 68 odst. 2 slovo „uchazeče“ nahrazuje slovem 
„studenta“.

 
13.     V článku I dosavadní bod 195 zní:
„195. V § 70 odstavec 2 zní:
 „(2) Je-li na vysoké škole zřízeno pracovní místo akademického pracovníka, který je zařazen 
jako  mimořádný profesor,  může je zastávat  pouze  osoba,  která  srovnatelného  postavení 
s docentem nebo  profesorem dosáhla  v zahraničí.  Takové  pracovní místo  může  zastávat 
rovněž  osoba,  která  je významným odborníkem,  který v dané  oblasti  vzdělávání působil 
v praxi alespoň po dobu 20 let.  Pracovní místo mimořádného profesora může být zřízeno 
pouze vysokou školou, která má institucionální akreditaci v dané oblasti vzdělávání, a může 
být obsazeno po projednání vědeckou radou.“.“.
 

14.     Za dosavadní bod 195 se vkládá nový bod 196, který zní:
„196. V § 70 se odstavce 3 a 4 zrušují.“
Dosavadní odstavce 5 a 6 se označují jako odstavce 3 a 4.“.
Následující body se přečíslují.
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15.    V článku I dosavadním bodu 196 se slova „odstavce 6“ nahrazují slovy „odstavce 4“.
 

16.    V článku I dosavadním bodě 219 se v § 77a odst. 2 slova „vzdělávací a tvůrčí činnost 
a související činnosti“ nahrazují slovy „vzdělávací, tvůrčí a s nimi související činnosti“.

 
17.     V článku I dosavadním bodě 219 se za text § 77b vkládá nový § 77c, který zní:  

„§ 77c
Zpracování údajů o uměleckých výstupech

(1)  Vysoká škola,  která  uskutečňuje studijní program nebo programy z oblasti 
vzdělávání „Umění“,  studijní program  nebo  programy zahrnující  předměty  umělecké 
tvorby nebo na níž působí umělecká rada veřejné vysoké školy nebo fakulty (dále jen 
„umělecká škola“), vede školní evidenci uměleckých výstupů, a to  zejména za účelem 
hodnocení, porovnání a informování o uměleckých výstupech.
     (2) Uměleckým výstupem, který se eviduje podle tohoto zákona, se rozumí zveřejněné 
umělecké autorské dílo nebo umělecký výkon člena akademické obce umělecké školy, 
vytvořené v rámci plnění studijních nebo pracovních povinností k dané umělecké škole 
nebo v souvislosti s ním.
     (3) Ministerstvo vede registr uměleckých výstupů, v němž se evidují údaje předávané 
uměleckými  školami  ze  školních  evidencí  uměleckých  výstupů.  Registr  uměleckých 
výstupů je informačním systémem veřejné správy.
     (4) Ve školní evidenci uměleckých výstupů a v registru uměleckých výstupů se evidují 
tyto údaje o uměleckých výstupech: 
a)  osobní jméno a příjmení, popřípadě další jména a rodné příjmení autora  díla nebo 
výkonného umělce (dále jen „tvůrce výstupu“), 
b) rodné číslo tvůrce výstupu nebo, jde-li o cizince, jeho datum narození, pohlaví a státní 
občanství, 
c) údaj o členství tvůrce výstupu v akademické obci umělecké školy, 
d) případné akademické tituly, vědecké hodnosti a vědecko-pedagogické nebo umělecko-
pedagogické tituly tvůrce výstupu,  
e) údaje o formě výstupu a datu jeho zveřejnění nebo provedení.

(5)  Umělecká škola je povinna předávat  ministerstvu údaje ze školní evidence 
uměleckých výstupů podle odstavce 4 do registru uměleckých výstupů. Umělecká škola je 
dále oprávněna shromažďovat, zpracovávat a uchovávat údaje o uměleckých výstupech 
vytvořených členy její akademické obce a zpřístupňovat je 
a) Akreditačnímu úřadu a jeho orgánům, 
b) osobám a orgánům, které prokáží oprávnění podle zvláštního zákona. 
     (6)  Do školní evidence uměleckých výstupů a do  registru uměleckých výstupů se 
umožňuje  nahlížet  rovněž  osobám,  jejichž  osobní  údaje  jsou  uvedeny  v těchto 
informačních systémech, a to v rozsahu údajů týkajících se dané osoby, včetně záznamů 
vedených o zpřístupnění jejích osobních údajů.“.
 

18.     V článku I dosavadním bodě 222 se v § 78a odst. 1 slovo „zohledňuje“ nahrazuje 
slovem „vychází“ a slovo „standardy“ nahrazují slovy „ze standardů“ a dále se v § 78a odst. 2 
písm. c) slova „a řízení“ nahrazují slovy „a akreditace řízení“ a slova „řízení podle § 72 a 74“ se 
nahrazují slovy „příslušné řízení podle § 72 nebo 74“.
 

4



19.      V článku I dosavadním bodě 231 se slova „se slovo „nebo“ nahrazuje slovem „a“ 
a slovo „ministerstvo“ se nahrazuje“ nahrazují slovy „se slovo „ministerstvo“ nahrazuje“.
 

20.      V článku I se dosavadní bod 240 zrušuje.
Následující body se přečíslují.

 

21.    V článku I dosavadním bodě 242  se v § 82a slova „a standardy pro  akreditaci 
habilitačního řízení a řízení“ nahrazují slovy „, standardy pro akreditaci habilitačního řízení 
a standardy pro akreditaci řízení.

 

22.      V článku I dosavadním bodě 243 se v § 83 odst. 2 písm. c) slovo „a“ nahrazuje slovy 
„a akreditacích“.

 
23.      V článku I dosavadním bodě 244  se v § 83c odst.  2  písm. b) bodu 1 slova 
„a o akreditaci habilitačního řízení a řízení“ nahrazují slovy „, o akreditaci habilitačního řízení a 
o akreditaci řízení“.
 

24.     V článku I dosavadním bodě 255 se v § 87 písm. j) bodě 1 text „§ 21a“ nahrazuje 
textem „§ 77c“.

 
25.     V článku I dosavadním bodě 265 se v § 87 odst. 2 písm. a) text „§ 21a“ nahrazuje 
textem „§ 77c“. 

 
26.       V článku I dosavadní bod 271 zní:
„268. V § 91 odst. 3 se věta druhá nahrazuje větou „Stipendium se přiznává po standardní 
dobu studia na deset  měsíců v akademickém roce;  měsíční výše stipendia odpovídá jedné 
čtvrtině výše základní sazby minimální mzdy za měsíc, s tím, že takto určená výše stipendia se 
zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru.“.“.
 
27.      V článku I se za dosavadní bod 271 vkládá nový bod, který zní: 
„269. Za dosavadní část desátou se vkládá označení a nadpis nové části jedenácté, které znějí:

„ČÁST JEDENÁCTÁ
STIPENDIA“.

Dosavadní části jedenáctá až patnáctá se označují jako části dvanáctá až šestnáctá.“.
Následující body se přečíslují.

28.     V článku I dosavadní bod 272 zní:
„272. V § 92 se na konci textu odstavce 3 doplňují slova „, včetně návrhů právních předpisů 
týkajících  se  oblastí  vzdělávání,  standardů  pro  akreditace,  přijímacího  řízení  a  statutu 
Akreditačního úřadu“.“.
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29.      V článku I dosavadním bodě 273 se slova „odstavec 5“ nahrazují slovy „odstavec 4“.

30.      V článku I dosavadním bodě 275 se slova „Za část dvanáctou se vkládají nové části 
třináctá  a  čtrnáctá“  nahrazují  slovy  „Za  část  třináctou  se  vkládají  nové  části  čtrnáctá 
a patnáctá“, označení „ČÁST TŘINÁCTÁ“ se nahrazuje označením „ČÁST ČTRNÁCTÁ“, 
označení  „ČÁST  ČTRNÁCTÁ“  se  nahrazuje  označením „ČÁST  PATNÁCTÁ“  a  věta 
„Dosavadní  části  třináctá  až  šestnáctá  se  označují  jako  části  patnáctá  až  osmnáctá.“  se 
nahrazuje větou „Dosavadní části čtrnáctá až sedmnáctá se označují jako části šestnáctá až 
devatenáctá.“.

31.      V článku I dosavadním bodě 276 se slova „Nadpis části patnácté“ nahrazují slovy 
„Nadpis části šestnácté“.

32.        V článku I se za dosavadní bod 278 vkládá nový novelizační bod 279, který zní:
„279. V § 95 odst. 1 se slova „organizační složky státu23) financované z kapitoly Ministerstva 
vnitra“ nahrazují slovy „součástí organizační složky státu Ministerstva vnitra financované ze 
státního rozpočtu, zejména z kapitoly Ministerstva vnitra“.“.
Následující body se přečíslují.

33.      V článku I dosavadním bodě 294 se v bodě 3 Přílohy č. 3 k zákonu č. 111/1998 Sb. 
slova „Biologie a ekologie“ nahrazují slovy „Biologie, ekologie a životní prostředí“.

34.      V článku I dosavadním bodě 294 se v bodě 4 Přílohy č. 3 k zákonu č. 111/1998 Sb. 
slova „Dopravní a přepravní služby“ nahrazují slovem „Doprava“.

35.      V článku I dosavadním bodě 294 se v bodě 14 Přílohy č. 3 k zákonu č. 111/1998 Sb. 
slova „Informační technologie, kybernetika a informatika“ nahrazují slovy „Informatika“.

36.       V článku I dosavadním bodě 294 se vkládá nový bod 15 Přílohy č. 3 k zákonu č. 
111/1998 Sb., který zní "Kybernetika"
ostatní body se přečíslují

 
37.      V článku I dosavadním bodě 294 se v dosavadním bodě 15 Přílohy č. 3 k zákonu č. 
111/1998 Sb. slovo „Lesnictví“ nahrazuje slovy „Lesnictví a dřevařství“.

38.      V článku I dosavadním bodě 294 se v dosavadním bodě 16 Přílohy č. 3 k zákonu č. 
111/1998 Sb. slova „Matematika a statistika“ nahrazují slovem „Matematika“.

39.      V článku I dosavadním bodě 294 se v dosavadním bodě 17 Přílohy č. 3 k zákonu č. 
111/1998 Sb. slova „Mediální studia“ nahrazují slovy „Mediální a komunikační studia“.
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40.      V článku I dosavadním bodě 294 se v dosavadním bodě 26 Přílohy č. 3 k zákonu 
č. 111/1998 Sb. slova „Strojírenství a materiály“ nahrazují slovy „Strojírenství, technologie 
a materiály“.

41.     V článku II bodě 1 se na konec textu doplňuje věta „Do dne registrace statutu veřejné 
vysoké školy nebo  jeho změny,  upraveného a  předloženého  k registraci podle věty první 
a vymezujícího nově rozsah pravomocí fakulty rozhodovat nebo jednat za veřejnou vysokou 
školu, zůstává dosavadní rozsah pravomocí fakulty, vyplývající z platného statutu a zákona 
č. 111/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, nedotčen.“.

42.      V článku II se body 3 a 4 zrušují.
Následující body se přečíslují.

43.      V článku II se za dosavadní bod 19 doplňují nové body 20 až 23, které znějí: 
„20. S majetkem České republiky, s nímž byla ke dni 31. prosince 2016 příslušná hospodařit 
organizační složka státu Policejní akademie České republiky v Praze, je počínaje dnem 1. ledna 
2017 příslušná hospodařit organizační složka státu Ministerstvo vnitra.
21.  Výkon práv a  závazků České  republiky,  které  ke  dni 31.  prosince 2016  vykonávala 
organizační složka státu  Policejní akademie České republiky v Praze,  včetně výkonu práv 
a povinností z pracovněprávních vztahů zaměstnanců státu  zařazených ke dni 31.  prosince 
2016 v Policejní akademii České republiky v Praze a ze služebních poměrů příslušníků Policie 
České  republiky  a  dalších  bezpečnostních  sborů  zařazených  ke  dni  31.  prosince  2016 
v Policejní akademii České republiky v Praze, přechází dnem 1. ledna 2017 na organizační 
složku státu Ministerstvo vnitra; pravomoc rektora Policejní akademie České republiky v Praze 
jednat a rozhodovat  v rozsahu stanoveném ministrem vnitra ve věcech služebního poměru 
příslušníků Policie České republiky zařazených v Policejní akademii České republiky v Praze 
není uvedenou změnou dotčena.

22. Policejní akademie České republiky v Praze předloží Ministerstvu vnitra k registraci vnitřní 
předpisy,  upravené  v návaznosti  na  změnu  jejího  právního  postavení,  nejpozději  do 
31. prosince 2017.
23.  Akreditace  studijních programů  uskutečňovaných  Policejní akademií České  republiky 
v Praze nebo jejími fakultami, platné ke dni 31. prosince 2016, nejsou změnou jejího právního 
postavení  dotčeny;  dotčenou  není  ani  právní  postavení  studentů  uvedených  studijních 
programů a osob s přerušeným studiem.“.“.

44.      Část sedmá se zrušuje.
Dosavadní části osmá až desátá se označují jako části sedmá až devátá a dosavadní články 
X až XII se označují jako články IX až XI.

 
45.      V dosavadní části desáté se za slovo „ustanovení“ vkládají slova „ čl. I bodu 279, 
který nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017, a“ a slova „bodů 13 až 15“ se nahrazují slovy 
„bodů 11 až 13“.
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II.  p o v ě ř u j e předsedu  výboru  posl.  J.  Zlatušku,  aby  toto  usnesení 
předložil předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;

III.  p o v ě ř u j e zpravodaje výboru  posl.  J.  Miholu, aby  toto  usnesení 
přednesl ve schůzi Poslanecké sněmovny.

IV.  p o v ě ř u j e zpravodaje výboru  posl.  J.  Miholu,  aby  ve  spolupráci 
s legislativním  odborem  Kanceláře  Poslanecké  sněmovny 
provedl příslušné legislativně technické úpravy.

Jiří Mihola, v. r.
zpravodaj

Marta Semelová, v. r.
ověřovatelka

výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu

Jiří Zlatuška, v. r.
předseda

výboru pro vědu, vzdělání, kulturu,
mládež a tělovýchovu
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