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Pozměňovací návrh
poslance ………………………….. 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 464/0)

Pozměňovací návrh
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

Pozměňovací návrh k problematice zřizování v.v.i. vysokými školami

I.
V části sedmé návrhu zákona, článku IX se vkládají a doplňují nové novelizační body, které znějí:

1.

„V § 1 písm. b) se za slovo „zřizovatele“ vkládají slova „veřejné výzkumné instituce

(dále jen „zřizovatel“)“.
2.

V § 2 odstavec 2 včetně poznámky pod čarou č. 40 zní:
„(2) Veřejná výzkumná instituce může být zřízena Českou republikou, územním
samosprávným celkem nebo veřejnou vysokou školou; jménem České republiky plní
funkci zřizovatele ministerstvo, jiný ústřední orgán státní správy nebo Akademie věd
České republiky v postavení organizačních složek České republiky (dále jen „organizační
složka státu“). Veřejná výzkumná instituce může být zřízena i společně více veřejnými
vysokými školami, které si za tímto účelem upravily vzájemné vztahy písemnou
společenskou smlouvou o sdružení do společnosti za společným účelem podle jiného
právního předpisu40); v uvedené společenské smlouvě o sdružení veřejných vysokých
škol, která se (stejně jako její případné změny) zakládá do sbírky listin rejstříku
veřejných výzkumných institucí společně se zřizovací listinou (a jejími případnými
změnami) veřejné výzkumné instituce jednomyslně pořízenou zřizujícími veřejnými
vysokými školami, musí být upraveno, která z dotčených veřejných vysokých škol bude
výlučně vykonávat práva a povinnosti zřizovatele anebo jak bude působnost při výkonu
funkce zřizovatele mezi dotčené veřejné vysoké školy rozdělena.
______
40)

§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.“.

3.

V § 2 odst. 6 se slovo „obchodním“ nahrazuje slovem „občanským“.

4.

V § 3 odst. 1 se na konci textu věty první doplňují slova „nebo zřizovateli“.

5.

V § 3 odst. 2 písmeno a) zní:
„a) označení a sídlo organizační složky státu vykonávající funkci zřizovatele nebo, je-li
zřizovatelem územní samosprávný celek, veřejná vysoká škola nebo více veřejných
vysokých škol, název a identifikační číslo osoby (dále jen „identifikační číslo“)
zřizovatele nebo zřizovatelů,“.

6.

V § 6 odst. 3 písmeno d) zní:
„d) označení a sídlo organizační složky státu vykonávající funkci zřizovatele nebo, je-li
zřizovatelem územní samosprávný celek, veřejná vysoká škola nebo více veřejných
vysokých škol, název a identifikační číslo zřizovatele nebo zřizovatelů,“.

7.

V § 6 odst. 3 písm. e) se slova „jméno, popřípadě jména,“ nahrazují slovy „osobní
jméno a příjmení, popřípadě další jména a rodné“, slova „místo jejího“ se nahrazují
slovy „adresa místa jejího“ a slova „místo pobytu“ se nahrazují slovy „adresa místa
hlášeného pobytu“.

8.

V § 6 odst. 3 písm. f) a j) se slova „jméno, popřípadě jména,“ nahrazují slovy „osobní
jméno a příjmení, popřípadě další jména a rodné“, slova „místo jeho“ se nahrazují
slovy „adresa místa jeho“ a slova „místo pobytu“ se nahrazují slovy „adresa místa
hlášeného pobytu“.

9.

V § 6 odst. 3 se za písmeno h) vkládá nové písmeno i), které zní:
„i) den, ke kterému byl proveden převod působnosti zřizovatele podle § 15a
a informace vztahující se ke zřizovateli podle § 15a odst. 2, a to v rozsahu
stanoveném písmenem d) tohoto odstavce,“.
Dosavadní písmena i) až t) se označují jako písmena j) až u).

10.

V § 6 odst. 3 písm. p) se slova „jméno, popřípadě jména,“ nahrazují slovy „osobní
jméno a příjmení, popřípadě další jména a rodné“.

11.

V § 6 odst. 3 písm. s) se slova „jméno, popřípadě jména,“ nahrazují slovy „osobní
jméno a příjmení, popřípadě další jména a rodné“, slova „místo jeho pobytu“ se
nahrazují slovy „adresa místa jeho trvalého pobytu“ a slova „místo jeho“ se nahrazují
slovy „adresa místa jeho hlášeného“.

12.

V § 8 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní:
„f) stejnopis veřejnoprávní smlouvy podle § 15a,“.
Dosavadní písmena f) až j) se označují jako písmena g) až k).

13.

V 9 odst. 4 se slova „, o územních finančních orgánech, ve znění pozdějších
předpisů.,“ zrušují.

14.

V § 15 písm. k), v § 19 odst. 1 písm. b) a v § 28 odst. 6 se slovo „úkonům“ nahrazuje
slovem „jednáním“.

15.

Za § 15 se vkládá nový § 15a, který včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 40 až 42
zní:

„§ 15a
Převod působnosti zřizovatele
(1) Zřizovatel může uzavřít veřejnoprávní smlouvu41) s jiným subjektem uvedeným v §
2 odst. 2, jejímž předmětem je převod práv a povinností vyplývajících z působnosti
zřizovatele podle § 15.
(2) O výběru subjektu, s nímž zřizovatel uzavře smlouvu podle odstavce 1, rozhodne
zřizovatel na základě řízení o výběru žádosti42). Nabytím právní moci rozhodnutí
o výběru žádosti vzniká vybranému subjektu právo na uzavření smlouvy podle
odstavce 1.
(3) Nabyvatel podle odstavce 1 se okamžikem převodu považuje za zřizovatele.
(4) Nabyvateli může být společně i více veřejných vysokých škol, které si za tímto
účelem upravily vzájemné vztahy písemnou společenskou smlouvou o sdružení do
společnosti za společným účelem podle jiného právního předpisu40), jejíž prostá kopie
musí být předložena současně se žádostí.
_____
40)

§ 2716 až 2746 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

41)

§ 160 správního řádu.

42)

§ 146 správního řádu.“.

16.

V § 17 odst. 1 písm. i) se slovo „úkonů“ nahrazuje slovem „jednání“.

17.

V § 17 odst. 4 písm. a) se slova „způsobilá k právním úkonům“ nahrazují slovy „plně
svéprávná“.

18.

V § 18 se na konci odstavce 10 doplňuje věta „V případě odstoupení dojde k zániku
funkce uplynutím 2 měsíců od doručení prohlášení o odstoupení instituci, neuvedl-li
odstupující člen rady v prohlášení o odstoupení dřívější datum zániku jeho funkce,
následující po dni doručení prohlášení; v takovém případě končí funkce dnem
uvedeným v prohlášení.“.

19.

V § 19 odst. 2 se slovo „úkon“ nahrazuje slovem „jednání“.

20.

V § 28 odst. 6 a 7 se slova „úkony uvedené“ nahrazují slovy „jednání uvedená“.

21.

V § 28 odst. 7 se slovo „neplatné“ nahrazuje slovem „neplatná“.

22.

V § 28 odst. 8 úvodní části ustanovení se slova „založit sdružení“ nahrazují slovy
„založit společnost podle občanského zákoníku“ a slova „takového sdružení“ se
nahrazují slovy „takové společnosti“.

23.

V 28 odst. 8 písm. c) se slovo „úkony“ nahrazuje slovem „jednáními“.“.

Stávající novelizační body se přečíslují.

Odůvodnění :
Navržené znění je v souladu s původním návrhem novely zákona o vysokých školách.
Navrhuje se doplnit výčet možných zřizovatelů veřejných výzkumných institucí o veřejné
vysoké školy, popř. o více veřejných vysokých škol. Navrhovaná úprava tak rozšíří možnosti
případné transformace výzkumných ústavů. Dále se navrhují legislativně-technické změny,
které s uvedenou změnou okruhu zřizovatelů souvisejí.
Dále návrh zavádí legislativní podklad pro převod působnosti zřizovatele na jiné
subjekty, které jsou samy způsobilé být zřizovateli veřejných výzkumných institucí. Jako
právní titul převodu se navrhuje veřejnoprávní smlouva (koordinační) podle správního řádu.
Aby k rozhodování o tom, s kým zřizovatel uzavře smlouvu, nedocházelo svévolně, navrhuje
se pro výběr vhodné smluvní strany řízení o výběru žádosti podle § 146 správního řádu.
Zároveň se zavádí fikce, podle níž se nabyvatel okamžikem převodu považuje za zřizovatele.
Tím implicitně vstupuje do role zřizovatele se všemi právy a povinnostmi s tím souvisejícími,
včetně povinností vážících se k rejstříku veřejných výzkumných institucí.
Dále se navrhují legislativně-technické změny, které s uvedenou změnou okruhu
zřizovatelů a převodem působnosti zřizovatele souvisejí ve znění původně navrhovaném.

V …………….. dne ………………… 2015
……………………………………………………………………..

