Pozměňovací návrh k tisku 464/0
předkládá: Doc. MUDr. Bohuslav Svoboda, CSc.
(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)
Podává se návrh na níže uvedené úpravy vládního návrhu zákona:
V článku I dosavadní bod 75 zní:
„75. § 24 zní:
„§ 24
Práva fakulty
(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,
e) pracovněprávní vztahy.
(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) zahraniční styky a aktivity,
d) 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.
(4) Záležitosti podle odstavce 1 písm. e) orgán fakulty předem projednává s rektorem veřejné
vysoké školy. Rektor a orgán fakulty se mohou dohodnout na omezení rozsahu záležitostí,
které jsou takto projednávány.“.“.
Odůvodnění:
Navrhuje se upravit, resp. rozdělit kompetence fakult. Jednu skupinu budou tvořit ty, které vždy
vykonávají orgány fakulty a není tedy možné je omezit statutem či vnitřním předpisem školy. Druhou

skupinu pak tvoří ty pravomoci, u nichž statut vymezuje rozsah, ve kterém mohou orgány fakulty
rozhodovat nebo jednat za veřejnou vysokou školu. Fakulty tedy mají jen ta práva, která jim přizná
statut. Takové omezení musí však být vymezeno ve statutu vysoké školy. Rektor tedy bude moci
v akademickém senátu vysoké školy prostřednictvím statutu prosadit změnu.
Nově se také zavádí povinnost předchozího projednání záležitostí v pracovněprávních vztazích
s rektorem dané veřejné vysoké školy, neboť tento odpovídá za řádný chod veřejné vysoké školy a byl
by i zástupcem v případném soudním řízení. Současně je však umožněno, aby se děkan s rektorem
dohodli na tom, že v pracovněprávních vztazích bude jednat děkan sám a nebude muset každou změnu
s rektorem projednat.

