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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
(sněmovní tisk 464)

1. V části první Čl. I se body 75, 76 a 77 zrušují.
Následující body se přečíslují.

Důvodová zpráva
Současné znění § 24 vysokoškolského zákona přiznává orgánům fakult vysokých škol určité
množství pravomocí vyjmenovaných v odstavci 1 téhož ustanovení. Novela navrhuje doplnit
tento výčet v tom smyslu, že orgány fakulty budou uvedenými pravomocemi disponovat „v
rozsahu stanoveném statutem veřejné vysoké školy“. Taková změna, ač se na první pohled
může jevit jako drobná, znamená zcela zásadní změnu v oblasti rozdělení kompetencí mezi
vysokými školami a jejich fakultami.
Doposud totiž orgány fakult vysokých škol měly zákonem zaručené určité minimum
pravomocí, do něhož nebylo možné zasáhnout, a to ani statutem vysoké školy. Navrhované
znění umožňuje, aby vysoká škola s pravomocemi svých fakult naložila prakticky jakkoli.
Zákon přitom nepřikazuje, aby vysoká škola postupovala vůči všem svým fakultám stejně.
Lze si tudíž představit, že jedna fakulta bude mít práv celou řadu, jiná fakulta práva téměř
žádná.
Podíváme-li se do důvodové zprávy k bodům 75 až 77, zjistíme, že o takto zásadní změně
důvodová zpráva neříká zhola nic. Naopak se snaží pravou podstatu navrhovaných ustanovení
zakrýt. Je zarážející, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy místo snahy o
zkvalitnění vysokého školství přistoupilo na laciný lobbing České konference rektorů, jejímž
jediným cílem je podmanit si fakulty vysokých škol, deklasovat děkany na úroveň sekretářek
a centralizovat veškerou moc v rukou jediného vladaře - rektora.
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Je zapotřebí si uvědomit (a přiznat), že veškerá podstatná část akademického života se
neodehrává na rektorátech, nýbrž na jednotlivých fakultách. Nejsou to rektor a jeho
administrativní aparát, kdo organizuje přednášky a semináře pro studenty, jsou to jednotlivé
fakulty, které jsou motorem akademického života. Rektor a jeho administrativní aparát slouží
pouze ke koordinaci aktivit v rámci vysoké školy, nicméně činnost, jež z vysoké školy dělá
vysokou školu, vykonávají jednotlivé fakulty.
Předkládaná novela v této části znamená útok na akademickou samosprávu fakult, který od
roku 1989 nemá obdoby. Je zapotřebí nedopustit potlačení rozhodovací pravomoci fakult,
ministerstvem navrhovanou změnu odmítnout a vypustit novelizační body 75 až 77, které
doslova likvidují samosprávné postavení fakult vysokých škol.
prof. Ing. Simeon Karamazov, Dr.
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