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Novela zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a dalších souvisejících zákonů

Připomínky Rada vysokých škol
Jméno a příjmení člena RVŠ, vysoká škola: Předsednictvo RVŠ – schválené připomínky na mimořádném jednání dne 24.02.2023

Pokud se jedná o zásadní připomínku, je třeba do sloupce označeného „Podstata připomínky“ napsat na konec textu „Zásadní připomínka“.

Č.
Specifikace dokumentu, strana, číslo odstavce, paragraf
P1 zákon, P2 důvodová zpráva, P3 RIA
Podstata připomínky
Zdůvodnění připomínky
Vypořádáno

VŠECHNY
Absence věcné reakce na řadu připomínek.
Zásadní připomínka.
Jednotlivé VŠ i jejich reprezentace uplatnily v r. 2022 k připravované novele připomínky, z nichž mnohé byly vypořádány toliko slovem „neakceptováno“, v některých případech s dovětkem „není předmětem novely“ či „nebylo projednáno s reprezentacemi“, a to bez jakéhokoliv věcného odůvodnění.
Ministerstvo pochopitelně není povinno připomínky akceptovat, pokud je však neakceptuje, má vysvětlit proč. Věcně neodůvodněné odmítnutí připomínky je popřením základních zásad činnosti správních orgánů (§ 2 a násl. SpŘ), zejména povinnosti dbát, aby přijaté řešení bylo v souladu s veřejným zájmem, povinností vycházet dotčeným osobám podle možností vstříc a zásadou vzájemné spolupráce správních orgánů v zájmu dobré správy.
Bez vysvětlení neakceptace připomínky nelze kvalifikovaně dále o odmítnuté připomínce jednat a zaujmout k ní stanovisko.



P1, § 2 odst. (3) 
Zachovat § 2 odst. (3) zákona v stávajícím platném znění. 
Zásadní připomínka.
Překladem českého sousloví „vysoká škola“ je do anglického jazyka je anglické slovo „university“. Obdobně je tomu i v řadě dalších cizích jazyků, v nichž se české sousloví „vysoká škola“ řekne rovněž výrazem odvozeným od latinského slova „universitas“, od kterého je odvozeno i české slovo „univerzita“ a jeho české odvozeniny. Věta „v případě tuzemských právnických osob zahrnuje zákaz používání označení a z nich odvozených tvarů slov podle věty druhé a třetí i zákaz používání cizojazyčných překladů uvedeného označení a z něho odvozených tvarů slov“, vkládaná novelou do § 2 odst. (3) zákona, znemožňuje neuniverzitním vysokým školám jazykově správný překlad sousloví „vysoká škola“ do anglického jazyka i řady dalších cizích jazyků. Tím je bráněno neuniverzitním vysokým školám v internacionalizaci. Novela § 2 odst. (3) zákona tak je v přímém rozporu se Strategickým záměrem ministerstva pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a se Strategií internacionalizace vysokého školství na období od roku 2021.


P1 § 12a odst. 3                                     
Zachovat jmenování ostatních členů RVH po třetinách na návrh VR a AS.

Zásadní připomínka
Vypuštění jmenování třetiny členů na návrh VR a třetiny na návrh AS by vedlo k situaci, kdy VVŠ bude mít 2 orgány, kterým předsedá rektor a jejichž členy jmenuje po předchozím souhlasu AS (§ 9/1/f)), v případě RVH po projednání ve VR (§ 12/1/i)). Rozdíl by byl toliko v tom, že 1/3 členů RVH nesmí být ze členů akademické obce dané VŠ a členem RVH je jako virilista předseda AS a povinně student. Jaký je pak smysl existence RVH jako samostatného orgánu?


P1 § 21/1/a)
Není jasné, na základě čeho stanovuje obsah výročních zpráv fakulty MŠMT. 
Bylo by vhodné stanovit obsahový rámec i pro výroční zprávy fakult v zájmu agregace dat.
Zásadní připomínka.
Náležitosti výročních zpráv o činnosti a hospodaření VVŠ stanovuje § 21 odst. 2 a 3 ZVŠ. Připomínka UK, že náležitosti fakultních zpráv zákon nestanovuje, nebyla akceptována s tím, že „Obsah stanovuje MŠMT.“ Které ustanovení ZVŠ dává MŠMT toto oprávnění?
Požadujeme doplnit v zákoně i úpravu obsahového rámce výročních zpráv fakult v zájmu agregace dat.

	

P1 § 40a – § 40j
Ponechat současnou úpravu podle § 41.
Zásadní připomínka
Zásadně nesouhlasíme s nově navrženou úpravou, která omezuje práva soukromých vysokých škol. Podle důvodové zprávy dochází k tomu, že soukromé vysoké školy upravují vnitřní organizaci a dělbu práce významně odlišně od veřejných vysokých škol. To ale není problém, spíše naopak. Dává to prostor pro inovace a pro zkoušení nových organizačních modelů. 
Zásadně odmítáme tvrzení z důvodové zprávy, že: „Bez úpravy stávající regulace orgánů soukromých vysokých škol tak může docházet k potlačení principů akademického prostředí a svobod ve smyslu zákona o VŠ.“ Jednak pro toto tvrzení nejsou uvedeny žádné podpůrné argumenty, a jednak navržené řešení dosažení zmíněných principů nepomáhá.

	

P1 § 40d (2)
Odstranit odstavec.
Zásadní připomínka
Zásadně odmítáme, aby se soukromým vysokým školám stanovovaly povinnosti, které nejsou odůvodněny a které nejsou zároveň stanoveny veřejným vysokým školám.


P1 § 44
odst. 9

zrušit odst. 9
Zásadní připomínka.
Je nutné striktně odlišit obecné vymezení rámce kvalifikací pro jednotlivé typy vzdělávání (https://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/ramec-kvalifikaci-vysokoskolskeho-vzdelavani-ceske-republiky), kde RVŠ nemá námitky, narozdíl od stanovování povinného obsahu pro jednotlivé oblasti vzdělávání podzákonným předpisem, což RVŠ zásadně odmítá.
Rámce vzdělávání vznikaly pouze jako projekt, do něhož nebyly zapojeny všechny vysoké školy, a tudíž výstup projektu neodráží realitu na všech vysokých školách.
Navržená úprava je v rozporu s autonomií vysokých škol. VŠ svobodně určují obsah výuky a nemohou být zavazovány nějakými osnovami nebo rámci.



P1 § 48 odst. 6 
Upravit znění odstavce takto: (6)„Ustanovení odstavce 4 písm. d) a odstavce 5 písm. c) lze použít, pokud splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo podmínky řádného ukončení studia ve studijním programu prokazuje uchazeč veřejné vysoké škole nebo vysoké škole, která má institucionální akreditaci  pro alespoň jednu oblast vzdělávání, a tato vysoká škola nemá pochybnosti o získání potřebného zahraničního vzdělání uchazečem, doloženého zahraničním dokladem, včetně skutečnosti, že dané zahraniční vzdělání…“

V návaznosti na to odstranit nově vložený odstavec 9.

Zásadní připomínka
Ministerstvem navržený text v odstavci 9 jde dobrým směrem, který omezuje nerovné postavení různých uchazečů. Neodstraňuje však toto nerovné postavení úplně, a proto navrhujeme další úpravu textu.
Nerovné postavení spočívá v tom, že v současnosti jsou některé druhy ověřování splnění předchozího vzdělání    dostupné pouze vybraným uchazečům. Rovné právo a rovný přístup ke vzdělání podle Listiny základních práv a svobod (čl. 1 a čl. 33 Listiny) však vyžadují, aby se na všechny uchazeče o vysokoškolské studium uplatňovaly tytéž možnosti doložení předchozího vzdělání. Dosažení předchozího vzdělání je totiž obecnou podmínkou přijetí ke studiu na vysoké škole, která platí pro všechny druhy studijních programů a pro všechny druhy vysokých škol. Je tedy třeba zajistit, aby všichni uchazeči měli možnost prokázat dosažení předchozího vzdělání podle týchž kritérií, bez ohledu na to, na jakou vysokou školu se hlásí.

	

P1 § 48 odst. 4 písm. d), § 48 odst. 5 písm. c) a § 48 odst. 8 (poslední věta)
Doplnit možnost využití § 90 odst. 4 z § 48 odst. 4 písm. d) a doplnit ji do § 48 odst. 5 písm. c).
Zásadní připomínka.
Není důvod „uprchlíkům“ neumožnit pro účely přijímacího řízení nahrazení dokladu o předchozím vzdělání a ověření jeho pravosti čestným prohlášením, je-li a má-li i po novele možné tak postupovat při „velkých“ nostrifikacích.
Návrh umožňuje použití § 90 odst. 4 v přijímacím řízení až v § 48 odst. 8 poslední větě, kde je systematicky chybně zařazen (mj. odporuje první větě téhož odstavce).
Chybí vysvětlení změny v DZ.


P1 § 54b
Poskytnout při připuštění přestupů garance rovného a otevřeného přístupu ke vzdělání.

Zásadní připomínka.
Neakceptace připomínky nebyla nijak odůvodněna.

Komponentou čl. 33 Listiny garantovaného práva na vzdělání je rovný a otevřený přístup ke vzdělání. Ten nelze zajistit jinak, než stanovením podmínek pro přijetí ke studiu v určitém studijním programu předem a na základě principu rovných příležitostí. Navrhovaná úprava přestupu je materiálně obejitím přijímacího řízení, která vzdor obecné části důvodové zprávy ohledně zhodnocení korupčních rizik, vytváří přímo olbřímí potenciál pro korupci. Navrhovaná úprava nikterak nečelí situaci, kdy uchazeč o studium v „programu s přetlakem uchazečů“, podá přihlášku na program „bez přijímací zkoušky a přetlaku uchazečů“, v očekávání, že přestup na „program s přetlakem uchazečů“ bude možný a v případě vyhovění žádosti jen těžko napadnutelný (není, kdo by žaloval, resp. kdo z nepřijatých by věděl, že může žalovat).
Dovolujeme si připomenout, že „Obsahem základního práva na vysokoškolské vzdělání je nikoli pouze právo ucházet se o studium na vysoké škole, nýbrž i právo být přijat ke studiu a právo studovat na vysoké škole, a to na základě splnění školou (nebo státem) předem stanovených podmínek, rovnosti šancí a tím i práva na využití objektivizovatelných možností vysoké školy. Podmínky přijímání na vysoké školy z hlediska ústavního musí být proto určeny předem a musí vycházet z principu rovnosti příležitosti. “ (odlišné stanovisko soudce P. Holländera k PL. ÚS 32 odst. 95 z 3.4.1996).
Není například jasné, zda bude možné přestupovat do studijního programu, v němž někteří uchazeči nebyli přijati jen z kapacitních důvodů – má studijní program studovat někdo, kdo se ani nepokusil být k jeho studiu přijat, zatímco ten, kdo nebyl přijat jen z kapacitních důvodů, bude mít smůlu?
Zajištění rovného přístupu ke vzdělání musí být garantováno již na úrovni ZVŠ.V § 54b odst. 1 nebo alespoň v důvodové zprávě k němu by mělo být zdůrazněno, že vnitřní předpis musí uvést konkrétní studijní programy, mezi kterými lze přestupovat a za jakých podmínek (z návrhu lze toto dovodit pouze obtížně a nejistotou). Možnost přestupů by patrně měla být ve vnitřním předpisu zakotvena ke dni podání přihlášky ke studiu a měla by být po dobu studia neměnná, aby se každý uchazeč mohl rozhodnout, kam přihlášku podá a byl tak zajištěný rovný přístup ke vzdělání.

	

P1 § 58 odst. 3 poslední věta
Úspěšné ukončení studia v nenavazujícím magisterském studijním programu by mělo „resetovat“ předchozí neúspěchy v bakalářském studijním programu, nikoli obráceně (tj. úspěšné ukončení studia v bakalářském studijním programu by nemělo „resetovat“ předchozí neúspěchy v magisterském studijním programu (žádném)).

Zásadní připomínka.
Neakceptace připomínky nebyla nijak odůvodněna.

Judikatura (např. KS v Brně č. 29 Af 12/2017) beroucí bakalářské a magisterské studijní programy jako sobě rovné se týkala (zrušeného) poplatku za další studium, kde úprava pracovala s pojmem absolvent bez rozlišení, jakého studijního programu. Tyto závěry proto nelze přenášet na poplatek za delší studium, který zvláštní úpravu pro absolventy bez rozlišení typu studijního programu neobsahuje, a kde to ani věcně nedává smysl.

Navrhujeme vypustit z návrhu větu 

„Magisterský studijní program, který nenavazuje na bakalářský studijní program, a bakalářský studijní program se pro účely tohoto odstavce vzájemně považují za studijní programy stejného typu.“ 

a upravit první větu za středníkem takto:

„, nejde-li o předchozí studium, po jehož ukončení student řádně ukončil studijní program stejného typu nebo magisterský studijní program, který nenavazuje na bakalářský studijní program, na veřejné, státní nebo soukromé vysoké škole.“


P1 § 70
Omezit zákaz prací stejného druhu ve více vztazích k téže VŠ na součásti.  Navrhujeme vložit do § 70 nový odstavec 6:

„(6) Ustanovení § 34b odst. 2 zákoníku práce se na vysoké školy nepoužije. 
Zásadní připomínka.
Praxe naráží na skutečnost, že z pohledu zákoníku práce je VVŠ jeden zaměstnavatel. To vyvolává problémy při aplikaci § 34b odst. 2 ZPr: „Zaměstnanec v dalším základním pracovněprávním vztahu u téhož zaměstnavatele nesmí vykonávat práce, které jsou stejně druhově vymezeny. “ Vzniká tak otázka, zda a jak může např. zaměstnanec působit na více fakultách téže VŠ jako akademický pracovník, zda lze uzavřít samostatné smlouvy na projekty, atd.

Přitom zákoník práce stanovuje řadu zvláštních pravidel pro ČR jako zaměstnavatele, podle kterých se organizační složky státu v některých aspektech považují za „samostatné“ zaměstnavatele. 

	

§70 odst. 5
Vypustit novou povinnost informovat zaměstnavatele o dalších pracovních poměrech zaměstnance.
Zásadní připomínka.
Informace o nesouvisejících PP jde nad rámec § 304ZP. Zaměstnavatel nemá právo tyto informace agregovat, má hodnotit toliko práci zaměstnance v jím uzavřeném a placeném PP.
Není řádně zdůvodněno v důvodové zprávě. O jaký střet zájmů by se mělo jednat? Vadí, že odborný asistent, který je mzdově podhodnocen, musí učit i na jiné škole (nejlépe střední), aby uživil rodinu? Učitel střední školy může bez jakéhokoliv hlášení a omezení učit jinde, a ještě se nyní zákonem stanoví průměrný plat v regionálním školství na 1,404 násobku průměru (viz projednávaná legislativa: Sněmovní tisk 289/0, strana 17: https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=289&CT1=0). Nové znění zavádí další, a to horší podmínky pro pracovníky VŠ. Proč by se mělo v tomto ohledu hlídat dvojí nebo křížové financování? Pokud existují některé specifické problémy z pohledu praxe (nutné uvést – konkretizovat), a pak nechť se uvedená povinnost zakotví v povinnostech v rámci příslušných projektů, ale nikoliv takto plošně. 
Plošná podmínka vyvolá zbytečnou a naprosto neodůvodnitelnou administrativní zátěž, nerovné podmínky v kontextu s regionálním školstvím.
Požadavek: zcela vypustit nové znění § 70 odst. 5 navržené právní úpravy. 
Současně uvedené znění odst. 5 § 70 upravit v kontextu, že MŠMT poskytne VŠ mzdové prostředky v takové výši, aby průměrný plat VŠ učitele byl na úrovni nejméně 1,404 násobku průměrné hrubé měsíční nominální mzdy a to při plném úvazku za pedagogickou činnost a vedení kvalifikačních (vysokoškolských) prací. Uvedené je v souladu narovnání platových podmínek v regionálním školství (viz https://www.psp.cz/sqw/text/tiskt.sqw?O=9&CT=289&CT1=0), kdy současně VŠ jsou ze zákona centrem vzdělanosti.  


§78 odst. 6 a odst. 7, §79 odst.2 písm.g)
Ponechat původní formulaci „Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany“ 
Zásadní připomínka
Agenda činnosti v oblasti vojenství a obrany státu a činnosti ostatních bezpečnostních sborů se nepřekrývají, proto, a i v souladu s kompetenčním zákonem, by se vždy mělo vyjadřovat to z ministerstev, pod které studijní program svým obsahem patří. Vyjádření obou ministerstev je v zásadě nadbytečné (druhé z ministerstev nemá potřebnou kompetenci) a výrazně komplikuje a prodlužuje akreditační řízení.
 Je zde také rozpor s dikcí §95 odst.14, který stanoví: „Před rozhodnutím o akreditaci podle § 78 až 82 a 86 týkajícím se vojenských vysokých škol si Akreditační úřad vyžádá stanovisko Ministerstva obrany; týká-li se rozhodnutí policejních vysokých škol, vyžádá si stanovisko Ministerstva vnitra.“ 

Po předchozím souhlasu by v případě státních škol bylo třeba i následné stanovisko?


P1 § 81 odst. 3
Vložit výslovné pravidlo, že student je povinen dodržovat vnitřní předpisy, do jejichž osobní působnosti spadá podle dohody VŠ.
Zásadní připomínka.
Dřívější připomínka, že dohoda nemůže být k tíži třetího, což je obecnou právní zásadou, byla neakceptována, neboť údajně jde o specifický druh smlouvy stanovený ve speciálním zákoně. 
Dohoda o rozšíření osobní působnosti vnitřních předpisů (tj. pramenů práva) může účinkovat jen na základě zákona. Z důvodu právní jistoty navrhujeme doplnit (do § 81 odst. 3, nebo § 63 odst. 2): „Student je povinen dodržovat vnitřní předpisy, do jejichž osobní působnosti spadá podle dohody vysokých škol.“


P1 § 83e odst. 4
Navrácení textu do odst. 4 věty první „... na výzvu Akreditačního úřadu zveřejněnou na internetových stránkách ministerstva“. Neboli zachování otevřených výzev na hodnotitele.
Zásadní připomínka

Neakceptace připomínky nebyla nijak odůvodněna.
Institucionální nominace mohou přispívat odbornosti jednání NAU, ale, jsou-li jedinou možností, můžou také sloužit jako gatekeepers omezující vstup nový lidí a nových myšlenek do systému a k participaci na správě věcí veřejných. Zejména v případě studentských hodnotitelů může mít byrokratický postup skrze instituce odrazující účinek.

	

P1 § 83e
odst. 4
Ponechat projednání s orgány reprezentace vysokých škol
Zásadní připomínka.
výběr hodnotitelů by měl zůstat pod kontrolou, má to i preventivní účinek.
Uzavřením NAU a oddělení se od reprezentací VŠ povede ke snížení transparentnosti procesu a snížení důvěryhodnosti rozhodování NAU.

	

P1 § 83e
odst. 4
Ponechat podmínku souhlasu Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany se zařazením odborníků v oblasti bezpečnostních oborů.
Zásadní připomínka.
Je vhodné, aby zde byla resortní kontrola nad osobami oprávněnými hodnotit tuto oblast. Jedná se o otázky bezpečnosti ČR.


P1 § 91 odst. 6
Nelze ukládat povinnosti „programem“.
Zásadní připomínka.
Program nemůže stanovovat povinnosti VVŠ. Ve vypořádání připomínky bylo uvedeno: „Program má na základě zákonné úpravy charakter obecného normativního aktu…“ 
Na základě kterého ustanovení kterého zákona a o jaký druh normativního aktu jde? Do činnosti VŠ mohou státní orgány zasahovat jen na základě a v mezích zákona a způsobem zákonem stanoveným (§ 6 odst. 3 , čl. 2 Ú, čl. 2 LZPS). 



P1, § 91a, odst. 1

Odstranit:
“jde-li o jeho první studium v některém z doktorských studijních programů uskutečňovaných veřejnými vysokými školami a jejich fakultami”

Zásadní připomínka
V případě, kdy student nastupuje do druhého studia po úspěšně či neúspěšně ukončeném studiu, měl by mít garantovaný příjem ze stipendia. Náplň práce se v druhém studiu neliší od prvního.
Příkladem dotčených osob může být i doktorandka, které po návratu z rodičovské dovolené nefunguje výzkumná skupina (odchod pracovníků, doběhnutí grantové podpory apod.) a přihlásí se na doktorské studium na jinou univerzitu nebo instituci.


	

P1, § 91a, odst. 5

Přidat na konec odstavce:
“Podmínkou snížení výše stipendia podle věty první je předchozí neodvolatelný písemný souhlas studenta se snížením stipendia podle tohoto odstavce, obdržený vysokou školou před vznikem daného pracovního poměru nebo v době jeho trvání, a skutečnost, že uvedená závislá práce spočívá zcela nebo částečně ve výkonu tvůrčí činnosti směřující ke vzniku disertační práce daného studenta

Zásadní připomínka

Oproti pracovní verzi novely ZVŠ, která byla připomínkována RVŠ na podzim roku 2022 vypadlo doplnění o souhlas studenta a určení pracovní náplně pracovního poměru, resp. Její souvislost s tématem disertační práce.



P1, § 91a, odst. 5

Při nezapracování předchozí připomínky přidat na konec odstavce:
Podmínkou snížení výše stipendia podle věty první je skutečnost, že uvedená závislá práce spočívá zcela nebo částečně ve výkonu tvůrčí činnosti směřující ke vzniku disertační práce daného studenta.

Zásadní připomínka
Věříme, že v institutu neodvolatelného souhlasu může být legislativní problém.
Rádi bychom ponechali určení pracovní náplně směřující ke vzniku disertační práce tak, aby nemohlo být kráceno stipendium, pokud je student zaměstnán na výuce, propagaci, či jiné práci nesouvisející s jeho DS.


P1 § 93c (2)
P1 § 93ia (2)
V písmenech c), d), e) odstranit slova „ na území České republiky“ v souvislosti s uskutečňováním tvůrčí činnosti
Zásadní připomínka
Požadavek uskutečňování odpovídající tvůrčí činnosti je rozumný, neboť souvisí s poskytování vysokoškolského vzdělání. Není však adekvátní vyžadovat, aby se všechna relevantní tvůrčí činnost uskutečňovala na území České republiky. O kvalitě vysoké školy svědčí to, jakou tvůrčí činnost vykonává, a nikoli kde ji vykonává. Informační technologie navíc umožňují, aby se výzkumníci a studenti podíleli na tvůrčí činnosti z různých míst. 
Obava z neadekvátní použití územního požadavku tvůrčí činnosti je opřena o skutečnou praxi. V současnosti ministerstvo a Akreditační úřad nechtějí uznávat tvůrčí činnost, kterou vysoká škola uskutečňuje ve svém sídle. To vedlo po Brexitu k tomu, že byly zlikvidovány prakticky všechny britské studijní program uskutečňované v České republice, ačkoli do té doby k nim v rámci prováděných ministerských kontrol nebyly vzneseny žádné připomínky. 


P1 § 106 odst. 3 (vložit nový odstavec)
Upravit výslovně vztah ZVŠ a vnitřních předpisů VŠ ke správnímu řádu: správní řád se použije, neobsahuje-li ZVŠ a vnitřní předpisy VŠ dostatečnou úpravu.
Zásadní připomínka.
Neakceptace připomínky staví na údajném chybném pochopení judikatury. Názory soudů uvedené v jejich rozhodnutích vč. rozhodnutí NSS byly MŠMT předloženy, plyne z nich subsidiarita SŘ pro případ, že ZVŠ a vnitřní předpisy VŠ neobsahují dostatečnou úpravu. Nesprávná interpretace judikatury není na straně připomínky.
Vypořádání končí: „…úprava řízení, v nichž jsou přijímána, ve vnitřních předpisech se nemůže odchylovat od úpravy obsažené ve správním řádu, pokud to zákon o vysokých školách výslovně nepřipouští.“ Tento judikatuře odporující názor nesdílíme, nicméně právě výslovné připuštění odchylek od SŘ prostřednictvím vnitřních předpisů v ZVŠ bylo podstatou připomínky. Vypořádání tak tvrdí, že jedinou cestou je právě to, co připomínka navrhuje, ale zamítá ji.

„(3) Pokud vysoké školy postupují ve správním řízení nebo provádějí jiné úkony jako správní orgán, postupují podle tohoto zákona a vnitřních předpisů dané vysoké školy. Neupravuje-li tento zákon a vnitřní předpisy dané vysoké školy řízení nebo jiné úkony vysoké školy jako správního orgánu v celém rozsahu, postupují vysoké školy v otázkách, jejichž řešení je nezbytné, podle správního řádu, nestanoví-li tento zákon jinak.“


	

P1 § 40g (1) a) 3.
Upravit bod 3 takto: „strategický záměr soukromé vysoké školy a každoroční plán realizace strategického záměru předložené rektorem, neurčí-li vnitřní předpis soukromé vysoké školy, že schválení náleží statutárnímu orgánu soukromé vysoké školy.“
Na rozdíl od veřejných vysokých škol nejsou soukromé vysoké školy samosprávné subjekty, které jsou „vlastněny“ a řízeny akademickou obcí. Soukromé vysoké školy mají vlastníka a statutární orgán. Jemu má náležet právo rozhodovat o strategickém záměru soukromé vysoké školy. 
Soukromá vysoká škola nesmí být nucena k tomu, aby statutární orgán toto právo neměl.
Navržené znění celého § 40g povede efektivně k tomu, že soukromé vysoké školy nikdy nebudou zřizovat akademické senáty. Tedy povede k přesnému opaku toho, co novela proklamuje.

	

P1 § 40i (1)
Upravit druhou větu takto: „Kvestor řídí hospodaření a vnitřní správu soukromé vysoké školy a zastupuje ji v rozsahu stanoveném opatřením rektora statutem soukromé vysoké školy.“
V návaznosti na to upravit § 41 (3) f).
Ustanovení by mělo být shodné s ustanovením pro veřejné vysoké školy. Není žádný důvod, aby v případě soukromé vysoké školy muselo být zastupování definováno ve vnitřním předpise, když u veřejné vysoké školy stačí opatření rektora.


P1 § 41 (3)
Odstranit bod l) a m), anebo jejich doplnění do § 2.
Zásadně odmítáme, aby se soukromým vysokým školám bez důvodu předepisoval širší okruh toho, co musí být obsaženu ve statutu, než je stanoveno veřejným vysokým školám. Má být přesunuto do jiného vnitřního předpisu SVŠ.


P1 §41
nerušit registraci vnitřních předpisů soukromých VŠ
ministerstvo by se nemělo vyhýbat zodpovědnosti za kontrolu vnitřních předpisů soukromých VŠ, když to chce nadále dělat u veřejných VŠ


P1 § 45 odst. 3 a § 46 odst. 3
Ponechat původní znění v obou stupních studia, tj. v Bc. i Mgr. u státnic.

Nesouhlas SK RVŠ
Stávající znění dává vysokým školám dostatečný prostor pro stanovení si obsahu státních závěrečných zkoušek, současně však nebrání těm, kterým jde o kvalitu a znalost studenta a jeho připravenost na praktický výkon studované profese, ověřit, že se student v matérii orientuje jako celku. 
Státní zkouška by zároveň měla ověřit schopnost absolventa aplikovat získané poznatky ve vzájemných souvislostech a ne jen jako výstupy jednotlivých dílčích zkoušek. U diplomanta je velká pravděpodobnost, že se jedná o finální stupeň jeho vysokoškolského vzdělání, takže by měl prokázat schopnost přejít následně do praxe. Na široké penzum znalostí a multikriteriální soubornou zkoušku nerezignovaly ani školy střední v podobě maturity, ani profesní komory v podobě profesních zkoušek a atestací. Vysoké školství by tak bylo jediné, které by komplexnost znalostí neověřovalo. Argumentace v podobě toho, že student již absolvoval daný předmět solitérně v průběhu studia je zcela lichá. Zkusme si takovou znalost představit např. u lékaře, který by anatomii nemusel již dále používat po absolvované zkoušce, či právníka, který by teorii práva dále nemusel aplikovat v dalších právních odvětvích, popř. stavaře nebo architekta, který by dále při své činnosti nemusel vycházet ze znalosti statiky…


P1 § 47b a 
§ 75 odst. 4
Odstranit rozpor s mezinárodním právem autorským spočívající v uložení povinnosti „zveřejňovat“, resp. zpřístupňovat veřejnosti rigorózní práce („malé doktoráty“) a habilitační práce. 

Současná úprava nevyhovuje mezinárodním závazkům ČR, je třeba najít způsob, jak nadále zajistit možnost zveřejnit rigorózní a habilitační práce -kontrola veřejnosti.

Z § 75 vypustit odst. 4.

Podrobná argumentace (viz předchozí připomínky), která upozorňovala na možný rozpor s mezinárodním právem autorským, byla vypořádána tak, že není zjevné, se kterými závazky by mělo jít o rozpor a že v případě rozporu mají mezinárodní závazky přednost.

Aby to zjevné bylo: je či není podle názoru ministerstva připomínkovaná úprava v souladu např. s čl. 3 a čl. 5 odst. směrnice 2001/29/ES? A pod kterou z přípustných výjimek lze tuto úpravu podřadit?
Odpověď, že rozpor mají zjistit VŠ a před výslovným textem ZVŠ upřednostnit mezinárodní akty je neuspokojivá.



P1 § 48 (1)
Upravit znění odstavce takto: „Podmínkou přijetí ke studiu v bakalářském nebo v magisterském studijním programu, který nenavazuje na bakalářský studijní program, je dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Ke studiu v oblasti umění mohou být přijati také uchazeči s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři. Podmínkou přijetí ke studiu v magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení studia v kterémkoliv typu studijního programu.“
Pro přijetí do magisterském studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, je klíčové ukončení studia v alespoň bakalářském studijním programu. Avšak současné znění zákona vyžaduje i ověřování dosažení středního vzdělání, což je nadbytečné.
Ověřování dosažení středního vzdělání zvyšuje administrativní zátěž v rámci přijímacího řízení a jeho nákladnost, a to jak vysoké škole, tak především uchazeči. Zvláště to dopadá na uchazeče s předchozím zahraničním vzděláním. Ti si musejí zajistit nejen nostrifikaci bakalářského vzdělání, ale také nostrifikaci středního vzdělání.

	

P1 § 58
Stále absentuje přechodné ustanovení.
Vzdor příslibu intertemporálního ustanovení ve vztahu ke změně úpravy poplatků spojených se studiem při vypořádání minulých připomínek toto v návrhu stále není. Při vypořádání připomínek s reprezentacemi bylo toto přislíbeno, v návrhu zákona stále chybí.

	

P1 § 60 odst. 2
Žádáme, aby mezinárodně uznávaný titul, který je současně označením vysokoškolského vzdělání v jiné zemi, mohla udělovat POUZE vysoká škola, a to za vzdělání, které je odlišné od celoživotního vzdělávání (např. nultý ročník na vysoké škole). 
Spojení CŽV a udělování mezinárodně uznávaných titulů považujeme za krajně nevhodné a odporující smyslu mezinárodně uznávaného titulu coby označení vzdělání v zahraničí.

	

P1 § 60 odst. 2
Žádáme vyjasnit pojem „mezinárodně uznávaný titul“. Nesouhlasíme s tím, aby vysoké školy nebo jiné instituce mohly bez dalšího přiznávat tituly, které nezná vysokoškolský zákon, ale přitom v zahraniční jsou považovány za vysokoškolské vzdělání.
V zahraničí existují vysokoškolské akademické tituly, které vysokoškolský zákon nezná. Bude např. titul MBA chápán jako mezinárodně uznávaný titul, anebo bude chápán jako zahraniční vysokoškolská kvalifikace?
V České republice např. Chapman University poskytuje studijní program MBA jakožto program magisterského stupně studia, a to na základě domácího povolení uděleného ministerstvem.
Je možné, aby jiné vysoké školy poskytovaly studium MBA bez jakékoli regulace? Pokud ano, na jakém základě je Chapman University nucena žádat v České republice o domácí povolení?

	

P1 § 69a odst. 3
Doplnit výslovnou možnost doručovat el. IS také v řízeních upravených toliko vnitřními předpisy VŠ.
Možnost doručovat el. IS v řízeních neupravených ZVŠ, ale jen vnitřními předpisy VŠ z § 69a návrhu neplyne. Musela by být dovozována výkladem od většího k menšímu. Navrhujeme ustanovení upravit takto:
„(3) Stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy, vysoká škola může v řízeních podle § 54b, § 68 nebo v řízeních podle svých vnitřních předpisů doručovat písemnosti účastníkům řízení prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy. Vnitřní předpis vysoké školy může stanovit doručování podle věty první i jen pro některá řízení nebo některé úkony v řízení.“

	

P1 § 75
zrušit navrženou úpravu
informace o zahájených habilitačních a profesorských řízeních na webu MŠMT přispívá k transparentnosti a veřejné kontrole. 

	

P1 § 77c

RUV by měl být veřejně přístupný (kromě rodného čísla)
není důvod, proč by RUV neměl být přístupný, naopak je několik důvodů, proč by přístupný být měl: zejména protože slouží k rozdělování peněz. RUV byl vytvořen z veřejných prostředků.

	

P1 § 80 odst. 1 písm. c)
zrušit navrženou úpravu/zachovat původní znění
Je vhodné uvést konkrétní hlediska zabezpečení stud. programu.

	

P1 § 84 odst.2
Ponechat původní znění
Pro mimořádnou kontrolu a hodnocení by měl existovat nějaký relevantní důvod, který by měl být zveřejněn.

	

P1 § 92 odst. 3
Vysoké školy by měly být připomínkovým místem.
Neakceptace připomínky nebyla nijak odůvodněna.

	

P1 § 93a (1) a)
Upravit znění prvních dvou vět takto: 
„zahraniční vysokou školou právnická osoba, která je podle právních předpisů cizího státu, jehož vysokoškolského vzdělávacího systému je právnická osoba součástí, (dále jen „domovský stát“) oprávněna poskytovat vzdělávání, jehož absolvováním se v domovském státě podle jeho právních předpisů získává vysokoškolské vzdělání.  Je-li právnická osoba oprávněna poskytovat vzdělávání, jehož absolvováním se podle právních předpisů dvou nebo více cizích států získává vysokoškolské vzdělání součástí vysokoškolského vzdělávacího systému ve dvou nebo více cizích státech, určuje se domovský stát v jednotlivých případech podle toho, do jakého vysokoškolského vzdělávacího systému cizího státu příslušný zahraniční vysokoškolský studijní program patří.“
Část věty, jejíž vyškrtnutí žádáme, je problematická. Některé státy, jako jsou např. Spojené státy americké, nemají oficiální definici toho, co to znamená být součástí vzdělávacího systému. (Přímé vyjádření z amerického Department of Education: „There is no official or universal definition what makes an HEI “part of the U.S. higher education environment”.“)
I po vyškrtnutí této části bude definice fungovat.

	

P1 § 95b (1) a)
Upravit znění takto: „je z důvodu  krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona ztížena možnost uchazečů prokázat splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle § 48 a“
„Covidová“ novela ZVŠ zavedla v §95b postup, kdy z důvodu krizového nebo mimořádného opatření vláda umožní vysokým školám prodloužit uchazečům lhůtu k prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání, a to až do 90 dnů po začátku semestru. 
To se ovšem nevztahuje na situace, kdy je možnost prokázání splnění podmínky ztížena z jiných důvodů, například kvůli válečnému stavu v jejich zemi původu (viz třeba nyní válku na Ukrajině – podobných situací může být v budoucnu více). Navrhujeme proto text rozšířit tak, aby ministerstvo mohlo odložení povolit i v dalších případech zřetele hodných.

	

P1 § 49 odst. 5
Přesunout do § 49 odst. 5 povinnost informovat uchazeče, že bude doručováno el. IS (z § 69a odst. 2), bude-li tak doručováno.
Legislativně-technická připomínka
Podle návrhu je povinnost informovat uchazeče, že v přijímacím řízení bude doručováno el. IS, společně se skutečnostmi podle § 49 odst. 5 (info o přijímacím řízení). Povinnost uveřejnit informace i přijímacím řízení by měla být upravena na jednom místě.

	

P1 § 57 odst. 4
Vyjasnit, co je dokladem o získání VŠ vzdělání.
Legislativně-technická připomínka
Dokladem o absolvování studia je podle § 57 odst. 4 jen diplom, nikoli dodatek. Podle § 55 odst. 2 „Dokladem o ukončení studia a o získání příslušného akademického titulu je vysokoškolský diplom a dodatek k diplomu“.

	

P2 § 81 odst. 3
Žádáme o vysvětlení:
Bude-li o akreditaci žádat společně dvě a více VŠ a může dle návrhu vnitřní předpis upravit
	přijímání uchazečů ke studiu, přičemž ale není zřejmé, zda každý přijatý studentem jen jedné VŠ nebo bude možné, aby byl přijat více z nich současně a byl paralelně studentem na více z nich?

udělování titulů – bude možné, aby VŠ udělila titul osobě, která není „jejím“ studentem?
Legislativně-technická připomínka
Neakceptace připomínky nebyla nijak odůvodněna a na vznesené otázky k praktickým dopadům navržené úpravy nebyla dána žádná odpověď.
V DZ se uvádí, že „Je třeba vyřešit otázky, které by mohli působit konfliktně s ohledem na odlišné podmínky na jednotlivých školách…“ Praktické konfliktní otázky však návrh nikterak neřeší.

	

P1 § 81 odst. 3
Nahradit dohodu o platnosti vnitřních předpisů dohodou o jejich osobní působnosti.
	Legislativně-technická  připomínka.
Platnost předpisu znamená, že se stal součástí právního řádu. Jinou otázkou je osobní působnost. V případě společné žádosti VŠ o akreditaci nejde o dohodu o tom, kdy bude platný, když navíc u vnitřních předpisů je jejich platnost (atypicky) spojena s jejich registrací MŠMT (§ 36 odst. 4). 

Patrně není úmyslem, aby se VŠ v daném případě dohodly, že jejich vnitřní předpisy nebudou platné registrací MŠMT, ale jiným okamžikem. Dohoda by se měla týkat osobní působnosti vnitřních předpisů i na nestudenty dané VŠ. O osobní působnosti koneckonců hovoří i vypořádání připomínky.
„…včetně osobní působnosti studijních a zkušebních řádů, stipendijních řádů a případně dalších vnitřních předpisů…“

	

P1 § 90 odst. 2
Nahradit slova „o náplni studia v zahraničí“ slovy „o náplni zahraničního studia“.
Legislativně-technická připomínka.

Zahraniční vysokoškolské vzdělání může být získáno také v České republice. (Na jiných místech zákona je toto opraveno, zda jde tedy pravděpodobně o překlep.)

	

P1 § 93i Nadpis
Upravit nadpis takto: „Udělování tuzemského oprávnění pobočkám zahraničních vysokých škol tuzemským právnickým osobám“.
Legislativně-technická připomínka.
Nadpis je matoucí. Vyvolává dojem, že rozdíl mezi zahraniční vysokou školou a pobočkou zahraniční vysoké školy je v tom, kde je daná právnická osoba inkorporována. Ale podle nového znění § 93a (1) a) může být zahraniční vysokou školou i tuzemská právnická osoba.

	

P1 § 99 odst. 10
Nahrazení zkratky „Dr.“ zkratkou „Ph. D.“, obsahuje překlep (mezeru navíc), správně by mělo být „Ph.D.” (bez mezery)

Legislativně-technická připomínka
Neakceptace připomínky nebyla nijak odůvodněna.




