
N á v r h 

 

ZÁKON 

ze dne………………….2020, 

 

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 zákon č. 40/1995 

Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o provozování 

rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů 

 

ČÁST PRVNÍ 

Změna zákona o vysokých školách 

 

Čl. I 

 

Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o 

vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., zákona č. 

96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona 

č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., 

zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 362/2003 

Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 

110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona 

č. 420/2011 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona 

č. 230/2016 Sb., zákona č. 24/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., 

zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 32/2019 

Sb., se mění takto: 

 

1. V § 47b odst. 1 se do věty první za slova „Vysoká škola“ doplňují slova „bez 

zbytečného odkladu na svých internetových stránkách“ a za slovo „prostřednictvím“ se 

doplňuje slovo „elektronické“. 

 

2. V § 47c odst. 2 písm. b) se se za slova „šlo-li o“ doplňuje slovo „závažné,“. 

 

3. V § 47c odst. 4 písm. b) se slova „3 let“ nahrazují slovy „15 let“. 

 

4. V § 63 odstavec 2 zní: „Student je povinen jednat při studiu čestně a poctivě a dodržovat 

vnitřní předpisy vysoké školy a jejích součástí.“ 

 

5. Za § 74e se vkládá nový § 74f, který zní: 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://www.psp.cz/sqw/text/orig2.sqw?idd=177906)

http://www.beck-online.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mjzheyv6nbwha


„§ 74f 

Řízení na vysoké škole o vyslovení neplatnosti jmenování profesorem 

(1) O vyslovení neplatnosti jmenování profesorem rozhoduje v řízení o vyslovení neplatnosti 

rektor vysoké školy, na níž se konalo řízení ke jmenování profesorem. 

(2) Na řízení o vyslovení neplatnosti jmenování profesorem se použijí ustanovení § 74a až § 

74e obdobně.“. 

 

ČÁST DRUHÁ 

Změna zákona o regulaci reklamy 

 

Čl. II 

 

Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a o změně a doplnění zákona č. 468/1991 Sb., o 

provozování rozhlasového a televizního vysílání, ve znění pozdějších předpisů, ve znění 

zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 231/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 138/2002 

Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 132/2003 Sb., zákona č. 217/2004 Sb., zákona č. 

326/2004 Sb., zákona č. 480/2004 Sb., zákona č. 384/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona 

č. 25/2006 Sb., zákona č. 109/2007 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 36/2008 Sb., zákona 

č. 296/2008 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 132/2010 Sb., zákona č. 28/2011 Sb., 

zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 275/2012 Sb., zákona č. 279/2013 

Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 202/2015 Sb., zákona č. 180/2016 Sb., zákona č. 

188/2016 Sb., zákona č. 26/2017 Sb., zákona č. 66/2017 Sb., zákona č. 183/2017 Sb. a zákona 

299/2017 Sb., se mění takto:  

 

1. V § 2 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se nové písmeno 

g), které zní: 

 

„g) reklama, která přímo nabádá nebo podněcuje k porušování právních předpisů nebo k 

porušování povinnosti uložené na základě zákona.“. 

 

2. V § 8 odst. 1 písm. b) se text „d) nebo e)“ nahrazuje textem „d), e) nebo g)“. 

3. V § 8 odst. 2 písm. a) se text „a) nebo f)“ nahrazuje textem „a), f) nebo g)“. 

4. V § 8 odst. 3 písm. a) se text „a) nebo f)“ nahrazuje textem „a), f) nebo g)“. 

5. V § 8a odst. 1 písm. b) se text „d) nebo e)“ nahrazuje textem „d), e) nebo g)“. 

6. V § 8a odst. 2 písm. a) se text „odst. 1 písm. a)“ nahrazuje textem „odst. 1 písm. a) nebo 

g)“. 

7. V § 8a odst. 3 písm. a) se text „odst. 1 písm. a)“ nahrazuje textem „odst. 1 písm. a) nebo 

g)“. 
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ČÁST TŘETÍ 

ÚČINNOST 

 

Čl. III 

 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2022. 
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