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II. 

Návrh  

VYHLÁŠKA 

ze dne …….. 2016 

o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání a kvalifikace  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 87 odst. 1 písm. g) bodu 4 
a § 90b odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.: 

 
§ 1 

Předmět úpravy 

     Tato vyhláška upravuje  
a) formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím veřejné vysoké školy, 
Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra oznamují  a vkládají do registru řízení o žádostech  
o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (dále jen „registr“) údaje 
týkající se jimi vedených správních řízení o žádostech o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle § 89 zákona o vysokých školách,  
b) technické podmínky a lhůty předávání údajů uvedených v písmenu a). 
 

§ 2 

Formát a struktura datové zprávy, lhůty předávání údajů 

(1) Údaje do registru jsou předávány Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále 
jen „ministerstvo“): 

a) elektronickými formuláři nebo 
b) souhrnnými datovými soubory ve formátu XML. 

    (2) Strukturu datové zprávy, kterou se předávají údaje o řízení vedeném v prvním stupni, 
popřípadě i ve druhém stupni,  do registru, mohou tvořit tyto údaje:  

a) název orgánu, který o žádosti rozhoduje1) v řízení vedeném v prvním stupni,   popřípadě  
i název orgánu, který rozhoduje v řízení vedeném ve druhém stupni o odvolání nebo rozkladu 
podaném proti rozhodnutí orgánu prvního stupně o žádosti o uznání,  

b) údaje identifikující žadatele2),  

                                                           

1) § 89 a 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o  
    vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb. 
2) § 90b odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb. 
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c) údaje identifikující zahraniční vysokoškolské vzdělání a kvalifikaci: 

1. název zahraničního dokladu o vzdělání3) (dále jen „kvalifikace“) v autentickém znění, 
případně i v českém překladu, byl-li k žádosti o uznání připojen úředně ověřený 
překlad textu kvalifikace, 

2. číselné označení kvalifikace, je-li na kvalifikaci uvedeno,   

3. datum vydání kvalifikace, 

4. název studijního programu a studijního oboru v autentickém znění, případně  
i v českém překladu, byl-li k žádosti o uznání připojen úředně ověřený překlad textu 
kvalifikace, 

5. číselné kódy studijního programu a studijního oboru, jsou-li na kvalifikaci uvedeny, 

6. název zahraniční vysoké školy, která kvalifikaci vydala4),  v autentickém znění, 
případně i v českém překladu, byl-li k žádosti o uznání připojen úředně ověřený 
překlad textu kvalifikace, 

7. adresa sídla zahraniční vysoké školy, 

8. označení státu, podle jehož právního řádu byla kvalifikace vydána, 

9. místo poskytování vzdělání, pokud se liší od sídla zahraniční vysoké školy, 

d) údaje identifikující správní řízení a jeho výsledek: 

1. spisová značka řízení vedeného o žádosti v prvním stupni, popřípadě i spisová značka 
řízení vedeného ve druhém stupni,   

2. datum přijetí žádosti, popřípadě i datum doručení odvolání nebo rozkladu, podaného 
proti rozhodnutí o žádosti, orgánu prvního stupně a orgánu druhého stupně,  

3. výsledek řízení, 

4. číslo jednací rozhodnutí o žádosti vydaného v řízení vedeném v prvním stupni, 
popřípadě i číslo jednací rozhodnutí vydaného v řízení vedeném ve druhém stupni, 

5. bylo-li vyhověno žádosti o uznání, typ studijního programu, v němž se v České 
republice dosahuje rovnocenného vysokoškolského vzdělání, 

6. datum vyhotovení  rozhodnutí o žádosti vydaného v řízení vedeném v prvním stupni, 
popřípadě i datum vyhotovení rozhodnutí vydaného ve druhém stupni, 

7. datum vydání rozhodnutí o žádosti vydaného v řízení vedeném v prvním stupni, 
popřípadě i datum vydání rozhodnutí vydaného ve druhém stupni, 

8. datum nabytí právní moci rozhodnutí o žádosti vydaného v řízení vedeném v prvním 
stupni, popřípadě i datum nabytí právní moci rozhodnutí vydaného ve druhém stupni, 

9. osobní jména a příjmení pověřených zaměstnanců (§ 4). 

                                                           

3) § 90 odst. 2  zákona č. 111/1998 Sb. 
4) § 93a odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb. 
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   (3) Byl-li proti rozhodnutí o žádosti, vydanému v řízení vedeném v prvním stupni 
Ministerstvem vnitra nebo  Ministerstvem obrany, podán rozklad,  jsou Ministerstvem vnitra  
a Ministerstvem obrany předávány údaje i o fázi řízení vedeného ve druhém stupni, a to  
podle struktury vyplývající z údajů uvedených v odstavci 2. Údaje o fázi řízení vedeného ve 
druhém stupni ministerstvem, jsou do registru vkládány ministerstvem z vlastního podnětu, 
stejně jako údaje o řízeních vedených v prvním stupni ministerstvem a ve druhém stupni 
ministrem školství, mládeže a tělovýchovy. 

(4) Údaje se do registru vkládají neprodleně po rozhodné události, nejpozději do deseti 
pracovních dní. 

§ 3 

Technické podmínky předávání údajů  

(1) Registr je databází spravovanou ministerstvem.  Údaje se vkládají do registru ve lhůtách 
uvedených v § 2 odst. 2, a to v souladu s popisy struktur individuálních údajů zveřejněnými 
ministerstvem. 

(2) Popisy struktury individuálních údajů jsou ministerstvem zveřejňovány způsobem 
umožňujícím oprávněným nebo pověřeným osobám dálkový přístup.   

 

§ 4 

Společná ustanovení 

(1) K individuálním údajům předaným do registru mají přístup pověření státní zaměstnanci 
nebo zaměstnanci České republiky zařazení do ministerstva, určení ministrem školství, 
mládeže a tělovýchovy nebo vnitřním předpisem ministerstva, pověření státní zaměstnanci 
nebo  zaměstnanci České republiky zařazení do Ministerstva obrany nebo  Ministerstva vnitra, 
pověření zaměstnanci veřejných vysokých škol a další osoby a orgány oprávněné nahlížet do 
registru podle zákona. 

(2) K předávaným údajům připojují veřejné vysoké školy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo 
vnitra osobní jméno a příjmení, telefonické spojení a adresu elektronické pošty pověřených 
zaměstnanců a datum vzniku jejich pověření; změny uvedených údajů jsou veřejnými 
vysokými školami, Ministerstvem obrany a Ministerstvem vnitra neprodleně oznamovány 
ministerstvu. 

 

§ 5 

Účinnost 

     Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
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