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IV. 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 
  

1. Důvod předložení a cíle 
 

1.1 Název 
 

Vyhláška o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace  
  
1.2 Definice problému 

 
Zákon č. 137/2016 Sb., 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, (dále jen „novela zákona o vysokých školách“), resp. 
novelizovaný zákon o vysokých školách v § 90b zavádí registr řízení  
o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (dále jen 
„registr“). 
 Registr povede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) jako 
informační systém veřejné správy.  
Ministerstvo je dále na základě novely zákona o vysokých školách zmocněno k vydání 
vyhlášky upravující formát a strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím veřejné vysoké 
školy, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra (orgány věcně příslušné k rozhodování  
o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání) oznamují údaje o řízeních jimi vedených,  
a dále technické podmínky a lhůty pro předávání údajů do registru.  

[Zavedení registru novelou zákona o vysokých školách mělo za cíl sjednotit, resp. zjednodušit 
praxi správních řízení vedených o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání  
a kvalifikace v České republice (dále také „nostrifikační řízení“) podle příslušných ustanovení 
zákona o vysokých školách. Nezbytnost takového kroku byla dána tím, že v dané agendě je 
podle zákona o vysokých školách a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších 
předpisů, (subsidiárně používaného pro proces uznávání) ve většině řízení obecně více věcně 
příslušných správních orgánů. Často se věcná příslušnost rozhodovacího orgánu (vázaná na 
podobnost uskutečňovaného studijního programu) i delší dobu „hledá“. Identifikace věcně 
příslušného rozhodovacího orgánu pro jednotlivé správní řízení a předcházení procesním 
chybám (zejména duplicitám ve správních řízeních) a zdlouhavému „hledání“, resp. určování 
odpovídajícího rozhodovacího orgánu, vyžaduje efektivní, rychlou a bezchybnou vzájemnou 
komunikaci všech rozhodovacích orgánů.  

Zavedení registru by mělo do budoucna mj. fakticky zkrátit dobu potřebnou pro zjištění 
existence překážky litispendence uznávacím správním orgánem v případech, kdy účastník 
nostrifikačního řízení nesplní svou oznamovací povinnost podle § 8 odst. 1 správního řádu a 
nesdělí např. uznávacímu orgánu, že dosud probíhá správní řízení vedené o jeho předchozí 
žádosti o uznání, kterou podal u jiného uznávacího orgánu. Nemělo by se tak např. stát, že je 
až ve stadiu odvolacího řízení ministerstvem zjištěno, že žadatel poté, co na jedné veřejné 
vysoké škole požádal o uznání, si ještě před skončením daného řízení podal žádost o uznání na 
dalších třech veřejných vysokých školách.  
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Rovněž by se již nemělo stát, že absolvent zahraniční školy, kterému již bylo jeho zahraniční 
vysokoškolské vzdělání v České republice uznáno, si u jiného uznávacího orgánu podá další 
žádost o uznání téhož vzdělání a diplomu, aniž by tento orgán mohl zjistit existenci 
předchozího rozhodnutí.  

Registr sleduje zejména úplnou evidenci jednotlivých správních řízení rozhodovacími orgány 
v zájmu výkonu dobré správy, usnadňuje uplatnění práva účastníka řízení být informován 
o stavu správního řízení vedeného o jeho žádosti, napomáhá ověřování skutečností 
posuzovaných Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství, umožňuje vysokým školám 
získat a ověřovat si potřebné údaje o uchazeči pro potřeby přijímacího řízení a v neposlední 
řadě je jedním z nástrojů prevence a ochrany proti předkládání různých napodobenin 
„legálních“ zahraničních dokladů o vysokoškolském vzdělání k uznání za rovnocenné 
s tuzemskými doklady o vysokoškolském vzdělání.] 

 
V souladu s přechodnými ustanoveními novely zákona o vysokých školách má ministerstvo 
zprovoznit registr do 1. ledna 2017.  
 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 
Platný právní stav před přijetím novely zákona o vysokých školách neumožňoval udržovat 
úplný přehled o probíhajících správních řízeních o jednotlivých žádostech o uznání 
zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice. Nedovoloval vést 
centrální evidenci správních řízení; rozhodovací orgány prvého i druhého stupně (jednotlivé 
veřejné vysoké školy, ministerstvo, Ministerstvo obrany a Ministerstvo vnitra, popř. příslušní 
ministři) evidovaly jednotlivá správní řízení v souladu s vlastním spisovým řádem, tj. pouze 
na své úrovni (jednotlivého rozhodovacího orgánu). 
Specifikou těchto řízení je kromě výše uvedeného obtížného (vícekriteriálního) identifikování 
věcně příslušného rozhodovacího orgánu pro každý jednotlivý případ také vysoký počet 
těchto rozhodovacích orgánů - 26 veřejných vysokých škol, 3 ministerstva (ministerstvo, 
Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra).  
Procedura uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice se principiálně 
většinou zakládá na porovnání předmětného zahraničního vzdělání s tuzemským 
v odpovídajícím oboru.  
Věcná příslušnost k rozhodování se často řídí příbuzností absolvovaného zahraničního 
studijního programu s akreditovaným studijním programem uskutečňovaným rozhodovacím 
orgánem.  

 
[Při určování správného postupu při rozhodování o konkrétní žádosti o uznání žadatelova 
zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice je třeba mít na zřeteli 
příslušné právní předpisy i případné mezinárodní závazky České republiky.  

Při uznávání kvalifikace získané v zahraničí -  zahraničních vysokoškolských diplomů  
i jiných dokladů o získaném vysokoškolském vzdělání (dále také „Doklad“) se v konkrétních 
případech postupuje různě, a to např. podle toho, zda Česká republika, popř. její právní 
předchůdkyně, sjednala dvoustrannou nebo mnohostrannou mezinárodní smlouvu o uznávání 
Dokladů (tzv. uznávací dohodu) nebo o uznávání rovnocennosti Dokladů (tzv. „ekvivalenční 
dohodu“) se zemí, v níž je zahraniční vysoká škola, která vydala doklad o vzdělání, zřízena  
a uznána, resp. zda je danou uznávací nebo ekvivalenční dohodou (popř. závazky z ní 
vyplývajícími) v tom kterém případě Česká republika vázána. 
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V případech, kdy ve vztazích mezi Českou republikou a zemí, ve které je zahraniční vysoká 
škola, která Doklad vydala, zřízena a uznána, neplatí (a ani v době vydání Dokladu neplatila) 
žádná mnohostranná ani dvoustranná ekvivalenční nebo uznávací dohoda, jsou orgány věcně 
příslušné rozhodovat v prvním stupni o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání a kvalifikace žadatele v České republice vymezeny obecnou úpravou takto: 

V prvním stupni o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 
v České republice rozhoduje, nestanoví-li mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika 
vázána, jinak, zpravidla veřejná vysoká škola (soukromé nebo státní vysoké školy tuto 
pravomoc nemají), a to ta veřejná vysoká škola, která uskutečňuje obsahově obdobný studijní 
program. Přičemž ve věcech uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 
veřejnou vysokou školou rozhoduje rektor. 

O odvolání proti tomuto rozhodnutí veřejné vysoké školy, resp. proti rozhodnutí rektora 
veřejné vysoké školy, jež je vydáváno v rámci výkonu státní správy, rozhoduje ministerstvo. 

V pochybnostech určí příslušnost veřejné vysoké školy ministerstvo nebo rozhodne o žádosti o 
uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice v prvním stupni 
samo. 

Ministerstvo rozhoduje v prvním stupni o žádosti pouze tehdy, bylo-li zahraniční 
vysokoškolské vzdělání získáno ve státě, s nímž je uzavřena mezinárodní smlouva o uznávání 
rovnocennosti dokladů (případně o uznávání dokladů) o vzdělání a ministerstvo je touto 
smlouvou k uznání zmocněno, nebo případně tehdy, jestliže existují pochybnosti o tom, která 
veřejná vysoká škola uskutečňuje obsahově obdobný studijní program a je tedy příslušná 
rozhodnout o žádosti o uznání.  

 Jedná-li se o oblast vojenství, o žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání  
a kvalifikace v České republice rozhoduje v prvním stupni Ministerstvo obrany; v oblasti 
bezpečnostních služeb rozhoduje v prvním stupni o žádosti Ministerstvo vnitra. 

Zákon o vysokých školách zakotvuje „uznávacím orgánům“ kompetenci uznávat „vzdělání“  
a „kvalifikaci“ (tj. doklad o vzdělání – vysokoškolský diplom), přičemž ponechává na 
uznávacím orgánu, zda pozitivní osvědčení o uznání vydá na základě posouzení studijních 
programů nebo na základě posouzení úrovně zahraniční vysoké školy. Podle zákona  
o vysokých školách mohou nastat situace, kdy žádost není v prvém stupni vůbec posuzována 
veřejnou vysokou školou, uskutečňující nějaké studijní programy, ale Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy, Ministerstvem obrany nebo Ministerstvem vnitra – tedy správním 
orgánem, který žádné studijní programy neuskutečňuje (a uskutečňovat nemůže).    

Veřejné vysoké školy jsou věcně příslušné žádosti o uznání posuzovat pouze tehdy, pokud 
uskutečňují „obsahově obdobný studijní program“; anebo stanoví-li tak ministerstvo, jsou-li 
pochybnosti o příslušnosti. 

Přičemž je třeba lišit situace, kdy veřejná vysoká škola žádost o uznání zamítne (neboť studijní 
programy byly v podstatných rysech odlišné) a situace, kdy veřejná vysoká škola není vůbec 
věcně příslušná o žádosti rozhodovat (neboť neuskutečňuje obsahově obdobný studijní 
program).  

Přičemž zákon o vysokých školách umožňuje, aby veřejná vysoká škola uznala zahraniční 
vysokoškolské vzdělání (a zahraniční vysokoškolskou kvalifikaci - tj. zahraniční vysokoškolský 
diplom) žadatele v České republice, aniž by prováděla srovnávání studijních programů. Může 
totiž zahraniční vysokoškolské vzdělání v České republice uznat pouze na základě znalosti 
úrovně zahraniční vysoké školy, na níž žadatel zahraniční vysokoškolské vzdělání získal.] 

V důsledku to přináší značné riziko výskytu neodhalených překážek v řízení, a to jak 
překážek litispendence (§ 48 odst. 1 správního řádu) v souběžně probíhajících řízeních, tak 
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překážek věci pravomocně rozhodnuté (§ 48 odst. 2 správního řádu), včetně krajně 
nežádoucích duplicitních rozhodnutí uznávajících jedno předmětné zahraniční vzdělání různě. 
 

[Na uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice, prováděné podle 
zákona o vysokých školách, je třeba plně aplikovat mj. ustanovení § 48 odst. 1 i 2 správního 
řádu. 

Podání žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání v České republice tedy až do 
pravomocného ukončení řízení o dané žádosti zakládá překážku litispendence ve smyslu § 48 
odst. 1 správního řádu.  

Teprve není-li žádosti na jedné veřejné vysoké škole vyhověno, tj. nabude-li právní moci 
negativní rozhodnutí - o zamítnutí žádosti, může žadatel s ohledem na ustanovení § 101 písm. 
b) správního řádu podat žádost na jiné věcně příslušné veřejné vysoké škole, aniž by se 
uplatnila překážka litispendence. 

A případné pozitivní rozhodnutí - vyhovění takové žádosti, tj. uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání v České republice, pak zakládá překážku věci pravomocně 
rozhodnuté (ve smyslu § 48 odst. 2 správního řádu (resp. překážku rei administratae).] 
 

Uvedené riziko bylo takřka eliminováno novelou zákona o vysokých školách, resp. 
zavedením registru nostrifikačních řízení. Pro jeho řádný provoz je třeba naplnit zákonné 
zmocnění a vyhláškou upravit příslušné technické podrobnosti týkající se předávání údajů do 
registru. 
 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Dotčenými subjekty jsou rozhodovací orgány: 

− veřejné vysoké školy,  
− ministerstvo, Ministerstvo obrany, Ministerstvo vnitra. 

 
1.5 Popis cílového stavu 
 
Zavedení a zprovoznění registru má obecný cíl sjednotit, resp. zjednodušit praxi správních 
řízení v agendě uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České 
republice podle příslušných ustanovení zákona o vysokých školách. 
Registr sleduje zejména úplnou evidenci jednotlivých správních řízení rozhodovacími orgány 
v zájmu výkonu dobré správy, usnadňuje uplatnění práva účastníka řízení být informován 
o stavu správního řízení vedeného o jeho žádosti, napomáhá ověřování skutečností 
posuzovaných Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství, umožňuje vysokým 
školám získat a ověřovat si potřebné údaje o uchazeči pro potřeby přijímacího řízení 
a v neposlední řadě je jedním z nástrojů prevence a ochrany proti předkládání různých 
napodobenin „legálních“ zahraničních dokladů o vysokoškolském vzdělání k uznání za 
rovnocenné s tuzemskými doklady o vysokoškolském vzdělání. 
Registr bude moci být řádně provozován a efektivně využíván, pokud budou vyhláškou 
sjednoceny technické a procesní parametry předávání údajů do registru (tj. pokud vyhláška 
stanoví technické podmínky a lhůty předávání údajů a formát a strukturu datových zpráv, 
kterými budou uznávací orgány oznamovat do registru údaje o nostrifikačních řízeních).  
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1.6 Zhodnocení rizika 
 
Rizikem spojeným s neřešením problému je zachování současné právní úpravy, nenaplnění 
zákonného zmocnění a z něho vyplývající ohrožení plnění oznamovací povinnosti veřejnými 
vysokými školami, Ministerstvem vnitra a Ministerstvem obrany a tedy ohrožení možnosti 
provozovat a řádně užívat registr a možnosti nahlížet do něj. Nezprovoznění registru by 
znamenalo přetrvávání problémů, které vznikly ve správní praxi. To znamená, že by i nadále 
mj. nedošlo ke sjednocení a zkvalitnění správní praxe při vedení správních řízení o žádostech 
o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice podle 
příslušných ustanovení zákona o vysokých školách. 

 
2. Návrh variant řešení 

 
2.1 VARIANTA 0 
 
Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy. Jednotlivá řízení eviduje jak 
rozhodovací orgán 1. stupně, tak rozhodovací orgán odvolací, v rámci své samostatné 
evidence dané správním řádem. Přičemž zajištění vzájemné informovanosti mezi 
rozhodovacími uznávacími orgány o tom, zda před jiným uznávacím orgánem neprobíhá 
souběžně správní řízení ve věci stejného žadatele, stejného obsahu a rozsahu, prostřednictvím 
registru je ohroženo skutečností, že nejsou jednotně a závazně normativně definovány 
technické parametry naplňování registru předáváním údajů o nostrifikačních řízeních 
vedených jednotlivými uznávací orgány. Případná duplicita by se tak i nadále mohla v případě 
zamítavých rozhodnutí napadených odvoláním často prokázat až před odvolacím orgánem. 
V případě kladných rozhodnutí (kdy se žádosti v plném rozsahu vyhovuje) by se duplicita 
rozhodnutí mohla prokázat jen náhodně. 
Z hlediska nákladů je varianta 0 souměřitelná s variantou 1, neboť v obou variantách náklady 
na administrativní činnosti, vyplývající ze samotného zavedení registru a oznamovací 
povinnosti pro uznávací orgány, již byly založeny novelou zákona o vysokých školách.   
Nevýhodou této varianty je, že nebude mj. naplněna zákonem stanovená normativní povinnost 
ministerstva konkretizovat vyhláškou technické podmínky předávání údajů do registru  
a zajištění přístupu oprávněných osob k údajům o řízeních může být komplikovanější. 
 
 
2.2 VARIANTA 1 
  
Navržená prováděcí vyhláška dotváří podmínky pro zprovoznění a řádné provozování 
jednoho „centrálního“ registru všech řízení o žádostech, s údaji předem určenými a 
spravovaného ministerstvem. Údaje do registru se vkládají v průběhu řízení, vždy 
bezprostředně poté, kdy nastala skutečnost zaznamenávaná do registru (nejpozději však do 10 
dní). Údaje vkládá rozhodovací orgán, před nímž řízení probíhá nebo na jehož úrovni bylo 
řízení ukončeno.  
Zavedení registru není spojeno s vyššími náklady oproti variantě 0, neboť pouhá specifikace 
technických podmínek a lhůt předávání údajů a formátu a struktury datových zpráv, jimiž 
budou zasílány údaje o nostrifikačním řízení do registru, již neznamená zvýšení výdajů na 
straně všech rozhodovacích orgánů i ministerstva, které je nejen rozhodovacím orgánem, ale 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAAKHV9IT)



6 
 

i provozovatelem registru. Výdaje, které budou spojeny s inovací programového vybavení 
elektronického informačního systému umožňujícího zaznamenávání údajů vkládaných do 
centrálního registru na úrovni rozhodovacích orgánů a jejich vkládání do registru a osobních 
nákladů pracovníků, kteří budou tuto agendu zajišťovat (vyžádá si navýšení počtu 
pracovníků), totiž vyplývají již ze samotné novely zákona o vysokých školách (u níž bude 
zvýšení nákladů částečně kompenzováno příjmy z úhrad poplatků za podání žádosti).  
 
 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Přínosy lze spatřovat v dosažení cílového stavu popsaného v bodě 1.5 této zprávy. Těchto 
přínosů lze dosáhnout nejrychleji uplatněním varianty č. 1 popsané výše. 

 

3.2 Náklady a přínosy, Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta 0 nepředstavuje žádné dodatečné dopady na státní rozpočet. Nicméně, ani nepřispívá 
k řešení výše uvedeného a definovaného problému. 

Ani v případě realizace varianty 1 se nepředpokládají dopady na státní rozpočet nad rámec, 
který již vyplývá z novely zákona o vysokých školách (zřizující registr) a který byl uveden 
v důvodové zprávě k novele zákona o vysokých školách. Půjde o zvýšení nákladů pro veřejné 
vysoké školy a ministerstva, a to na dobudování a provoz registru (technická a programová 
část, včetně bezpečnostních prvků nutných pro ochranu informačního systému veřejné správy) 
a na zaměstnance vykonávající tuto agendu (jejich zapracování a následné vedení registru, 
včetně metodické činnosti vůči rozhodovacím orgánům). Tyto zvýšené náklady budou 
částečně hrazeny ze zavedeného poplatku za podanou žádost o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání. Tyto poplatky v případě veřejných vysokých škol tvoří příjem 
jejich rozpočtu; u ministerstev tvoří příjem státního rozpočtu. 

 
 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Jako nejvhodnější se jeví varianta uvedená v bodě 2.2 této zprávy, tj. naplnit zmocnění  
a upravit vyhláškou technické podrobnosti o předávání údajů o nostrifikačních řízeních do 
registru (a tím umožnit zprovoznění a řádné provozování registru).  
 
  

Zhodnocení hospodářského a finančního dopadu navrhované právní úpravy  
na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

S návrhem vyhlášky samotné nebude spojen vznik dodatečných výdajů státního rozpočtu.  
Vůči státním fondům nebo vůči rozpočtům územních samosprávných celků nemá návrh žádné 
požadavky. 
Navrhovaná úprava rovněž nepředpokládá vznik dopadů na ostatní veřejné rozpočty. 
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Zatížení státního rozpočtu bylo totiž vyvoláno již samotným zřízením registru, tedy 
zmiňovanou novelou zákona o vysokých školách.  
 
Návrh vyhlášky upravuje pouze technické podrobnosti (finančně nepodstatné), týkající se 
předávání údajů do registru.   
 

[Pokud jde o změny právní úpravy v oblasti uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a 
kvalifikace, již provedené samotnou novelou zákona o vysokých školách, k těm lze pro úplnost 
z hlediska jejich předpokládaného hospodářského a finančního dosahu poznamenat, že 
zavedením poplatku ve výši 3 000 Kč za podanou žádost o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání dojde k posílení příjmu do rozpočtů veřejných vysokých škol 
(poplatky zůstávají příjmem veřejné vysoké školy) a do státního rozpočtu (zavedením poplatku 
za podání žádosti u ministerstev se současně doplňuje zákon č. 634/2004 Sb., o správních 
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů). Jelikož ministerstvo v naprosté většině řízení plní 
funkci odvolacího orgánu, příjmy z poplatku nepředstavují výrazné zvýšení příjmů 
ministerstva. Hlavním příjemcem jsou především veřejné vysoké školy.   
 

Na druhé straně zavedení registru bude znamenat zvýšení nákladů pro veřejné vysoké školy 
a ministerstva, a to na zprovoznění a údržbu provozu registru (technická a programová část)  
a na zaměstnance vykonávající tuto agendu (zprovoznění a následné vedení registru, včetně 
metodické činnosti vůči rozhodovacím orgánům).   
 
V důvodové zprávě k novele zákona o vysokých školách byly vyčísleny dopady na státní 
rozpočet spojené s provozem čtyř registrů vedených ministerstvem, z nichž tři registry se 
zavádějí zcela nově (registr uměleckých výstupů, registr vysokých škol a uskutečňovaných 
studijních programů a registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání a kvalifikace); registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol 
zprovozněn je, nicméně novela zákona o vysokých školách přináší změnu v údajích vedených 
v tomto registru a je nezbytná jeho aktualizace. Na celkových nákladech registrů vedených 
ministerstvem se registr řízení o žádostech podílí takto: 
 

Náklady související s vytvořením registru a zahájením jeho provozu včetně drobných úprav 
registru se odhadují na 200 000 Kč – IT služby spojené se zavedením registru řízení  
o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace.   
 

Náklady na vedení registru o řízeních budou činit odhadem 100 000 Kč ročně.] 
 

Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociálních dopadů 
(včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé) a dopadů na životní prostředí 

Navrhovaná úprava nepředpokládá dopady na sociální prostředí ani dopady na životní 
prostředí ani podnikatelské prostředí. 
 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti žen a mužů 

Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti žen a mužů, resp. nijak zákaz diskriminace či rovnost mužů a žen 
nenarušuje. 
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Zhodnocení dopadů na výkon státní statistické služby 
Navrhovaná právní úprava nebude mít bezprostřední dopady na státní statistickou službu.  
 

Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Vydání vyhlášky nepřinese oproti stávajícímu právnímu stavu žádná nová rizika pro ochranu 
soukromí a osobních údajů, neboť registr byl již zaveden novelou zákona o vysokých školách 
a vyhláška je jen předpisem technického charakteru.  

Rizikem pro ochranu soukromí a osobních údajů je jak samotné podávání žádostí  
o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice (v rámci 
kterého je potřebná identifikace žadatele i jím absolvovaného zahraničního vzdělání), tak  
i vedení registru, obsahujícího mj. i údaje o osobě žadatele a získaném vzdělání.  

Pokud jde o nostrifikační řízení, dostatečná ochrana soukromí a osobních údajů je obsažena 
již v samotné obecné úpravě správního řízení.  

Zavedení registru a osobní údaje účastníků řízení o uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělání, v tomto registru vedené, odpovídají nezbytné identifikaci registrovaného řízení 
a účelu, pro který byl registr zřízen. Neporušuje se zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a nepřekračuje se zmocnění 
dané novelou zákona o vysokých školách (§ 87 odst. 1 písm. g) bod 4 a § 90b odst. 3 zákona 
o vysokých školách). Je rovněž respektována směrnice Evropského parlamentu a Rady  
č. 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

Výše zmiňovaná rizika však vyplývají již přímo ze zákona o vysokých školách. Předkládaná 
vyhláška nepřináší v souvislosti se správním řízením a vedením registru žádná nová rizika pro 
ochranu soukromí a osobních údajů. 
 

Zhodnocení korupčních rizik 

Z hlediska ochrany před korupcí navrhovaná právní úprava nezakládá nová korupční rizika  
a nemá negativní dopady na míru korupce. 

Možná korupční rizika, která mohou jednotlivě vznikat při rozhodování o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání zejména v případě, kdy jde o kladné rozhodnutí o uznání vydané 
veřejnou vysokou školou nebo některým ministerstvem, byla novelou zákona o vysokých 
školách minimalizována zavedením registru a povinností vkládat do tohoto registru potřebné 
údaje a precizní formulací jeho využívání. Tím bude dosažena úplná evidence jednotlivých 
správních řízení rozhodovacími orgány; přitom zavedení tohoto registru je jedním z nástrojů 
prevence a ochrany proti nelegální korupci v rámci správních řízení o uznání rovnocennosti 
jednotlivého zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace se vzděláním tuzemským. 

Zákonem o vysokých školách a správním řádem upravený proces posuzování žádostí o uznání 
zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace a zaznamenávání těchto řízení do nově 
zavedeného registru poskytuje dostatečnou ochranu proti korupčním rizikům. 

Navrhovaná vyhláška nepřináší nová korupční rizika, neboť se mj. nikterak nedotýká 
skutečnosti, že posuzování splnění či nesplnění podmínek pro uznání zahraničního 
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vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice je prováděno v rámci správního 
řízení, podléhajícího správnímu řádu, které je završeno vydáním správního rozhodnutí  
o žádosti o uznání. V tomto režimu jsou pro nápravu případného porušení práv žadatele při 
rozhodování o jeho žádosti k dispozici veškeré řádné a mimořádné opravné prostředky dané 
správním řádem, spolu s případným soudním přezkumem. Navíc zavedením registru, do 
kterého jsou údaje předávány způsobem specifikovaným v předloženém návrhu vyhlášky, 
jsou korupční rizika snížena na minimum.  

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nebude mít bezprostřední dopady na bezpečnost a obranu státu. 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Za implementaci právního předpisu zodpovídá ministerstvo, Ministerstvo obrany 
a Ministerstvo vnitra. 

Regulované subjekty (uznávací orgány – veřejné vysoké školy, Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo obrany) budou povinny při předávání údajů do registru spravovaného 
ministerstvem respektovat technické podmínky stanovené vyhláškou. 
 
 

6. Přezkum účinnosti regulace 
 
Přezkum účinnosti regulace bude provádět ministerstvo. Při této činnosti bude ministerstvo 
vycházet z podnětů veřejných vysokých škol, Ministerstva obrany, Ministerstva vnitra 
a odborníků z jednotlivých vysokých škol i praxe. Ministerstvo ve spolupráci s dotčenými 
subjekty bude vyhodnocovat efektivitu nastavené správní praxe, zejména s ohledem na počet 
a poměr kladně vyřízených a zamítnutých žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského 
vzdělávání a kvalifikace. 
 

7. Konzultace a zdroje dat 
 
Návrh vyhlášky byl připravován a projednáván na ministerstvu, a to v rámci pracovní skupiny 
vytvořené ze zástupců ministerstva, České konference rektorů a Rady vysokých škol  
v souladu s § 92 zákona o vysokých školách. Návrh byl dále projednáván se zástupci 
Akreditační komise, Akademie věd České republiky a Vysokoškolským odborovým svazem. 
 
 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 

• Mgr. Lucie Sedláková, odbor vysokých škol, vedoucí správního oddělení  
• Mgr. Zdeňka Pastorová, odbor vysokých škol,  
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  
• tel. 234 811 617, e-mail: lucie.sedlakova@msmt.cz  
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