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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

 

Podle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy dne 6. června 2016,  s termínem dodání stanovisek do 24. června 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce: 

Použité zkratky: 

1. ÚV - Úřad vlády ČR 
2. ÚV – KML – Ministr a předseda Legislativní rady vlády  
3. ÚV ČR – KOM - Úřad vlády ČR – odbor kompatibility 
4. ÚV ČR – VÚV – Úřad vlády ČR – vedoucí Úřadu vlády ČR 
5. ÚV ČR – RVV - Úřad vlády ČR – Rada pro vědu a výzkum 
6. MF - Ministerstvo financí  
7. MPSV – Ministerstvo práce a sociálních věcí 
8. MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 
9. MZD - Ministerstvo zdravotnictví 
10. MZE  - Ministerstvo zemědělství  
11. MZV – Ministerstvo zahraničních věcí 
12. MK – Ministerstvo kultury 
13. MMR – Ministerstvo pro místní rozvoj 
14. MSP – Ministerstvo spravedlnosti 
15. MV – Ministerstvo vnitra 
16. MŽP – Ministerstvo životního prostředí 
17. MD – Ministerstvo dopravy 
18. MO - Ministerstvo obrany 
19. UOOU - Úřad pro ochranu osobních údajů  
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Připomínky s vypořádáním členěné podle tematických okruhů 

Ustanovení 
návrhu 

Resort 
(připomín- 
kové místo) 

Připomínky 
Charakter 

připomínky 
Vypořádání 

K obalu MF Na obalu materiálu požadujeme doplnit za text „§ 90“ písmeno „b“. Doporučující. Akceptováno. 
Obecné 

připomínky 
ÚV ČR – 

KOM 
Po stránce formální: 
Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti 
s právem EU, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 
v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 
Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 
vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, v platném znění.  
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
V současné době se oblasti ochrany osobních údajů na úrovni sekundární 
legislativy práva EU týká směrnice Evropského parlamentu a Rady 
95/46/ES ze dne 24. října 1995 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. S účinností 
od 24. května 2018 bude tato směrnice nahrazena nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 
pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů).   
Připomínky a návrhy změn: 
Obecně: 
Žádáme, aby se předkladatel vyjádřil k možnému ovlivnění návrhu vyhlášky 
nařízením č. 910/2014 Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 910/2014 
ze dne 23. července 2014 o elektronické identifikaci a službách 
vytvářejících důvěru pro elektronické transakce na vnitřním trhu a o 
zrušení směrnice 1999/93/ES (také jen „nařízení eIDAS“). Právní řád České 
republiky není doposud plně adaptován na nařízení eIDAS a rovněž z tohoto 
důvodu není zcela zřejmé, do jaké míry může být např. podoba datové zprávy 
daná navrhovanou vyhláškou ovlivněna pravidly podle výše uvedeného přímo 
použitelného předpisu, který se obecně vztahuje na systémy elektronické 
identifikace.  

Konstatace 
splnění 

náležitostí. 
(Nejde o 

připomínku.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Doporučující. 
 
 

Vzato na vědomí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
Do obecné části Odůvodnění bylo na konec textu písmene c) 
doplněno, že tzv. nařízení eIDAS se (mj. s ohledem na jeho 
články 1 a 2) na problematiku upravenou ve vyhlášce 
nevztahuje. 
 Tento systém (resp. registr nostrifikačních řízení) neslouží ke 
komunikaci s veřejností. Funkcionalita tohoto uzavřeného 
systému neslouží k tomu, aby do něj byly vkládány žádosti. 
K přijetí žádosti je určen systém spisové služby, který je na 
nařízení eIDAS připraven.  Při vkládání do registru nebude 
docházet k přeshraničnímu doručování (a nenastane potřeba 
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přeshraniční elektronické identifikace), neboť adresátem 
vyhlášky jsou pouze vnitrostátní subjekty podílející se na 
výkonu státní správy – veřejné vysoké školy a příslušná  
ministerstva. 

K odůvodnění UOOU V obecné části písm. g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů k vyhlášky o předávání údajů do registru 
řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání 
a kvalifikace doporučujeme doplnit do  stávajícího textu za slovo „nepřináší“ 
slova „ve srovnání se zákonem č. 111/1998 Sb.“ vypracovaným na základě 
níže uvedeného odůvodnění.  
Odůvodnění: 
Použité hodnocení je správné pouze a právě ve vztahu k aktuálnímu znění 
zákona č. 111/1998 Sb.  

Doporučující. 
 

Akceptováno.  
 
 

K závěrečné 
zprávě 

z hodnocení 
dopadů 

regulace, k 
odůvodnění 

 

MPSV K závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace, k odůvodnění 
Z informací uvedených v předloženém materiálu není zřejmé, zda nový 
registr naplní určující kritéria vyhlášky č. 317/2014 Sb., o významných 
informačních systémech a jejich určujících kritériích.  
Pokud by tomu tak bylo, lze důvodně očekávat, že předpokládané náklady na 
zabezpečení systému by zřejmě byly vyšší. Doporučujeme v tomto směru 
odůvodnění doplnit.  

Doporučující. Akceptováno.  
Na str. 3 v písm. e) obecné části odůvodnění bylo doplněno 
vysvětlení, že registr nenaplňuje určující kritéria „významného 
informačního systému“ ve smyslu kybernetického zákona, 
stanovená vyhláškou č. 317/2014 Sb. 

K § 1 písm. a), § 
2 odst. 3 a 4 a § 

3 odst. 1 

MSP Ačkoli se v názvu návrhu vyhlášky hovoří o „předávání“ údajů do registru, je 
ve shora uvedených ustanoveních uvedeno, že se údaje „oznamují“ či 
„vkládají“, resp. jsou „vkládány“ do registru. Vzhledem k absenci 
podrobnějšího odůvodnění textace návrhu není zřejmé, jaký rozdílný význam 
zde nesou slovesa „předávat“, „oznamovat“ a „vkládat“. Žádáme proto 
předkladatele, aby nastíněnou výkladovou otázku ozřejmil. 

Doporučující. 
 
 

Akceptováno.  
Došlo k vypuštění slov „oznamují a“ z ust. § 1 písm. a) 
vyhlášky, vymezujícího předmět úpravy, a nahrazení slova 
„předávány“slovem „vkládány“ v § 2 odst. 3 vyhlášky.  
(Upozorňuje se nicméně, že pojmu „předávání údajů“ je užito 
ve zmocňovacím ustanovení § 87 odst. 1 písm. g) bodu 4 
zákona o vysokých školách; v. ust. § 90b odst. 1 zákona 
o vysokých školách se pak hovoří o tom, které údaje MŠMT, 
MO, MV a veřejné vysoké školy „vkládají“ do registru. A ve 
zmocňovacím ust. § 90b odst. 3 zákona o vysokých školách se 
hovoří o oznamování údajů a o technických podmínkách 
a lhůtách „předávání“ údajů. 
 

 Zákon o vysokých školách tedy užívá všechny zmiňované 
pojmy. Přičemž z kontextu vyplývá, že údaje se oznamují 
prostřednictvím jejich předání, prováděného vložením do 
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registru. 
K § 1 písm. a) MSP Jelikož je v následujících ustanoveních návrhu užíváno pouhého pojmu 

„řízení“, jímž je bezpochyby míněno tzv. nostrifikační řízení definované právě 
v předmětném ustanovení, doporučujeme na konci textu § 1 písm. a) doplnit 
legislativní zkratku „(dále jen „řízení“)“. 

Doporučující. 
 

Akceptováno. 
Protože však v daném textu bylo původně užito čísla 
množného, byla za účelem vhodnějšího způsobu zavedení leg. 
zkratky v § 1 písm. a) původní slova „údaje týkající se jimi 
vedených správních řízení o žádostech o …“ nahrazena slovy 
„údaje týkající se každého jimi vedeného správního řízení 
o žádosti o …(dále jen „řízení“)“. Zároveň bylo třeba na 
zavedení leg. zkratky reagovat i v 2 odst. 2 písm. d) v úvodní 
části ustanovení  a slova „správní řízení“ nahradit slovem 
„řízení“.  

MV Domníváme se, že předložený návrh by mohl překračovat zákonné zmocnění, 
na jehož základě je vyhláška vydávána, a to konkrétně § 87 odst. 1 písm. g) 
bod 4. a § 90b odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb. Zmocňovací ustanovení totiž 
stanoví, že ministerstvo vydá vyhlášku, v níž stanoví formát a strukturu datové 
zprávy a technické podmínky a lhůty předávání údajů, nikoliv tedy to, že by 
povinné subjekty tyto údaje i vkládaly do registru. Podle našeho názoru tak 
navržený normativní text překračuje meze zákonného zmocnění 
a požadujeme jej upravit.  

Zásadní. Vysvětleno.   
Podle § 90b odst. 1věty druhé zákona o vysokých školách 
povinné subjekty vkládají do registru údaje uvedené v § 90b 
odst. 1 písm. a) až c).  

K § 2 a 3 MSP S ohledem na strukturu § 1 [rozdělení na písmena a) a b)] i strukturu současně 
předkládaného návrhu vyhlášky o předávání údajů do registru docentů, 
profesorů a mimořádných profesorů, doporučujeme upravit v § 2 pouze 
formát a strukturu datové zprávy a do § 3 přesunout vedle úpravy 
technických podmínek ještě úpravu lhůt. Máme za to, že takto koncipovaná 
systematika návrh zpřehlední.  

Doporučující. Akceptováno.  
Přičemž v dané souvislosti byl rovněž zkrácen nadpis § 2 
vyhlášky – vypuštěna z něj slova „lhůty předávání údajů“. 

K § 2 odst. 1 MPO Doporučujeme na základě článku 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
vložit v ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) před slovo „nebo“ čárku. Podle výše 
uvedeného článku se v případě více možností vyjádřených v pododstavcích 
před spojkou „nebo“ píše čárka. 

Doporučující. 
Leg. 

technická 
připomínka. 

Akceptováno jinak.  
Ustanovení bylo upraveno v návaznosti na připomínku MV.  
(V původním textu bylo použití čárky před slovem „nebo“ 
podle pravidel pravopisu na místě, neboť spojka nebo nebyla 
užita ve významu vylučovacím. Tj. podle záměru měly být 
přípustné a kombinovatelné obě varianty, uvedené původně 
v § 2 odst. 1 v písmenech a) a b).)     

MV Cílem ustanovení je vymezit přípustné formáty datové zprávy, jejímž 
prostřednictvím mají vysoké školy a poskytovatelé předávat požadované 
údaje. Navržený normativní text však vymezuje spíše způsoby, kterými lze 

Zásadní. Akceptováno.  
Původní text byl nahrazen textem  
„Údaje do registru jsou předávány Ministerstvu školství, 
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ministerstvu předat tyto údaje (elektronický formulář). Teprve až písmeno b) 
hovoří o formátu datové zprávy (XML). Poukazujeme na skutečnost, že § 87 
odst. 1 písm. g) bod 4. zákona č. 111/1998 Sb. zmocňuje ministerstvo ke 
stanovení formátu datové zprávy a ne ke stanovení způsobu, jakým lze 
údaje do registru předat. Požadujeme ustanovení uvést do souladu se 
zákonným zmocněním.  

mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) 
elektronickými formuláři. Přípustný formát datové zprávy je 
XML.“.   
Rozdělení ustanovení na písm. a) a b) bylo vypuštěno.  

K § 2 odst. 2 – 
úvodní část 
ustanovení 

MSP Jsme toho názoru, že v návrhu vyhlášky, jehož cílem je vymezit mj. strukturu 
datové zprávy, skrze niž jsou předávány údaje do registru, je nesprávné volit 
modalitu „mohou tvořit“, neboť je třeba stanovit, které náležitosti strukturu 
této datové zprávy „tvoří“, nikoli pouze mohou tvořit. V takovém případě by 
totiž příslušné subjekty mohly usoudit, že jejich datovou zprávu bude tvořit 
jen část uvedených údajů či jiné než vyjmenované údaje, v důsledku čehož by 
zaváděný registr zcela pozbyl smyslu. Z toho důvodu žádáme o nahrazení 
slov „mohou tvořit“ slovem „tvoří“. 

Doporučující. 
 
 

Akceptováno jinak.  
Pokud by bylo, podle návrhu v připomínce, užito pouze slovo 
„tvoří“, znamenalo by to, že příslušný uznávací orgán, který 
vede řízení, je v každé datové zprávě o příslušném řízení vždy 
povinen poskytnout všechny údaje uvedené ve výčtu ve 
vyhlášce, přestože některé údaje vzhledem ke stadiu řízení 
ještě neexistují a orgán je tedy nemůže začlenit do datové 
zprávy. 
V § 2 odst. 2 úvodní části ustanovení budou slova „Strukturu 
datové zprávy … mohou tvořit tyto údaje“ nahrazena slovy 
„Strukturu datové zprávy … tvoří ty níže uvedené údaje, 
které jsou při předávání známy”. 

K § 2 odst. 2 a 3 MSP Upozorňujeme, že je v těchto ustanoveních nekonzistentně nakládáno se 
zkrácenými pojmy, jež nahrazují rozvitý pojem „žádost o uznání 
zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace podle § 89 zákona 
o vysokých školách“, zavedený v § 1 písm. a). V některých případech návrh 
hovoří prostě o „žádosti“, jindy o „žádosti o uznání“, pročež doporučujeme 
formální zavedení legislativní zkratky určitého znění a její následné důsledné 
užívání v textu celého návrhu.    

Doporučující. Akceptováno.  
V § 2 odst. 2 písm. a) byla zavedena legislativní zkratka 
„žádost o uznání“ pro pojem „žádost o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace v České republice“. 

K § 2 odst. 2 
písm. c) bodu 1 

MSP Domníváme se, že zde zavedená legislativní zkratka „kvalifikace“ působí 
zavádějícím dojmem, jelikož slovo kvalifikace označuje v obecném jazyce 
určitou způsobilost jedince, avšak předkladatel jím nahrazuje doklad 
o vzdělání, tj. určitou listinu. Z toho důvodu doporučujeme zvolit odlišnou 
zkratku, např. ve znění „diplom“. 

Doporučující. Vysvětleno.  
Pojem „kvalifikace“ je uveden v zákoně o vysokých školách, 
mj. v nadpisu nad § 89 a v textu § 89 odst. 3 a i v textu § 90 
odst. 1.   
Do zmíněných nostrifikačních ustanovení zákona o vysokých 
školách byla totiž implementována tzv. Lisabonská úmluva 
(Úmluva o uznávání kvalifikací týkajících se vysokoškolského 
vzdělávání v evropském regionu č. 165, přijatá v Lisabonu dne 
11. dubna 1997, publ. pod č. 60/2000 Sb.m.s.), která 
vysokoškolskou kvalifikaci definuje jako diplom nebo jiné 
osvědčení vydané příslušným orgánem osvědčující úspěšné 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACAMHU97)



6 

 

ukončení vysokoškolského programu. 
K § 2 odst. 2 

písm. c) bodu 1, 
4 a 6 

MV Vyhláška stanoví požadavek na uvádění názvů dokladu, studijního programu, 
oboru a vysoké školy v „autentickém znění“. Z navrženého ustanovení 
nevyplývá, co se rozumí uvedením v „autentickém znění“. Patrně se 
nepředpokládá, že systém bude zadavateli dat do registru umožňovat přepis 
v azbuce, arabském písmu apod. Domníváme se, že v přepisu bude zadavatel 
odkázán na překlad do jiného jazyka, popř. na český překlad. Doporučujeme 
ustanovení přepracovat. 

Doporučující. Akceptováno.  
V předmětných bodech bude nově užito textu:   
„1. název zahraničního dokladu o vzdělání3) (dále jen 
„kvalifikace“) ve znění uvedeném na originálu nebo úředně 
ověřené kopii originálu kvalifikace (dále jen „autentické 
znění“), případně i v českém a anglickém překladu, byl-li 
k žádosti o uznání připojen úředně ověřený překlad textu 
kvalifikace do uvedeného jazyka; není-li název 
v autentickém znění napsán latinkou, uvádí se pouze jeho 
překlad, přičemž v případě dvoujazyčných nebo 
vícejazyčných kvalifikací se za autentické znění přednostně 
považuje znění v jazyce anglickém, popřípadě v jiném užitém 
jazyce používajícím latinku,“, 
 

 „4. název studijního programu a studijního oboru 
v autentickém znění, případně i v českém a anglickém 
překladu, byl-li k žádosti o uznání připojen úředně ověřený 
překlad textu kvalifikace do uvedeného jazyka; není-li název 
v autentickém znění napsán latinkou, uvádí se pouze jeho 
překlad,“, 
 

 „6. název zahraniční vysoké školy, která kvalifikaci vydala4), 
v autentickém znění, případně i v českém a anglickém 
překladu, byl-li k žádosti o uznání připojen úředně ověřený 
překlad textu kvalifikace do uvedeného jazyka; není-li název 
v autentickém znění napsán latinkou, uvádí se pouze jeho 
překlad,“. 

K § 2 odst. 2 
písm. c) bodu 2 

MV Číselné označení dokladu, resp. diplomu, bývá v pevné vazbě se sérií 
uváděnou písmeny před vlastním číslem dokladu. Je otázkou, jak 
extenzivní může být výklad slovního spojení „číselné označení“. Navrhujeme 
proto charakterizovat označení kvalifikace v bodu 2. výstižněji, např. 
formulací „číselné označení kvalifikace včetně série, jsou-li na kvalifikaci 
uvedeny“.  

V souvislosti s tím je třeba řešit ještě otázku transkripce série diplomu. Zde 
by mělo být nastaveno jednoznačné pravidlo - zda se bude uvádět přepis série 
dokladu nebo překlad (u dokladů např. z Ukrajiny uvádět buď „MB“ nebo 

Doporučující. Akceptováno. 
Text „číselné označení kvalifikace, je-li na kvalifikaci 
uvedeno,“ byl nahrazen textem „číselné nebo jiné znakové 
označení kvalifikace, je-li na kvalifikaci uvedeno, včetně 
případných písmenných znaků označujících sérii kvalifikace; 
není-li kvalifikace vyhotovena v latince, uvedou se písmenné 
znaky podle překladu do jazyka českého nebo anglického “.  
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„MV“). 
K § 2 odst. 2 

písm. d) 
bodu 6 

 
 
 
 

MPSV V ustanovení § 2 odst. 2 písm. d) se v bodě 6 navrhuje stanovit, že mezi údaje 
identifikující správní řízení a jeho výsledek náleží také datum vyhotovení 
rozhodnutí o žádosti vydaného v řízení vedeném v prvním stupni, popřípadě 
i datum vyhotovení rozhodnutí vydaného ve druhém stupni. Uvádění údajů 
o datu vyhotovení rozhodnutí v řízení o žádosti na prvním nebo druhém 
stupni považujeme za zcela nadbytečné, neboť samotné vyhotovení 
rozhodnutí nemá podle správního řádu žádné právní účinky. Pro identifikaci 
rozhodnutí i pro posouzení dodržení lhůty pro vydání rozhodnutí není 
podstatné datum vyhotovení rozhodnutí, ale datum vydání rozhodnutí, kterým 
se v souladu s § 71 odst. 2 písm. a) správního řádu rozumí předání stejnopisu 
písemného vyhotovení rozhodnutí k doručení podle § 19 správního řádu. Plně 
tak postačuje uvádět v datové zprávě údaj podle § 2 odst. 2 písm. d) bod 7, tj. 
datum vydání rozhodnutí o žádosti vydaného v řízení vedeném v prvním 
stupni, popřípadě i datum vydání rozhodnutí vydaného ve druhém stupni.  

Doporučující. Vysvětleno.  
Datum vyhotovení rozhodnutí je třeba do registru vkládat 
s ohledem na požadavek stanovený v § 90b odst. 1 písm. c) 
zákona o vysokých školách. 
(Nehledě na skutečnost, že datum vyhotovení, které je podle 
§ 69 s.ř. povinnou náležitostí písemného vyhotovení 
rozhodnutí, může být pro identifikaci podstatné, pokud není 
zcela zřejmé, kdy došlo k vydání rozhodnutí.)  

K § 2 odst. 2 
písm. d) bodu 1 

MSP Podle § 17 správního řádu má spisovou značku „spis“, nikoli „řízení“, 
pročež doporučujeme přeformulovat znění tohoto ustanovení v souladu 
s citovaným procesním předpisem.  

Doporučující Akceptováno částečně+Vysvětleno.  
Místo pojmu „spisová značka řízení“ bude užito pojmu 
„spisová značka, pod kterou bylo vedeno řízení“, kterýžto údaj 
je třeba do registru vkládat s ohledem na požadavek stanovený 
v § 90b odst. 1 písm. c) zákona o vysokých školách.  
Tj. v § 2 odst. 2 písm. d) bodě 1 bude užito slov „spisová 
značka, pod kterou bylo vedeno řízení v prvním stupni, 
popřípadě i spisová značka, pod kterou bylo vedeno řízení ve 
druhém stupni,“. 

K § 2 odst. 2 
písm. d) bodu 2 

MSP Žádáme předkladatele o vypuštění slov „a orgánu druhého stupně“, jelikož 
podle § 91 odst. 1 správního řádu se proti rozhodnutí odvolacího správního 
orgánu (tj. orgánu druhého stupně) nelze dále odvolat. Totéž platí i v případě 
rozkladu, na který se podle § 152 odst. 4 správního řádu použijí ustanovení 
o odvolání. 

Doporučující. 
 
 

Akceptováno jinak.  
Ač z původní formulace   nebylo, vzhledem k užití čárek 
oddělujících slova „podaného proti rozhodnutí o žádosti“, 
možné vyvozovat, že by bylo možné podat proti rozhodnutí 
odvolacího orgánu odvolání nebo rozklad, bylo ustanovení 
přeformulováno s cílem zvýšit jeho srozumitelnost.  
   V textu bude užito slov „datum doručení žádosti o uznání 
orgánu prvního stupně; bylo-li proti rozhodnutí o žádosti 
podáno odvolání nebo rozklad, též datum doručení 
uvedeného opravného prostředku orgánu prvního stupně 
a případně i datum následného doručení spisu orgánu 
druhého stupně, byl-li mu předán,“. 
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MV Navrhujeme sjednotit použitou terminologii se správním řádem, jelikož se 
jedná o řízení zahajované na žádost, podle § 44 odst. 1 správního řádu platí, že 
řízení je zahájeno dnem, kdy žádost došla věcně a místně příslušnému 
správnímu orgánu. Navrhujeme proto slovo „přijetí” nahradit slovem 
„doručení“. Ostatně v případě odvolání již předkladatel termín „doručení“ 
sám použil. 

 

Doporučující. Akceptováno. 
I když pojem „přijetí“ byl užit s ohledem na ustanovení 
položky 22 písm. l) sazebníku správních poplatků, podle 
kterého se, je-li žádost podávána v 1. stupni některému 
z příslušných ministerstev (MŠMT, MV nebo MO), správní 
poplatek platí za „přijetí žádosti“. 

K § 2 odst. 3 MV Větu druhou předmětného ustanovení považujeme za značně matoucí, neboť 
není zřejmé, o jaké ministerstvo se v tomto případě jedná.  

Rovněž formulaci, že údaje jsou ministerstvem vkládány „z vlastního 
podnětu“ považujeme za nevhodnou. 

 Doporučujeme větu druhou podrobit revizi. 

Doporučující. Akceptováno jinak.  
(Je ale třeba poznamenat, že o  významu použitého slova 
„ministerstvo“ nemůže vzniknou spor, neboť tento termín byl 
v § 2 odst. 1 zaveden jako leg. zkratka pro pojem 
„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy“.) 
Doplněna první věta o ministerstvo. Druhá věta, včetně 
formulace „z vlastního podnětu“, byla vypuštěna. 
   

 V textu bude uvedeno:  
„(3) Byl-li proti rozhodnutí o žádosti o uznání, vydanému 
v řízení vedeném v prvním stupni ministerstvem, 
Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem obrany, podán 
rozklad, jsou orgánem prvního stupně vkládány údaje i o fázi 
řízení vedeného ve druhém stupni, a to podle struktury 
vyplývající z údajů uvedených v odstavci 2; uvedená 
struktura se použije i na údaje vkládané ministerstvem 
o řízení vedeném v prvním stupni ministerstvem.“.  

K § 3 MV Podle nadpisu by se ustanovení mělo zabývat technickými podmínkami 
a lhůtami předávání údajů, což plyne i z § 87 odst. 1 písm. g) bodu 4. zákona 
č. 111/1998 Sb., nicméně z ustanovení neplyne žádná technická podmínka. 
Odstavec 1 stanoví pouze lhůty pro předávání údajů a odstavec 2 pouze 
odkazuje na další zdroj informací, sám ovšem žádné technické podmínky 
nestanoví. Požadujeme proto ustanovení upravit.  

Zásadní. Vysvětleno. 
Technické podmínky předávání údajů jsou upraveny v § 3 
odst. 1 a 3 ve spojení s § 2 odst. 1.  

K § 3 odst. 1 

 

MPO Doporučujeme nahradit slovo „zveřejněnými“ slovem „zveřejněných“. 
 

Doporučující. Vysvětleno.  
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy bude zveřejňovat 
popisy struktur individuálních údajů, nikoliv struktury.  

MV Z § 90b odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb. jednoznačně plyne, že registr řízení 
o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace je 

Doporučující. Vysvětleno.  
Zákon o vysokých školách nestanoví, že registr má formu 
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informačním systémem veřejné správy, který je veden Ministerstvem školství, 
mládeže a tělovýchovy. Považujeme tedy za nadbytečné v prováděcím 
právním předpise uvádět, že se jedná  
o databází spravovanou tímto ministerstvem. 
 
Vysoké školy a poskytovatelé jsou na základě zákona povinni pouze 
předávat potřebné údaje, nikoliv je vkládat. Správcem registru je 
ministerstvo, které tyto údaje do registru vkládá. Doporučujeme proto slovo 
„vkládají“ nahradit slovem „předávají“. 
 
Dále upozorňujeme na nesprávný odkaz na ustanovení, které by mělo 
upravovat lhůty pro předávání údajů, kdy správně by mělo být odkazováno na 
§ 2 odst. 4 návrhu vyhlášky.  

databáze.  
 
 
 
 
Vzato na vědomí. 
Veřejné vysoké školy, MŠMT, MO a MV  podle § 90b odst. 1 
zákona o vysokých školách údaje do registru vkládají. 
 
 
Akceptováno jinak. 
Vzhledem k přemístění úpravy lhůt z § 2 odst. 4 do § 3 odst. 2 
(podle připomínky MSP) bude v § 3 odst. 1 odkázáno na 
odstavec 2.  

 MSP Konstatujeme, že v rozporu s textací návrhu nejsou v § 2 odst. 2 nikterak 
upraveny lhůty, pročež žádáme předkladatele o uvedení správného odkazu. 

Doporučující. 
 
 

Akceptováno jinak. 

MZD "...Údaje se vkládají do registru ve lhůtách uvedených v § 2 odst. 2, a to v 
souladu s popisy struktur individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem.". 
Lhůty jsou však uvedeny v § 2 odstavci 4, nikoliv v odstavci 2. 
Doporučujeme tedy opravit. 

Doporučující. 

MK Pouze upozorňujeme, že v tomto ustanovení je odkazováno na lhůty stanovené 
v § 2 odst. 2, nicméně pořádková desetidenní lhůta je upravena v § 2 odst. 4 

Doporučující. 

K § 3 odst. 2 MPO Upozorňujeme, že v ustanovení § 3 odst. 1 používáte pojem „popisy struktur 
individuálních údajů“. Již v následujícím odstavci však používáte pojem 
„popisy struktury individuálních údajů“. Doporučujeme tedy výše uvedené 
pojmy sjednotit. 

Doporučující. Akceptováno.  
 

MSP Upozorňujeme, že zde užitý pojem „oprávněné nebo pověřené osoby“ není 
dostatečně přesně vymezen. Nelze z něj dovodit, kdo konkrétně pod něj 
spadá, na základě čeho a k čemu je oprávněn nebo kým a k čemu byl pověřen. 
Z toho důvodu žádáme předkladatele, aby předmětný pojem zpřesnil tak, aby 
byl jeho výklad jednoznačný. 

Doporučující. 
 
 

Akceptováno jinak.  
Zmínka o způsobu umožňujícím „oprávněným nebo 
pověřeným osobám“ dálkový přístup byla z ustanovení § 3 
vypuštěna.  
 

(I když okruh oprávněných nebo pověřených osob je vymezen 
v § 87 odst. 2 písm. c) bodech 1 až 5 zákona o vysokých 
školách.) 

MV Slova „způsobem umožňujícím dálkový přístup“ doporučujeme nahradit Doporučující. Akceptováno.  
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slovním spojením „na svých internetových stránkách“. Dojde tak 
k přesnému vymezení místa uveřejnění na nternet (slova „způsobem 
umožňující dálkový přístup“ znamenají kdekoliv na nternet). Následně je 
třeba normativní text stylisticky upravit. 

 

K § 4 MF Úprava subjektů, které jsou oprávněny nahlížet do registru, je obsažena 
v § 87 odst. 2 písm. C) c) a zákon neobsahuje ustanovení, které by 
zmocňovalo k bližší úpravě v prováděcím předpise. Obsah  § 4 navrhované 
vyhlášky, podle našeho názoru,  přesahuje rozsah zmocnění, tak jak je 
vyjádřen v § 87 odst. 1 písm. G) g) bodu 4 a § 90b odst. 3 zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách, ve znění zákona č. 137/2016 Sb. Navíc toto 
ustanovení vybočuje z předmětu úpravy, tak jak je stanoven v § 1 návrhu. 

Zásadní. Akceptováno.  
Ustanovení § 4 vypuštěno. 

MSP S odkazem na § 4 odst. 3 návrhu vyhlášky o předávání údajů do registru 
docentů, profesorů a mimořádných profesorů dáváme ke zvážení, zda by 
I v případě registru nostrifikačních řízení neměly být ministerstvem vedeny 
záznamy o nahlížení do něj.  

Doporučující. 
 

Vysvětleno. 
Příslušné ustanovení bylo z „návrhu vyhlášky o předávání 
údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů 
vysokých škol“ vypuštěno. A to na základě připomínky 
Ministerstva vnitra k § 4 dané vyhlášky, že „Ustanovení opět 
překračuje meze zákonného zmocnění obsaženého v § 87 
odst. 1 písm. g) bodu 2. zákona č. 111/1998 Sb., když vymezuje 
osoby mající přístup k údajům předaným do registru, ukládá 
vysokým školám a poskytovatelům povinnost připojit 
k předávaným údajům identifikační údaje osob, které jsou 
pověřeny do registru nahlížet a povinnost ministerstva vést 
záznamy o nahlížení do registru. Rovněž ani § 1 vyhlášky, 
který definuje předmět vyhlášky, tuto materii neupravuje. Také 
se domníváme, že tutéž informaci lze dovodit přímo z § 87b 
odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., který pojednává o uživatelích 
registru. Požadujeme ustanovení bez náhrady vypustit.”. 

MV Ustanovení opět překračuje meze zákonného zmocnění obsaženého v § 87 
odst. 1 písm. g) bodu 4. zákona č. 111/1998 Sb., když vymezuje osoby mající 
přístup k údajům předaným do registru, ukládá veřejným vysokým školám 
a ministerstvům vnitra a obrany povinnost připojit k předávaným údajům 
identifikační údaje osob, které jsou pověřeny a oprávněny do registru nahlížet. 
Rovněž ani § 1 vyhlášky, který definuje předmět vyhlášky, tuto materii 
neupravuje. Také se domníváme, že informaci o tom, kdo má k údajům 
přístup, lze dovodit přímo z § 90b odst. 2 ve spojení s § 87 odst. 2 písm. c) 
bodem 2. zákona č. 111/1998 Sb., který pojednává o uživatelích registru. 

Zásadní. Akceptováno.  
Ustanovení § 4 odst. 1 vypuštěno. 
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Požadujeme ustanovení bez náhrady vypustit. 
K § 4 odst. 1 ÚV ČR – 

KOM 
Toto ustanovení upravuje okruh osob, které budou mít k dotčeným údajům 
v registru přístup. Vedle specifikovaných osob je zde stanoveno, že k údajům 
budou mít přístup rovněž „další osoby a orgány oprávněné nahlížet do 
registru podle zákona“. Z hlediska naplnění požadavků směrnice 95/46/ES, 
zejm. jejího čl. 6 (a pro futuro čl. 5 nařízení č. 2016/679/EU), který stanoví 
limity pro nakládání s osobními údaji, je nutné, alespoň do odůvodnění jasně 
uvést, o jakých okruh osob se jedná.  

Zásadní - 
alespoň 
doplnit 

odůvodnění. 

Akceptováno jinak. 
Celý odstavec 1 byl vypuštěn, neboť návrh šel nad rámec 
zmocnění. 

MV Upozorňujeme také na nesprávné použití pojmů „státní zaměstnanci nebo 
zaměstnanci České republiky zařazení do Ministerstva obrany nebo do 
Ministerstva vnitra“. Správně by mělo být u státních zaměstnanců uvedeno, že 
se jedná o státní zaměstnance vykonávající službu v Ministerstvu vnitra nebo 
v Ministerstvu obrany (srov. § 67 zákona o státní službě).  

Doporučující. Akceptováno jinak. 
Ustanovení § 4 odst. 1 bylo vypuštěno. 
(Upozorňuje se nicméně na potřebu rozlišovat státní 
zaměstnance vykonávající státní službu a zaměstnance ČR 
v pracovním poměru.) 

K § 4 odst. 2 MV Navrhujeme odstavec přesunout do § 2 odst. 2 písm. d) bodu 9., který se 
pověřených zaměstnanců týká. Dle našeho názoru je vhodné, aby veškeré 
údaje týkající se pověřených zaměstnanců byly koncepčně upraveny na 
jednom místě. 

Doporučující. Akceptováno.  
Ust. § 2 odst. 2 písm. d) bodu 9 bylo doplněno o údaje 
o pověřených osobách.  Ve zmíněném ustanovení bude užito 
slov:  
 „9. osobní jména a příjmení, telefonické spojení a adresu 
elektronické pošty zaměstnanců veřejných vysokých škol 
nebo zaměstnanců České republiky zařazených do 
příslušného ústředního správního úřadu vkládajícího údaje 
do registru nebo státních zaměstnanců vykonávajících službu 
v příslušném ústředním správním úřadu vkládajícím údaje do 
regstru, pověřených vkládat údaje nebo nahlížet do registru, 
a datum vzniku jejich pověření.“. 

K podpisové 
doložce 

MPO Doporučujeme uvést podpisovou doložku ve znění uvedeném v příloze č. 3 
Legislativních pravidel vlády. 

Doporučující Akceptováno.  
 

 ÚV ČR – 
VÚV 

Bez připomínek   

 ÚV ČR - 
RVV 

Bez připomínek   

 MZE Bez připomínek   
 MMR Bez připomínek   
 MZV Bez připomínek     
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V Praze 22. července 2016 

Vypracovala: JUDr. Věra Koťátková 

 MD Bez připomínek   
 MO Bez připomínek   
 MŽP Bez připomínek   
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	V obecné části písm. g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů k vyhlášky o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace doporučujeme doplnit do  stávajícího textu za slovo „nepřináší“ slova „ve srovnání se zákonem č. 111/1998 Sb.“ vypracovaným na základě níže uvedeného odůvodnění. 



