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III. 
          

ODŮVODNĚNÍ 

 

OBECNÁ ČÁST 

 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
Podle zákona 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 
zákonů, a některé další zákony, (dále jen „novela zákona o vysokých školách“), resp. podle 
§ 87 odst. 1 písm. j) novelizovaného zákona o vysokých školách, by mělo Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vést: 

- registr uměleckých výstupů podle § 77c zákona o vysokých školách, 
- veřejně přístupný registr vysokých škol a uskutečňovaných studijních programů podle 

§ 87a zákona o vysokých školách, 
- registr řízení o žádostech o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání  

a kvalifikace podle § 90b zákona o vysokých školách, 
- registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol podle § 87b 

zákona o vysokých školách. 
Registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů je tedy jedním ze čtyř registrů, které 
povede ministerstvo podle novely zákona o vysokých školách. 
Nová právní úprava navazuje na současný právní stav, který bude s účinností od 1. září 2016 
změněn novelou zákona o vysokých školách a který upravuje předávání informací  
o docentech a profesorech do „registru docentů a profesorů zaměstnaných na veřejných  
a soukromých vysokých školách“, vedeného ministerstvem zejména pro účely zjišťování 
skutkového stavu v řízeních ve věcech akreditací.  
Na základě zkušeností s vedením tohoto registru se novelou zákona o vysokých školách 
zavedla povinnost předávat údaje o docentech a profesorech (a nově i o mimořádných 
profesorech) i pro státní vysoké školy a poskytovatele zahraničního vysokoškolského vzdělání 
na území České republiky. 
Návrh vyhlášky stanoví formát a strukturu datové zprávy a technické podmínky a lhůty 
k předávání údajů do nově rozšířeného registru – registru docentů, profesorů a mimořádných 
profesorů.  
Hlavním cílem předkládané vyhlášky je vytvořit konkretizací informační povinnosti vysokých 
škol podmínky pro řádné a úplné zprovoznění a provozování rozšířeného „registru docentů, 
profesorů a mimořádných profesorů“ jakožto předpokladu pro zajištění nezbytných informací 
pro potřeby posouzení žádostí o institucionální akreditace, akreditace studijních programů 
a akreditace habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorů, hodnocení kvality 
vysokých škol a další analytické a statistické činnosti. Tyto informace jsou nezbytné pro 
potřeby Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství, ministerstva a pro vysoké školy 
samotné.  
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b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
Navrhovaná právní úprava navazuje na zákonné zmocnění vyplývající z § 87 odst. 1 písm. g) 
bodu 2 a § 87b odst. 4 a 5 novelizovaného zákona o vysokých školách. Podle tohoto 
ustanovení ministerstvo stanoví vyhláškou formát a strukturu datové zprávy a technické 
podmínky a lhůty předávání údajů o docentech, profesorech a mimořádných profesorech 
veřejných, státních a soukromých vysokých škol a údajů o docentech a profesorech 
poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky do 
registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů. 
 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
Na problematiku předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů 
vysokých škol se předpisy Evropské unie, judikatura soudních orgánů EU a obecné právní 
zásady práva Evropské unie nevztahují. Resp. předmětná úprava není v rozporu se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů.  
Nařízení 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 (dále 
také „nařízení eIDAS“) se (mj. s ohledem na jeho články 1 a 2) na problematiku upravenou ve vyhlášce 
nevztahuje. 

 

Tento systém (resp. registr docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol) neslouží ke komunikaci 
s veřejností. Funkcionalita tohoto uzavřeného systému neslouží k tomu, aby byly poskytovány on-line služby či 
uskutečňovány elektronické transakce. Pokud jde pak o úpravu identifikace původců datových zpráv, kterými 
budou předávány do registru údaje, ta není předmětem předložené vyhlášky a je upravena zvláštními právními 
předpisy mimo působnost MŠMT (mj. zákonem č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých 
dalších zákonů (zákon o elektronickém podpisu), ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 300/2008 Sb., o 
elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů). 
 

d) Zhodnocení platného právního stavu 
Ustanovení § 87 odst. 1 písm. g) bodu 2 a § 87b odst. 4 zákona o vysokých školách, která 
nabudou účinnosti 1. září 2016, předpokládají vydání vyhlášky stanovující formát a strukturu 
datové zprávy a technické podmínky a lhůty pro předávání oznámení změn v údajích 
o zaměstnancích veřejných, státních a soukromých vysokých škol.  
Ustanovení § 87b odst. 5 zákona o vysokých školách pak mj. stanoví, že ustanovení § 87b 
odst. 4 se použije obdobně na údaje o docentech a profesorech působících v základním 
pracovněprávním vztahu jako pedagogičtí nebo vědečtí pracovníci poskytovatelů 
zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky uvedených v § 93a 
zákona o vysokých školách.  

[Součástí registru jsou podle § 87b odst. 5 zákona o vysokých školách, jakož 
i s ohledem na § 93c písm. f), § 93e písm. e), § 93g písm. f) a § 93i písm. e) zákona 
o vysokých školách, údaje o docentech a profesorech působících na území České 
republiky v rámci pracovního poměru nebo na základě dohod o pracích konaných 
mimo pracovní poměr (tj. na základě dohody o provedení práce nebo dohody 
o pracovní činnosti) jako pedagogičtí nebo vědečtí pracovníci na zahraničních 
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vysokých školách nebo jejich tuzemských pobočkách uvedených v § 93a zákona 
o vysokých školách.   
Poskytovat aktuální údaje do registru o svých pedagogických a vědeckých 
pracovnících, kteří jsou docenty nebo profesory a působí v České republice, tedy musí  
        - tzv. evropská zahraniční vysoká škola (zahraniční vysoká škola, která má sídlo, 
svou ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské činnosti na území některého jiného 
členského státu Evropské unie*, nebo která byla zřízena nebo založena podle práva některého 
jiného členského státu Evropské unie), pokud se v České republice přihlásila k plnění 
informačních povinností podle § 93b odst. 1 zákona o vysokých školách,  
 
        - tzv. pobočka evropské zahraniční vysoké školy (tuzemská právnická osoba, která 
hodlá na území České republiky v rámci spolupráce s evropskou zahraniční vysokou školou 
poskytovat zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském studijním 
programu evropské zahraniční vysoké školy podle právních předpisů domovského státu 
evropské zahraniční vysoké školy), pokud se v České republice přihlásila k plnění 
informačních povinností podle § 93d odst. 1 zákona o vysokých školách,  
 
        - tzv. mimoevropská zahraniční vysoká škola (zahraniční vysoká škola, která není 
evropskou zahraniční vysokou školou), pokud jí ministerstvo udělilo tzv. tuzemské 
povolení (povolení podle § 93f zákona o vysokých školách k poskytování zahraničního 
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky),  
  
        - tzv. pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy (tuzemská právnická osoba, 
která hodlá na území České republiky v rámci spolupráce s mimoevropskou zahraniční 
vysokou školou poskytovat zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním vysokoškolském 
studijním programu mimoevropské zahraniční vysoké školy podle právních předpisů 
domovského státu mimoevropské zahraniční vysoké školy), pokud jí ministerstvo udělilo 
tzv. tuzemské oprávnění (oprávnění podle § 93h zákona o vysokých školách k poskytování 
zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České republiky).  

(* Pro účely zákona o vysokých školách se podle jeho § 106 odst. 2 za členský stát Evropské 
unie považuje rovněž „jiný smluvní stát Dohody o Evropském hospodářském prostoru  
a Švýcarská konfederace“.)] 

  Předloženým návrhem bude uvedené zmocnění naplněno.   
 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy  
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České 
republiky, dále sociální dopady (včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé) a dopady na životní prostředí 
 
S návrhem vyhlášky samotné nebude spojen vznik dodatečných výdajů státního rozpočtu. 
Zatížení státního rozpočtu bylo totiž vyvoláno již samotným rozšířením informačních 
a evidenčních povinností týkajících se obsahu a naplňování registru, provedeným zmiňovanou 
novelou zákona o vysokých školách.  

[Novela zákona mj. rozšířila výčet vzdělávacích institucí, jejichž profesoři a docenti budou 
evidováni v registru, o státní vysoké školy a o poskytovatele zahraničního vysokoškolského 
vzdělávání na území České republiky uvedené v § 93a zákona o vysokých školách. 
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Novela zákona dále stanovila, že v registru budou evidovány i údaje o mimořádných 
profesorech, jejichž pracovní místa budou moci zřizovat vysoké školy s institucionální 
akreditací. 
 

Příslušné finanční dopady tedy vyplývají již z těchto změn zákona o vysokých školách. 
Z hlediska předpokládaného finančního dopadu těchto změn lze pro úplnost poznamenat:  

Vzhledem k tomu, že novela zákona o vysokých školách nově vymezuje registr docentů, 
profesorů a mimořádných profesorů, rozšiřuje množství údajů, které vysoké školy budou 
povinny vkládat do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů, včetně rozšíření 
povinných subjektů, vyplývají z této skutečnosti zvýšené náklady na vedení tohoto registru.   

Pro veřejné a soukromé vysoké školy dojde  v souvislosti s rozšířením již vedeného registru ke 
zvýšení současných nákladů. U státních vysokých škol, jakož i u zahraničních vysokých škol  
a jejich poboček, pokud budou oprávněny poskytovat na území ČR zahraniční vysokoškolské 
vzdělávání, dojde k navýšení o nové náklady určené na předávání údajů do registru.  

U ministerstva pak dojde k navýšení nákladů na údržbu provozu registru (technická  
a programová část) a na zaměstnance vykonávající tuto agendu (vedení registru, včetně 
metodické činnosti).   
 
Celkové náklady pro ministerstvo na vedení registru docentů, profesorů a mimořádných 
profesorů jsou předpokládány takto:  

- Jednorázová částka související s počátečními drobnými úpravami registru docentů, 
profesorů a mimořádných profesorů, která se odhaduje na 200 000 Kč.   

- Průběžně vynaložené náklady na vedení registru docentů, profesorů a mimořádných 
profesorů budou činit odhadem 100 000 Kč ročně, obdobně jako je tomu v současné 
době.] 

 

Návrh vyhlášky upravuje pouze technické podrobnosti (finančně nepodstatné), týkající se 
předávání údajů do registru, a je tedy finančně neutrální.   
Vůči státním fondům nebo vůči rozpočtům územních samosprávných celků nemá návrh žádné 
požadavky. 
Navrhovaná úprava nepředpokládá vznik dopadů na ostatní veřejné rozpočty. 
Navrhovaná úprava nepředpokládá dopady na sociální prostředí ani dopady na životní 
prostředí ani podnikatelské prostředí. 
 

f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti žen a mužů 
Navrhovaná právní úprava do zákazu diskriminace či do rovnosti mužů a žen nezasahuje. 
 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
Předkládaná vyhláška nepřináší ve srovnání se zákonem č. 111/1998 Sb. žádná nová rizika 
pro ochranu soukromí a osobních údajů. 
 

h) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
Navrhovaná právní úprava nepřináší nová korupční rizika.  
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i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nebude mít bezprostřední dopady na bezpečnost a obranu státu. 

 
j) Hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad 
Návrh vyhlášky nepřináší nové a rozsáhlé dopady, a to ani v oblastech uvedených v části I 
bodu 3.6 písm. a) až e) Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) - v oblasti 
státního rozpočtu a ostatních veřejných rozpočtů, v oblasti administrativní zátěže pro orgány 
veřejné správy, v oblasti nákladů plynoucích z regulace pro podnikatele a občany, v oblasti 
konkurenceschopnosti a v oblasti ekonomických a právních vztahů jak mezi orgány veřejné 
správy, tak i soukromými subjekty. Návrh vyhlášky toliko specifikuje technické podmínky a 
lhůty předávání údajů do registru, samotná informační povinnost však vyplývá ze zákona o 
vysokých školách.  
V souladu s vypořádáním připomínek uvedených v části IV tohoto materiálu (resp. 
připomínky ÚV ČR-KML) a s  ohledem na to, že návrh vyhlášky nepřináší nové a rozsáhlé 
dopady, nebyla k němu vypracována Zpráva z hodnocení dopadů regulace, resp. hodnocení 
dopadů regulace (RIA).  
 

 

 
ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 (k Předmětu úpravy) 

Předloženou vyhláškou bude plně naplněno zmocnění, obsažené v § 87 odst. 1 písm. g) bodu 
2 a § 87b odst. 4 zákona o vysokých školách.  A budou vytvořeny podmínky i pro realizaci § 
87b odst. 5 zákona o vysokých školách. Tj. předložený návrh stanoví technické podmínky a 
lhůty předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů a formát a 
strukturu datové zprávy, jejímž prostřednictvím veřejné vysoké školy, soukromé vysoké 
školy, státní vysoké školy a poskytovatelé zahraničního vysokoškolského vzdělávání na 
území České republiky budou do registru oznamovat údaje týkající se jejich zaměstnanců.  

 

K § 2 (k Formátu a struktuře datové zprávy) 

Návrh vyhlášky vymezuje strukturu datové zprávy prostřednictvím specifikace údajů, které 
budou v registru vedeny o dotčených zaměstnancích vysokých škol.  

 

K § 3 (k Technickým podmínkám a lhůtám předávání údajů) 

Navržená právní úprava stanovuje technické podmínky a termíny a lhůtu pro předávání údajů 
do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů povinnými subjekty (tuzemskými 
vysokými školami a příslušnými zahraničními vysokými školami a jejich tuzemskými 
pobočkami poskytujícími na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání). 
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K § 4 (k Účinnosti) 

Novela zákona o vysokých školách ukládá ministerstvu (v čl. II bodu 15) upravit dosavadní 
registr docentů a profesorů zaměstnaných na veřejných a soukromých vysokých školách podle 
zákona o vysokých školách, ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti novely zákona 
o vysokých školách, do 1 roku ode dne nabytí účinnosti novely zákona o vysokých školách, 
tj. do 1. září 2017. Aby mohl být tento úkol vyplývající ze zákona splněn, navrhuje se, aby 
vyhláška nabyla účinnosti dnem 1. ledna 2017. 
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