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IV. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů 

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 tvoří ty níže uvedené údaje, které jsou při předávání známy 
2. ÚV ČR – 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 výzkum, vývoj a inovace 
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. Úřad pro ochranu osobních údajů  
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Připomínky s vypořádáním členěné podle tematických okruhů 

 

Ustanovení 
návrhu 

Resort 
(připomínkové 

místo) 
Připomínky 

Charakter 
připomínky 

Vypořádání 

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 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. 
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 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).“. 

K odůvodnění UOOU V obecné části písm. g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů k vyhlášce o předávání údajů do registru docentů, 
profesorů a mimořádných profesorů 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. 
V obecné části v písm. g) byla doplněna slova „ve 
srovnání se zákonem č. 111/1998 Sb.“. 

 ÚV  - Úřad vlády 
- KML 

Přestože předkladatel v Odůvodnění uvádí, že s ohledem na to, že návrh vyhlášky 
nepřináší nové a rozsáhlé dopady, nebyla k němu vypracována Závěrečná zpráva 
z hodnocení dopadů regulace (RIA), a odkazuje na bod 3.6 Obecných zásad RIA, 
dovolujeme si jej upozornit, že v souladu s bodem 5.6 Obecných zásad RIA se 
u návrhu vyhlášky předkládané mimo plán vyhlášek provádí RIA vždy 
s výjimkou bodu 3.8, písm. c) a d). Případně je možné požádat o výjimku 
z předložení, resp. o neprovedení, RIA předsedu Legislativní rady vlády. Žádáme 
o zohlednění tohoto postupu v obdobných případech v budoucnu.  

Doporučující. Akceptováno. 
Bude vyhověno při vypracování budoucích návrhů 
zákonů a ostatních právních předpisů. 

 MF Obecně - V textu doporučujeme prověřit nadměrné používání dvojteček. Doporučující. Akceptováno. 
K úvodní větě MSP Konstatujeme, že § 87b odst. 5 zákona o vysokých školách nemá charakter 

zmocňovacího ustanovení, pročež žádáme předkladatele, aby jej vyjmul z výčtu 
prováděných zmocňovacích ustanovení.  

Doporučující. 
 
 

Akceptováno. 

K § 1 písm. a) 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 2. 

Zásadní. Akceptováno. 
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A § 87b odst. 4 a 5 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.  

 

K § 1 písm. a) 
a § 2 odst. 3 

MSP Podle čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády má být legislativní zkratka 
zavedena na tom místě právního předpisu, kde se nahrazované slovní spojení 
vyskytuje poprvé. Z toho důvodu by zkratka „poskytovatel“ měla být zakotvena 
již v § 1 písm. a) a při dalších výskytech v § 2 odst. 3 a násl.  důsledně uplatňována.  

Doporučující. 
 
 

Akceptováno. 
 

K § 1 písm. a) 
a § 3 odst. 1 

MSP Ačkoli se v názvu návrhu vyhlášky hovoří o „předávání“  údajů do registru, je v § 1 
písm. a) uvedeno, že vypočtené subjekty „oznamují a vkládají“ do registru změny 
v údajích, a v § 3 odst. 1 se uvádí, že se údaje do registru „vkládají“ průběžně. 
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 jinak. 
Ve vyhlášce bude jednotně užíváno pojmu 
„předávat“. 

K § 2 odst. 1 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 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 2. 
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.  

Zásadní. Akceptováno. 
Původní text byl nahrazen textem  
„Údaje do registru jsou předávány Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
„ministerstvo“) elektronickými formuláři. Přípustný 
formát datové zprávy je XML.“.   
Rozdělení ustanovení na písm. a) a b) bylo 
vypuštěno.  

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 2. zákona č. 111/1998 Sb., 
nicméně z ustanovení neplyne podle našeho názoru žádná technická podmínka. 
Odstavec 1 stanoví pouze lhůty pro předávání údajů a odstavec 2 odkazuje na další 
zdroj informací, sám ovšem žádné technické podmínky nestanoví. Požadujeme 
proto ustanovení upravit.  

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

K § 3  
odst. 1 

a 2 

MF V § 3 odst. 1 doporučujeme specifikovat, kdo údaje vkládá.  
 
 
V odstavci 2 doporučujeme nahradit trpný rod rodem činným (tj. spojení „jsou 
ministerstvem zveřejňovány“ nahradit spojením „ministerstvo zveřejňuje“. 
Obdobně pak upravit i § 4. 

Doporučující. Akceptováno jinak. 
Slovo „vkládají“ bylo nahrazeno slovem 
„předávají“. 
 
Akceptováno. 
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MV 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“. 

Doporučující. Akceptováno. 
 

K § 3 odst. 2 MSP Upozorňujeme, že zde užitý pojem „pověřené osoby“ není dostatečně přesně 
vymezen. Nelze z něj dovodit, kdo konkrétně pod něj spadá a kým a k čemu byl tento 
pověřen. Z toho důvodu žádáme předkladatele, aby předmětný pojem zpřesnil tak, 
aby byl jeho výklad jednoznačný.  

Doporučující. 
 
 

Akceptováno jinak. 
Termín byl vypuštěn. 

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

Doporučující. Akceptováno. 
  

K § 4 MF Subjekty, které jsou uživateli registru, vymezuje § 87b odst. 3 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) bodu 2 a § 87b odst. 4 a 5 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. 
§ 4 odst. 1 a 3 byl vypuštěn. 
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 MV 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.  

Zásadní. Akceptováno. 
§ 4 odst. 1 a 3 byl vypuštěn. 

K § 4 odst. 1 MF V § 4 odst. 1 doporučujeme specifikovat, o jaký zákon se jedná, a to buď 
doplněním slov „o vysokých školách“ za slovo „zákon“ nebo doplněním slova 
„jiného“ před slovo „zákon“ (záleží na tom, zda se předpokládá, že by i jiný zákon 
než zákon o vysokých školách mohl nahlížení umožnit).  

Doporučující. Akceptováno jinak. 
§ 4 odst. 1 a 3 byl vypuštěn. 

ÚV ČR - KOM Toto ustanovení upravuje okruh osob, které budou mít k dotčeným údajům 
v registru přístup. Vedle specifikovaných osob je dále 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 specifikovat, o které osoby se jedná.  

Zásadní  - 
alespoň doplnit 

odůvodnění. 

Akceptováno jinak.  
§ 4 odst. 1 a 3 byl vypuštěn. 

K § 4 odst. 2 MV Navrhujeme odstavec přesunout do § 2 jako odstavec 3, neboť se domníváme, že 
by se mělo jednat o součást datové zprávy, která bude předávána ministerstvu.  

Doporučující. Akceptováno. 
Ustanovení přesunuto do § 2 jako odstavec 3. 
Ve zmíněném ustanovení bude užito textu: 
„(3) K předávaným údajům připojují vysoké školy  
a poskytovatelé osobní jméno a příjmení, 
telefonické spojení a adresu elektronické pošty 
zaměstnanců pověřených předávat údaje nebo 
nahlížet do registru a datum vzniku jejich 
pověření.“.  

 MPO Bez připomínek   
 MD Bez připomínek   
 MMR Bez připomínek   
 MZV Bez připomínek   
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V Praze dne 22. července 2016 

Vypracovala:  JUDr. Věra Koťátková  

 ÚV ČR – VÚV Bez připomínek   
 ÚV ČR - RVV Bez připomínek   
 MZD Bez připomínek   
 MZE Bez připomínek   
 MPSV Bez připomínek   
 MK 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 vyhlášce o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů doporučujeme doplnit do stávajícího textu za slovo „nepřináší“ slova „ve srovnání se zákonem č. 111/1998 Sb.“ vypracovaným na základě níže uvedeného odůvodnění. 



