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III. 
 

ODŮVODNĚNÍ 
 
 

I. Obecná část 
 
a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Hlavním cílem návrhu vyhlášky je zajištění nezbytných informací pro potřeby statistiky 
a průběžného monitorování vývoje přihlášených a přijatých uchazečů ke studiu na vysokých 
školách, vývoje v oblasti celoživotního vzdělávání, úprava předávání statistických údajů 
z matrik studentů a agregovaných údajů o zaměstnancích vysokých škol a jejich odměňování.  
Vyhláška zároveň řeší úpravu statistických zjišťování v oblasti vysokého školství po jejich 
převodu z působnosti zákona o státní statistické službě pod resortní právní předpis v souladu 
s usneseními vlády České republiky ze dne 29. srpna 2012 č. 634, k Záměru zefektivnění 
výkonu státní statistické služby, a ze dne 18. prosince 2013 č. 980, k Návrhu dalšího postupu 
zefektivnění výkonu státní statistické služby a revize v oblasti výkaznictví a evidencí. 
 
 
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 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. Podle tohoto ustanovení 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) stanoví vyhláškou 
termíny, strukturu a formu předávání údajů mj. pro potřeby statistiky o uchazečích o přijetí ke 
studiu, o účastnících a absolventech celoživotního vzdělávání, úpravu předávání statistických 
údajů z matrik studentů a agregovaných údajů o zaměstnancích vysokých škol a jejich 
odměňování.  
 
 
c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie 
 
Na problematiku upravenou návrhem vyhlášky se v současnosti vztahuje nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008, o vypracovávání a rozvoji 
statistik o vzdělávání a celoživotním učení, a nařízení Komise (EU) č. 912/2013 ze dne 23. 
září 2013, kterým se provádí nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008 
o vypracovávání a rozvoji statistik o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde o statistiky 
o systémech vzdělávání a odborné přípravy.  
Navrhovaná vyhláška je plně v souladu s těmito nařízeními. Ustanovení navrhované právní 
úpravy proto nezakládají rozpor s právem Evropské unie ve světle ustálené judikatury 
soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 
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d) 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, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a 
dopady na životní prostředí 
 
Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky nijak fakticky nemění stávající stav sběru statistických 
informací, nebudou s její realizací spojeny žádné další nároky na státní rozpočet, na ostatní 
veřejné rozpočty a na hospodářské subjekty, ani žádné negativní sociální dopady, dopady 
na podnikatelské prostředí nebo na životní prostředí.  
 
 
e) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. 
V oblasti rovného postavení žen a mužů představuje pozitivní dopad, neboť součástí 
navrhované úpravy je implementace podnětu Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů 
z května 2015 na členění zjišťovaných dat týkajících se fyzických osob podle pohlaví. 
 
 
f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Požadované informace o zaměstnancích vysokých škol a jejich odměňování budou i nadále 
předávány ve formě agregovaných údajů. Osobní údaje studentů, uchazečů o přijetí ke studiu, 
účastníků a absolventů celoživotního vzdělávání se předávají v podobě identifikačních kódů a 
číselníkových hodnot odpovídajících datových položek, nepředávají se žádné jmenné a 
adresní údaje s výjimkou kódu obce popřípadě státu trvalého pobytu uchazeče nebo účastníka 
nebo absolventa celoživotního vzdělávání, v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 písm. i) 
zákona o vysokých školách. Tím je minimalizován dopad na soukromí konkrétních fyzických 
osob. Ochrana zpracovávaných údajů je zabezpečena chráněným režimem jejich zpracování 
a omezeným přístupem k nim. 
Z uvedeného vyplývá, že navrhovaná úprava je v souladu s ochranou soukromí a osobních 
údajů. 
 
 
g) Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
 
Vzhledem k tomu, že návrh vyhlášky nijak nemění stávající stav sběru statistických 
informací, navrhovaná právní úprava není z korupčního hlediska riziková. Předložený 
prováděcí předpis nezavádí diskreci v rozhodování, v níž by mohla být korupční rizika 
spatřována. 
 
 
h) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady na bezpečnost 
nebo obranu státu. 
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i) Hodnocení dopadu regulace podle obecných zásad 
 
Navrhovaná právní úprava nemění stávající stav sběru statistických informací. 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). (Viz část I bod 3. 6 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA). 
 

 
II. Zvláštní část 

 
K § 1 (k Předmětu úpravy) 
 

Předloženou vyhláškou bude plně naplněno zmocnění, obsažené v § 87 odst. 1 písm. g) bodu 
3 zákona o vysokých školách. Tj. předložený návrh stanoví termíny, strukturu a formu 
předávání údajů podle ustanovení § 87 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách 
ministerstvu. 

Přičemž ve zmíněném § 87 odst. 1 písm. i) zákona o vysokých školách je stanoveno, že 
ministerstvo „i) sdružuje a využívá informace o uchazečích o přijetí ke studiu a o účastnících 
a absolventech celoživotního vzdělávání a informace z matriky studentů v souladu se 
zvláštními předpisy a agregované údaje o zaměstnancích vysokých škol a jejich odměňování; 
při sdružování a využívání informací a při provádění statistických zjišťování je oprávněno 
samo, případně prostřednictvím jím pověřené osoby, využívat rodná čísla uchazečů o přijetí 
ke studiu ve studijním programu, osob přijatých ke studiu ve studijním programu, studentů 
studujících ve studijním programu, a osob, které přerušily nebo ukončily studium ve studijním 
programu, účastníků celoživotního vzdělávání a absolventů celoživotního vzdělávání; vysoké 
školy jsou povinny předávat ministerstvu tyto údaje v termínech, struktuře a formě stanovené 
prováděcím právním předpisem“. 

Předložený návrh tedy stanoví termíny, strukturu a formu předávání údajů o uchazečích 
o přijetí ke studiu ve studijních programech a o účastnících a absolventech celoživotního 
vzdělávání, informací z matrik studentů a agregované údajů o zaměstnancích vysokých škol 
a jejich odměňování.   
 
 

K § 2 (k Předávání statistických údajů o uchazečích o přijetí ke studiu) 
 
Návrh vyhlášky stanovuje soubor údajů o jednotlivých uchazečích o přijetí ke studiu na 
vysoké škole, včetně atributů studijního programu, do jehož studia si uchazeč podal přihlášku 
ke studiu, a výsledku přijímacího řízení a zápisu ke studiu, dále se stanovuje rozhodné datum 
a lhůta pro předání sdružovaných údajů. 
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K § 3 (k Předávání statistických údajů o účastnících a absolventech programů 
celoživotního vzdělávání nebo mezinárodně uznávaných kursů) 
 
Návrh vyhlášky stanovuje soubor údajů o jednotlivých účastnících a absolventech programu 
celoživotního vzdělávání nebo mezinárodně uznávaných kursů na vysoké škole, včetně 
atributů programu celoživotního vzdělávání, dále se stanovuje rozhodné datum a lhůta pro 
předání sdružovaných údajů. 
 
 
K § 4 (k Předávání statistických údajů z matrik studentů) 
 
Navržená právní úprava stanovuje termíny a lhůtu pro předávání údajů z matrik studentů do 
databáze spravované ministerstvem. 
 
 
K § 5 (k Předávání agregovaných statistických údajů o zaměstnancích vysokých škol) 
 
Návrh vyhlášky stanovuje soubor předávaných agregovaných údajů o zaměstnancích 
vysokých škol, termíny a lhůtu pro předávání agregovaných údajů. 
V příslušných ustanoveních vyhlášky (v § 2 odst. 4, v § 3 odst. 4 a v § 4 odst. 5) se stanovují 
lhůty pro zveřejňování popisů struktur předávaných údajů, respektive vzorů formulářů pro 
předávání agregovaných údajů (v § 5 odst. 3). 
 
 
K § 6 (ke Společným ustanovením) 
 
Navržená právní úprava stanovuje okruh zaměstnanců, kteří mají přístup k agregovaným 
údajům. 
 
 
K § 7 (k Přechodným ustanovením) 

Vysoké školy budou ministerstvu údaje předávat způsobem stanoveným v této vyhlášce 
počínaje rokem 2017.   

Ministerstvu se též specificky stanoví mezní termíny pro zveřejnění popisů struktur 
a číselníků a vzorů formulářů, které se budou týkat prvního předání údajů podle vyhlášky. 
 
 
K § 8 (k Účinnosti) 
 
Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti současně s novelou zákona o vysokých školách.  
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