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IV. 
ROZDÍLOVÁ TABULKA NÁVRHU PRÁVNÍHO PŘEDPISU S PŘEDPISY EU 

 
Navrhovaný právní předpis ČR Odpovídající předpis EU 

Ustanovení 
vyhlášky                             
č. .../2016 

Sb., o 
předávání 

statistických 
údajů 

vysokými 
školami 

 
 

Obsah 

 
 

Celex č. 
 

 
 

Ustanovení 

 
 

Obsah 

§ 1 Předmět úpravy 

     Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo 
použitelné předpisy Evropské unie1) termíny, 
strukturu a formu, ve které vysoké školy 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy 
(dále jen „ministerstvo“) předávají  

a) údaje o uchazečích o přijetí ke studiu ve 
studijních programech a o účastnících 
a absolventech celoživotního vzdělávání, 

b) informace z matrik studentů, 
c) agregované údaje o zaměstnancích vysokých 

škol a jejich odměňování. 
--------------- 
1) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 452/2008  
    ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji statistik      

32008R0452 Článek 3 
(Oblasti) 

 
 

Oblasti 
 

Toto rozhodnutí se vztahuje na vypracovávání 
statistik ve třech oblastech: 
a) oblast 1 zahrnuje statistiky o systémech 
vzdělávání a odborné přípravy; 
b) oblast 2 zahrnuje statistiky o účasti dospělých 
na celoživotním učení; 
c) oblast 3 zahrnuje další statistiky o vzdělávání 
a celoživotním učení, jako jsou statistiky 
o lidském kapitálu a o sociálním a ekonomickém 
přínosu vzdělávání, které nespadají do oblastí 1 
a 2. 
 

Vypracovávání statistik v těchto oblastech 
probíhá v souladu s přílohou. 

32008R0452 Příloha, 
oblast 1 
(Systémy 

Cílem tohoto sběru údajů je poskytnout 
srovnatelné údaje o klíčových aspektech 
systémů vzdělávání a odborné přípravy, 
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    o vzdělávání a celoživotním učení. 
   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  
    a o vzdělávání a celoživotním učení, pokud jde 
    o statistiky o systémech vzdělávání a odborné přípravy 

vzdělávání 
a odborné 
přípravy), 

část 1 
(Cíl) 

konkrétně o účasti na vzdělávacích programech 
a o jejich absolvování, jakož i o nákladech 
a druzích zdrojů vyčleněných pro vzdělávání 
a odbornou přípravu. 
 

32008R0452 Příloha, 
oblast 1 
(Systémy 

vzdělávání 
a odborné 
přípravy), 

část 3 
(Témata), 

věta první 

 
 

Shromažďují se údaje o: 
a) zápisech studentů včetně charakteristiky 
studentů; 
b) nových studentech; 
c) absolventech a dokončení studia; 
d) nákladech na vzdělávání; 
e) pedagogických pracovnících; 
f) vyučovaných cizích jazycích; 
g) velikosti tříd, 
jež umožňují vypočítat ukazatele ohledně 
vstupů, postupů a výstupů systémů vzdělávání 
a odborné přípravy. 

32008R0452 Příloha, 
oblast 2 
(Účast 

dospělých na 
celoživotním 

učení), 
část 1 
(Cíl) 

Cílem tohoto zjišťování je poskytnout 
srovnatelné údaje o účasti a neúčasti dospělých 
na celoživotním učení. 

 

32008R0452 Příloha, 
oblast 2 

Tématy zjišťování jsou: 
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(Účast 
dospělých na 
celoživotním 

učení), 
část 3 

(Témata), 
věta první 

a) účast a neúčast na činnostech učení; 
b) charakteristiky těchto činností učení; 
c) informace o dovednostech uváděných 
respondenty; 
d) sociálně demografické informace. 

 
§ 2 Předávání statistických údajů o uchazečích o 

přijetí ke studiu 

(1) O každém uchazeči o přijetí ke studiu 
v bakalářském nebo nenavazujícím magisterském 
studijním programu předává vysoká škola 
ministerstvu soubor údajů, který obsahuje:  
a) resortní identifikátor vysoké školy, popřípadě 

i fakulty, uskutečňuje-li studijní program 
fakulta, a datum podle odstavce 2,  

b) identifikační údaje uchazeče, kterými jsou  
1. rodné číslo, nebo datum narození a 
pohlaví, nebylo-li rodné číslo uchazeči 
přiděleno,  
2. státní občanství,  
3. obec, v níž má trvalý pobyt na území 
České republiky, s poštovním směrovacím 
číslem vztahujícím se k místu trvalého 
pobytu, popřípadě stát, v němž má trvalý 
pobyt, nejde-li o Českou republiku,  

32008R045 Článek 4 
(Statistická 
opatření), 
odst. 1, 

věta čtvrtá 

Údaje se případně systematicky rozepisují podle 
pohlaví. 
 

32008R0452 Příloha, 
oblast 1 
(Systémy 

vzdělávání 
a odborné 
přípravy), 

část 3 
(Témata), 

věta první 

 
 

Shromažďují se údaje o: 
a) zápisech studentů včetně charakteristiky 
studentů; 
b) nových studentech; 
c) absolventech a dokončení studia; 
d) nákladech na vzdělávání; 
e) pedagogických pracovnících; 
f) vyučovaných cizích jazycích; 
g) velikosti tříd, 

jež umožňují vypočítat ukazatele ohledně 
vstupů, postupů a výstupů systémů vzdělávání 
a odborné přípravy. 
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c) údaje o předchozím vzdělávání uchazeče, 
kterými jsou  

1. resortní identifikátor školy, v níž 
uchazeč získal střední vzdělání s maturitní 
zkouškou, vyšší odborné vzdělání nebo 
vyšší odborné vzdělání v konzervatoři, 
popřípadě stát předchozího vzdělávání, 
jde-li o zahraniční školu, 
2. obor vzdělání nebo akreditovaný 
vzdělávací program, 
3. rok vykonání maturitní zkoušky nebo 
absolutoria,  

d) údaje o studijním programu, k jehož studiu 
podal uchazeč přihlášku, včetně jeho kódu, 
údaje o výsledku přijímacího řízení a 
případně i údaj o zápisu do studia tohoto 
studijního programu. 

(2) Údaje vycházejí z obsahu evidence 
uchazečů k 31. březnu a k 31. říjnu. Údaje  
k 31. březnu zahrnují pouze informace o podaných 
přihláškách, údaje k 31. říjnu zahrnují i výsledky 
přijímacího řízení a zápisu do studia. 

(3) Údaje se předávají do databáze spravované 
ministerstvem do 15 dnů ode dne uvedeného 
v odstavci 2, a to v souladu s popisy struktur 
individuálních údajů a číselníky pro předávání 
individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem. 

(4) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje 
ministerstvo na svých internetových stránkách 

32013R0912 PŘÍLOHA I 
(Témata, 
podrobný 
seznam 

charakteristik a 
členění), 

část  
„Údaje o 

nově 
přijatých 

studentech“ 
 

Údaje o nově přijatých studentech 

— počet nově přijatých studentů podle úrovní 
ISCED 3 až 8 (úrovně ISCED 3 až 5: 
dvoumístný kód; ISCED 6 až 8: jednomístný 
kód), pohlaví a věku. Předávání údajů pro 
úrovně ISCED 6 a 7 s dvoumístným kódem 
není povinné, 

— počet nově přijatých studentů podle úrovní 
ISCED 3 až 8 (úrovně ISCED 3 a 4: pouze 
odborné vzdělávání; ISCED 5: dvoumístný 
kód; ISCED 6 až 8: jednomístný kód), pohlaví 
a oboru vzdělávání (úroveň 2 členění). 
Předávání údajů pro úrovně ISCED 6 a 7 s 
dvoumístným kódem není povinné. 
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nejpozději 3 měsíce před datem uvedeným 
v odstavci 2. 

§ 3 Předávání statistických údajů o účastnících a 
absolventech programů celoživotního 

vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně 
uznávaných kursech 

(1) O každém účastníku a každém absolventu 
programu celoživotního vzdělávání2) 
orientovaného na výkon povolání nebo 
uznatelného pro další studium v akreditovaných 
studijních programech, jehož celková hodinová 
dotace činí nejméně 50 hodin, a o každém 
účastníku a každém absolventu vzdělávání 
v mezinárodně uznávaném kursu3) předává vysoká 
škola ministerstvu soubor údajů, který obsahuje:  
a) resortní identifikátor vysoké školy, popřípadě 

i fakulty, uskutečňuje-li program 
celoživotního vzdělávání nebo mezinárodně 
uznávaný kurs fakulta, a datum podle 
odstavce 2,  

b) identifikační údaje účastníka nebo absolventa, 
kterými jsou  

1. rodné číslo, nebo datum narození a 
pohlaví, nebylo-li rodné číslo účastníkovi 
přiděleno,  
2. státní občanství,  
3. obec, v níž má trvalý pobyt na území 
České republiky, popřípadě stát, v němž 

32008R045 Článek 4 
(Statistická 
opatření), 
odst. 1, 

věta čtvrtá 

Údaje se případně systematicky rozepisují podle 
pohlaví. 
 

32008R0452 Příloha, 
oblast 2 
(Účast 

dospělých na 
celoživotním 

učení) 
 

1. Cíl 
Cílem tohoto zjišťování je poskytnout 
srovnatelné údaje o účasti a neúčasti dospělých 
na celoživotním učení. 
 

2. Rozsah 
Statistickou jednotkou je jednotlivec ve věku od 
25 do 64 let. V případě sběru informací 
dotazováním je třeba se pokud možno vyhnout 
odpovědím v zastoupení. 
 

3. Témata 
Tématy zjišťování jsou: 
a) účast a neúčast na činnostech učení; 
b) charakteristiky těchto činností učení; 
c) informace o dovednostech uváděných 
respondenty; 
d) sociálně demografické informace. 
 

Informace o účasti na sociálních a kulturních 
činnostech se budou rovněž shromažďovat na 
základě dobrovolnosti jako vysvětlující 
ukazatele užitečné pro další analýzu profilů 
účastnících i neúčastnících se osob. 
 
4. Zdroje údajů a velikost vzorků 
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má trvalý pobyt, nejde-li o Českou 
republiku,  

c) údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání, 
d) údaje o studiu v programu celoživotního 

vzdělávání nebo v mezinárodně uznávaném 
kursu, kterými jsou  

1. interní kód programu,  
2. zda se jedná o program celoživotního 
vzdělávání nebo o mezinárodně uznávaný 
kurs, 
3. kód vyjadřující obsah studia podle 
aktuální statistické klasifikace oborů 
vzdělání, jejíž vydání bylo oznámeno 
podle zákona o státní statistické službě 
Českým statistickým úřadem4) , 
4. délka studia v měsících, 
5. celková hodinová dotace, 
6. požadované vstupní vzdělání, 
7. místo výuky,  
8. kód zdroje financování, 
9. kód způsobu zakončení programu nebo 
kursu,  
10. údaje o účelu vzdělávání v programu 
nebo kursu z hlediska získání nebo 
rozšíření kvalifikace, odborné způsobilosti, 
výkonu povolání a celoživotního učení,  

e) datum zahájení vzdělávání v programu 

Zdrojem údajů je výběrové šetření. Pro snížení 
zátěže respondentů lze jako zdroje použít 
administrativní údaje. Velikost vzorku je 
vypočítávána na základě požadavků na přesnost, 
které nevyžadují, aby platné vnitrostátní vzorky 
zahrnovaly více než 5 000 osob, přičemž 
výpočet vychází z předpokladu, že se provádí 
prostý náhodný výběr. V rámci těchto omezení 
je u určitých skupin obyvatelstva nutné zvážit 
provedení výběru zvláštním způsobem. 
 

5. Periodicita 
Údaje se shromažďují každých pět let. Prvním 
rokem sběru je nejdříve rok 2010. 
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celoživotního vzdělávání nebo mezinárodně 
uznávaného kursu a datum absolvování 
vzdělávání v programu celoživotního 
vzdělávání nebo v mezinárodně uznávaném 
kursu nebo údaj o předčasném ukončení 
tohoto vzdělávání. 

(2) Údaje vycházejí z obsahu evidence 
účastníků a absolventů programů celoživotního 
vzdělávání a mezinárodně uznávaných kursů za 
uplynulý kalendářní rok podle stavu k 31. 
prosinci.  

(3) Údaje se předávají do databáze spravované 
ministerstvem do 15. ledna každého kalendářního 
roku, a to v souladu s popisy struktur 
individuálních údajů a číselníky pro předávání 
individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem. 

(4) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje 
ministerstvo na svých internetových stránkách 
nejpozději 3 měsíce před datem uvedeným 
v odstavci 2. 
 

------------ 
2) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o  
     změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých  
     školách), ve znění pozdějších předpisů.  
3) § 60a zákona č. 111/1998 Sb., ve znění  
     pozdějších předpisů. 
4) § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické  
     službě.  
     Sdělení Českého statistického úřadu č. 348/2015 Sb., o     
     zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F        

     2013). 
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§ 4 Předávání statistických údajů z matrik 
studentů 

(1) Vysoká škola předává obsah 
matriky studentů do databáze spravované 
ministerstvem. 
(2) Údaje se předávají podle stavu k 31. 

březnu, 30. červnu, 31. říjnu a 31. prosinci. Údaje 
se předávají do desátého dne následujícího 
kalendářního měsíce, v souladu s popisy struktur 
individuálních údajů a číselníky pro předávání 
individuálních údajů zveřejněnými ministerstvem.  

(3) Vysoká škola vždy podle stavu k 23. dni 
v měsíci provede aktualizaci převedených údajů a 
současně předá nové údaje, které nebyly předány 
v žádném z předchozích sběrů, a to do konce 
příslušného kalendářního měsíce.  

(4) Sběry údajů podle odstavce 3 nebudou 
probíhat v kalendářních měsících, kdy probíhají 
sběry údajů podle odstavce 2.  

(5) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje 
ministerstvo na svých internetových stránkách 
nejpozději 3 měsíce před odpovídajícím datem 
uvedeným v odstavci 2 větě první. 

32013R0912 Článek 2 
(Témata a 

jejich 
charakteristiky) 

 

Témata a jejich charakteristiky 
 

Příloha I stanoví výběr a specifikaci témat, na 
něž se vztahuje oblast 1 týkající se systémů 
vzdělávání a odborné přípravy, i podrobný 

seznam jejich charakteristik a členění. 
32013R0912 Článek 3 

(Referenční 
období a 
předávání 
výsledků), 

 odst. 1 až 5 
 
 
 

1.   Údaje o zapsaných studentech, nově 
přijatých studentech a pracovnících se týkají 
školního/akademického roku (rok t/t + 1), tak 
jak je vymezen na vnitrostátní úrovni. Roční 
údaje o zapsaných studentech, nově přijatých 
studentech a pracovnících se Komisi (Eurostatu) 
předají každoročně nejpozději do 30. září v roce 
t + 2. První předání údajů v září 2014 se 
vztahuje na školní/akademický rok 2012/2013, 
tak jak je vymezen na vnitrostátní úrovni. 
2.   Údaje o absolventech se vztahují na 
školní/akademický rok (rok t/t + 1), tak jak je 
vymezen na národní úrovni, nebo na kalendářní 
rok (rok t + 1). Roční údaje o absolventech se 
Komisi (Eurostatu) předají každoročně 
nejpozději do 30. listopadu v roce t + 2. 
3.   První údaje o absolventech (vyjma údajů o 
absolventech, kteří během studijního cyklu 
využili studijního pobytu „za účelem získání 
kreditů“) se předají v listopadu 2014 a týkají se 
školního/akademického roku 2012/2013, tak jak 
je vymezen na vnitrostátní úrovni, nebo 
kalendářního roku 2013. 
4.   První údaje o absolventech, kteří během 
studijního cyklu využili studijního pobytu „za 
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účelem získání kreditů“ se předají v listopadu 
2017 a týkají se školního/akademického roku 
2015/2016, tak jak je vymezen na vnitrostátní 
úrovni, nebo kalendářního roku 2016. 
 5.   Mobilní studenti/absolventi se nezávisle na 
svém občanství vymezují podle země původu 
(předchozí vzdělání má přednost před místem 
pobytu a občanstvím). Do roku 2015 včetně se 
pro údaje o „mobilních 
studentech/absolventech“ použije národní 
definice „země původu“. Počínaje rokem 2016 
se bude země původu vymezovat jako země, kde 
bylo získáno osvědčení o vyšším sekundárním 
vzdělání, nebo podle nejlepšího národního 
odhadu. 

32013R0912 PŘÍLOHA I 
(Témata, 
podrobný 
seznam 

charakteristik a 
členění), 

části  
 

„Údaje o 
zapsaných 

studentech“, 
 

„Údaje o 
nově 

přijatých 
studentech“, 

 
 

„Údaje o 

Údaje o zapsaných studentech 
 

- počet zapsaných studentů podle úrovní ISCED 
0 až 8 (úrovně ISCED 0 a 2: dvoumístný kód; 
ISCED 1: jednomístný kód; ISCED 3 až 7: 
třímístný kód; ISCED 8: jednomístný kód), typu 
instituce (veřejná, neveřejná), míry účasti (plné 
vzdělávání, částečné vzdělávání, přepočet na 
plné vzdělávání) a pohlaví. Předávání údajů pro 
úroveň ISCED 01 není povinné, 
 

- počet zapsaných studentů podle úrovní ISCED 
0 až 8 (úrovně ISCED 0 a 2 až 5: dvoumístný 
kód; ISCED 1 a 6 až 8: jednomístný kód), 
pohlaví a věku. Předávání údajů pro úroveň 
ISCED 01 není povinné. Předávání údajů pro 
úrovně ISCED 6 a 7 s dvoumístným kódem není 
povinné, 
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mobilitě 
studentů“ 

 

a 
„Údaje o 

absolventech“ 

 

- počet zapsaných studentů podle úrovní ISCED 
3 až 8 (úrovně ISCED 3 a 4: pouze odborné 
vzdělávání; ISCED 5: dvoumístný kód, ISCED 6 
až 8: jednomístný kód), oboru vzdělávání 
(úroveň 3 členění) a pohlaví. Předávání údajů 
pro úrovně ISCED 6 a 7 s dvoumístným kódem 
není povinné, 
 

- počet studentů zapsaných v „programech 
založených jak na výuce ve škole, tak na 
pracovišti“ podle úrovní ISCED 3 až 5, pouze 
odborné vzdělávání, typu instituce (veřejná, 
neveřejná), míry účasti (plné vzdělávání, 
částečné vzdělávání, přepočet na plné 
vzdělávání) a pohlaví, 
 

- počet zapsaných studentů podle úrovní ISCED 
0 až 8 (úrovně ISCED 0 a 2 až 5: dvoumístný 
kód; ISCED 1 a 6 až 8: jednomístný kód), 
regionů NUTS2 (1) a pohlaví. Předávání údajů 
pro úroveň ISCED 01 není povinné, 
 

- počet studentů zapsaných do úrovní ISCED 0 
až 8 souhrnně podle regionů NUTS2 (1), pohlaví 
a věku, 
 

- počet zapsaných studentů podle úrovní ISCED 
1 až 3 (úrovně ISCED 1 a 2: jednomístný kód; 
ISCED 3: dvoumístný kód) a studovaných 
moderních cizích jazyků, 
 

- počet zapsaných studentů podle úrovní ISCED 
1 až 3 (úrovně ISCED 1 a 2: jednomístný kód; 
ISCED 3: dvoumístný kód) a počtu studovaných 
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moderních cizích jazyků. 
 
 

Údaje o nově přijatých studentech 
 

- počet nově přijatých studentů podle úrovní 
ISCED 3 až 8 (úrovně ISCED 3 až 5: 
dvoumístný kód; ISCED 6 až 8: jednomístný 
kód), pohlaví a věku. Předávání údajů pro 
úrovně ISCED 6 a 7 s dvoumístným kódem není 
povinné, 
 

- počet nově přijatých studentů podle úrovní 
ISCED 3 až 8 (úrovně ISCED 3 a 4: pouze 
odborné vzdělávání; ISCED 5: dvoumístný kód; 
ISCED 6 až 8: jednomístný kód), pohlaví a 
oboru vzdělávání (úroveň 2 členění). Předávání 
údajů pro úrovně ISCED 6 a 7 s dvoumístným 
kódem není povinné. 
 
 

Údaje o mobilitě studentů 
 

- počet zapsaných mobilních studentů podle 
úrovní ISCED 5 až 8 (jednomístný kód), oboru 
vzdělávání (úroveň 3 členění) a pohlaví, 
 

- počet zapsaných mobilních studentů podle 
úrovní ISCED 5 až 8 (jednomístný kód), země 
původu a pohlaví, 
 

- počet mobilních absolventů podle úrovní 
ISCED 5 až 8 (jednomístný kód), země původu 
a pohlaví. Předávání údajů pro úroveň ISCED 5 
s dvoumístným kódem není povinné, 
 

- počet absolventů, kteří během studijního cyklu 
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absolvovali nejméně tříměsíční studijní pobyt 
„za účelem získání kreditů“ podle úrovní ISCED 
5 až 8 (jednomístný kód) a typu programu 
mobility (programy EU, jiné 
mezinárodní/národní programy, jiné programy). 
Předávání údajů pro úroveň ISCED 5 s 
dvoumístným kódem není povinné. Předávání 
údajů pro další členění podle typu mobility 
(studijní pobyt, pracovní stáž) není povinné, 
 

- počet absolventů, kteří během studijního cyklu 
absolvovali nejméně tříměsíční studijní pobyt 
„za účelem získání kreditů“ podle úrovní ISCED 
5 až 8 (jednomístný kód) a cílové země. 
Předávání údajů pro úroveň ISCED 5 s 
dvoumístným kódem není povinné. Předávání 
údajů pro další členění podle typu mobility 
(studijní pobyt, pracovní stáž) není povinné, 
 

- dobrovolné předání údajů o počtu absolventů, 
kteří během studijního cyklu absolvovali studijní 
pobyt „za účelem získání kreditů“ kratší než tři 
měsíce, podle úrovní ISCED 5 až 8 (úroveň 
ISCED 5: dvoumístný kód; ISCED 6 až 8: 
jednomístný kód), cílové země a typu mobility 
(studijní pobyt, pracovní stáž). 
 
 

Údaje o absolventech 
 

- počet absolventů podle úrovní ISCED 3 až 8 
(úrovně ISCED 3 až 7: třímístný kód; ISCED 8: 
jednomístný kód), pohlaví a věku, 
 

- počet absolventů podle úrovní ISCED 3 až 8 
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(úrovně ISCED 3 a 4: pouze odborné 
vzdělávání; ISCED 5: dvoumístný kód; ISCED 
6 až 8: jednomístný kód), oboru vzdělávání 
(úroveň 3 členění) a pohlaví. Předávání údajů 
pro úrovně ISCED 6 a 7 s dvoumístným kódem 
není povinné. 

§ 5 Předávání agregovaných statistických údajů 
o zaměstnancích vysokých škol  

(1) Vysoká škola předává ministerstvu za 
období od počátku kalendářního roku agregované 
údaje o evidenčních počtech zaměstnanců a 
agregované informace o mzdách a ostatních 
osobních nákladech, a to v kategoriích podle 
pracovního zařazení, pohlaví, státní příslušnosti 
a rozpočtové skladby v členění podle jednotlivých 
součástí vysoké školy.  

(2) Údaje se do databáze spravované 
ministerstvem předávají podle stavu k poslednímu 
dni kalendářního čtvrtletí do třicátého dne 
následujícího měsíce. 

(3) Vzory formulářů pro předávání 
agregovaných údajů podle odstavce 1 zveřejňuje 
ministerstvo na svých internetových stránkách do 
konce předchozího kalendářního roku.  

 

32008R045 Článek 4 
(Statistická 
opatření), 
odst. 1, 

věta čtvrtá 

Údaje se případně systematicky rozepisují podle 
pohlaví. 

 

32013R0912 Článek 2 
(Témata a 

jejich 
charakteristiky) 
 

Témata a jejich charakteristiky 
 

Příloha I stanoví výběr a specifikaci témat, na 
něž se vztahuje oblast 1 týkající se systémů 
vzdělávání a odborné přípravy, i podrobný 
seznam jejich charakteristik a členění. 

32013R0912 Článek 3 
(Referenční 

období a 
předávání 
výsledků), 
 odst. 1 

 
 
 

Údaje o zapsaných studentech, nově přijatých 
studentech a pracovnících se týkají 
školního/akademického roku (rok t/t + 1), tak 
jak je vymezen na vnitrostátní úrovni. Roční 
údaje o zapsaných studentech, nově přijatých 
studentech a pracovnících se Komisi (Eurostatu) 
předají každoročně nejpozději do 30. září v roce 
t + 2. První předání údajů v září 2014 se 
vztahuje na školní/akademický rok 2012/2013, 
tak jak je vymezen na vnitrostátní úrovni. 

32013R0912 PŘÍLOHA I 
(Témata, 
podrobný 
seznam 

Údaje o pracovnících 
Údaje o učitelích se předávají podle úrovní 
ISCED 0 až 4 s tímto členěním: ISCED 0: 
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charakteristik a 
členění), 

část  
 

„Údaje o 
pracovnících“ 
 

dvoumístný kód; ISCED 1 a 2: jednomístný kód; 
ISCED 3 a 4: dvoumístný kód. Údaje o 
akademických pracovnících se pro úrovně 
ISCED 5 až 8 předávají souhrnně. Předávání 
údajů pro úroveň ISCED 01 není povinné. 
Předávání údajů pro úrovně ISCED 5 až 8 (v 
akademické oblasti souhrnně a profesní oblasti 
souhrnně) není povinné, 
- počet učitelů (podle úrovní ISCED 0 až 4) a 
akademických pracovníků podle pohlaví a 
věkové skupiny, 
- počet učitelů (podle úrovní ISCED 0 až 4) a 
akademických pracovníků podle typu instituce 
(veřejná, neveřejná), zaměstnaneckého statusu 
(plný pracovní úvazek, zkrácený pracovní 
úvazek, ekvivalent plného pracovního úvazku) a 
pohlaví, 
- počet zapsaných studentů vztažený na údaje o 
pedagogických pracovnících podle úrovní 
ISCED 0 až 8 (úrovně ISCED 0, 3 a 4: 
dvoumístný kód; ISCED 1 a 2: jednomístný kód; 
ISCED 5 až 8 souhrnně), typu instituce (veřejná, 
neveřejná) a míry účasti (plné vzdělávání, 
částečné vzdělávání, přepočet na plné 
vzdělávání). Předávání údajů pro úroveň ISCED 
01 není povinné. Předávání údajů pro úrovně 
ISCED 5 až 8 (v akademické oblasti souhrnně a 
profesní oblasti souhrnně) není povinné, 
- nepovinné předávání údajů o počtu řídících 
pracovníků na školách podle úrovní ISCED 0 až 
3 (jednomístný kód), zaměstnaneckého statusu 
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(plný pracovní úvazek, zkrácený pracovní 
úvazek, ekvivalent plného pracovního úvazku) a 
pohlaví. 

  32013R0912 PŘÍLOHA I 
(Témata, 
podrobný 
seznam 

charakteristik a 
členění), 

část 
 

„Údaje o 
výdajích na 
vzdělávání a 

počtu 
studentů 

vztažené na 
výdaje na 

vzdělávání“ 

(zejména 
předposlední 

odrážka) 

Údaje o výdajích na vzdělávání a počtu 
studentů vztažené na výdaje na vzdělávání  
Údaje o výdajích na vzdělávání a počtu studentů 
vztažené na statistiku o výdajích na vzdělávání 
se pro úrovně ISCED 0 až 8 předají podle 
následujícího členění: ISCED 0: dvoumístný kód 
(ISCED 01, není povinné), ISCED 1 a ISCED 2: 
jednomístný kód; ISCED 3 až 4 souhrnně s 
dvoumístným kódem (všeobecné, odborné 
vzdělávání); ISCED 5: jednomístný kód; ISCED 
6 až 8 souhrnně. Předávání údajů pro úrovně 
ISCED 5 až 8 (v akademické oblasti souhrnně a 
profesní oblasti souhrnně) není povinné. Pro 
všechny údaje o výdajích na vzdělávání není 
členění neveřejných institucí na neveřejné na 
státu závislé instituce a neveřejné na státu 
nezávislé instituce povinné. Výdaje na výzkum a 
vývoj se týkají pouze terciárního vzdělávání, 
— výdaje na vzdělávání podle úrovně ISCED, 

zdroje a druhu transakce: 
— Zdroje výdajů: vládní výdaje (výdaje ústřední 

vlády, výdaje regionální samosprávy, výdaje 
místní samosprávy), finanční prostředky od 
mezinárodních agentur a z jiných 
zahraničních zdrojů, výdaje domácností a 
výdaje jiných neveřejných subjektů. 

— Druhy transakcí pro vládní výdaje: přímé 
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výdaje na veřejné instituce, přímé výdaje na 
neveřejné instituce, přímé výdaje na všechny 
typy vzdělávacích institucí celkem (z toho 
přímé výdaje na kapitál, ostatní služby 
spojené se vzděláváním a činnosti výzkumu a 
vývoje, transfery regionálním samosprávám 
(netto), transfery místním samosprávám 
(netto), stipendia a jiné granty poskytované 
studentům/domácnostem, studentské půjčky, 
transfery a platby jiným neveřejným 
subjektům. 

— Typy transakcí pro finanční prostředky od 
mezinárodních agentur a z jiných 
zahraničních zdrojů: přímé mezinárodní 
platby všem typům institucí (z toho platby na 
výdaje na činnosti výzkumu a vývoje), 
transfery z mezinárodních zdrojů všem 
správním úrovním, nepovinné: přímé 
mezinárodní platby veřejným institucím, 
přímé mezinárodní platby neveřejným 
institucím, transfery z mezinárodních zdrojů 
ústřední vládě, regionální samosprávě a 
místní samosprávě. 

— Typy transakcí pro výdaje domácností: platby 
veřejným institucím (netto), platby 
neveřejným institucím (netto), platby za zboží 
a ostatní služby v oblasti vzdělávání jiným 
než vzdělávacím institucím, nepovinné: 
poplatky placené institucím za pomocné 
služby, platby za zboží vyžadované přímo a 
nepřímo vzdělávacími institucemi, platby za 

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



17 
 

zboží, které pro účast ve vzdělávání není 
přímo nezbytné, platby za soukromé 
doučování. 

— Typy transakcí pro výdaje jiných neveřejných 
subjektů: platby veřejným institucím, platby 
neveřejným institucím, platby všem typům 
institucí (z toho platby jiným neveřejným 
subjektům na výdaje na výzkum a vývoj), 
stipendia a jiné granty poskytované 
studentům/domácnostem, studentské půjčky; 
nepovinné: platby soukromých podniků na 
specifické vzdělávací činnosti, poplatky 
placené institucím za pomocné služby, 

 

— výdaje na vzdělávání podle úrovně ISCED, 
povahy a kategorie zdroje. Povaha výdajů: 
výdaje ve veřejných institucích a výdaje v 
neveřejných institucích. Kategorie zdroje: 
běžné výdaje na odměňování pracovníků, 
ostatní běžné výdaje, kapitálové výdaje, 
očištění o změny zůstatků finančních 
prostředků, výdaje na pomocné služby, výdaje 
na činnosti výzkumu a vývoje. Běžné výdaje 
na odměňování pracovníků lze členit 
následovně (není povinné): učitelé, jiní 
pedagogičtí, administrativní pracovníci, 
odborný a pomocný personál, mzdy, výdaje na 
důchody, jiné odměňování nezávislé na mzdě, 

— počet studentů vztažený na statistiku o 
výdajích na vzdělávání podle úrovně ISCED, 
typu instituce a míry účasti. Typ instituce: 
veřejné instituce a neveřejné instituce. Míra 
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účasti: plné vzdělávání, částečné vzdělávání, 
přepočet na plné vzdělávání. 

 

 
 
 
 

Číslo 
předpisu EU 
(kód celex) 

Název předpisu ES 

32008R0452 NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 452/2008 ze dne 23. dubna 2008 o vypracovávání a rozvoji 
statistik o vzdělávání a celoživotním učení 

32013R0912 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 
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