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  V. 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 
           

 
1. Důvod předložení a cíle 

 
1.1 Název 

 
Nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství  

 
1.2 Definice problému 

 
Zákon 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 předpisů, a 
některé další zákony, (dále jen „Novela“) zavádí systém institucionálních akreditací. 
Udělením institucionální akreditace Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství (dále 
jen „Akreditační úřad“) získává vysoká škola oprávnění samostatně vytvářet a uskutečňovat 
určený typ nebo určené typy studijních programů v určené oblasti nebo v určených oblastech 
vzdělávání. Novela proto do zákona o vysokých školách zakotvila ustanovení § 44a odst. 3, 
obsahující zmocnění pro vládu stanovit nařízením vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání, 
obsahující  
 
a) základní tematické okruhy, které jsou pro danou oblast vzdělávání charakteristické 
a určující, 

b) výčet typických studijních programů spadajících pod danou oblast vzdělávání, 

c) rámcový profil absolventů v dané oblasti vzdělávání s uvedením hlavních cílů vzdělávání, 
zahrnujících odborné znalosti, dovednosti a další kompetence, a charakteristických profesí, 
zejména pak profesí regulovaných, které jsou relevantní. 

 
1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

 
V současné době neexistuje obecně závazný právní předpis, který by vymezoval jednotlivé 
oblasti vzdělávání, tak jak budou ode dne nabytí účinnosti Novely obsaženy v příloze č. 3  
zákona o vysokých školách. Přičemž model akreditací studijních programů byl Novelou 
doplněn o tzv. institucionální akreditaci. Akreditační úřad při posuzování žádosti 
o institucionální akreditaci nebude posuzovat konkrétní studijní program, ale podmínky 
vysoké školy pro samostatné vytváření, schvalování a uskutečňování studijních programů 
v určité oblasti vzdělávání. V návaznosti na uvedené změny v systému akreditací se za 
akreditovaný studijní program nově považuje i studijní program uskutečňovaný vysokou 
školou v rámci oblasti vzdělávání, pro kterou má vysoká škola institucionální akreditaci. 
Z uvedeného vyplývá, že institucionální akreditace je co do rozsahu svázána s oblastí 
vzdělávání a zároveň s typem studijního programu (bakalářský, magisterský, doktorský). 
Přijetí modelu akreditací studijních programů a institucionální akreditace znamená kladení 
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většího významu na oblast vzdělávání. Proto novela zákona o vysokých školách obsahuje 
zmocnění pro vydání nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství, které 
dřívější právní úprava neobsahovala.  
Normativní vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání je nezbytné nejen obecně pro zvýšení 
právní jistoty, ale také právě kvůli zavedení modelu institucionálních akreditací.  
Seznam 37 oblastí vzdělávání je na základě Novely stanoven v příloze č. 3 zákona o vysokých 
školách, zatímco vymezení oblastí vzdělávání stanoví vláda nařízením. Samotný seznam totiž 
plní zároveň funkci definice pojmu „oblast vzdělávání“, resp. dotváří obecnou definici 
upravenou přímo v textu zákona, kterou nelze ponechat na prováděcím předpisu. 

 
1.4 Identifikace dotčených subjektů 
 
Dotčenými subjekty jsou: 

• veřejné vysoké školy,  
• státní vysoké školy,  
• soukromé vysoké školy,  
• právnické osoby, které mají sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své 

podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo 
právnické osoby, které byly zřízeny nebo založeny podle práva některého členského 
státu Evropské unie, a hodlají působit jako soukromé vysoké školy,   

• právnické osoby, které byly zřízeny podle právních předpisů cizího státu a jsou 
součástí vysokoškolského vzdělávacího systému daného státu a v tomto státě poskytují 
vzdělávání, jehož absolvováním se v tomto státě podle jeho právních předpisů získává 
vysokoškolské vzdělání a které hodlají poskytovat na území České republiky 
zahraniční vysokoškolské vzdělání. 

 
1.5 Popis cílového stavu 
 
Cílem nařízení vlády je podrobné vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání, které budou 
uvedeny v zákoně o vysokých školách. Vymezení obsahu 37 oblastí vzdělávání stanovených 
zákonem je nezbytné z hlediska potřeby naplnění zákonného zmocnění a posílení 
předvídatelnosti postupu příslušného správního orgánu při udělování akreditací, zejména 
kvůli zavedení institucionální akreditace. Institucionální akreditace bude zakládat oprávnění 
vysoké školy samostatně vytvářet a uskutečňovat určený typ nebo určené typy studijních 
programů v určené oblasti nebo oblastech vzdělávání. Toto vymezení je dále nezbytné pro 
zvýšení právní jistoty dotčených subjektů. 
 
1.6 Zhodnocení rizika 
 
Rizikem spojeným s neřešením problému je nutnost přijetí provizorního řešení pro vymezení 
jednotlivých oblastí vzdělávání, které budou taxativně uvedeny v příloze č. 3 zákona 
o vysokých školách. Pokud charakteristika oblastí vzdělávání nebude upravena obecně 
závazným právním předpisem, muselo by být tímto provizorním řešením jejich vymezení 
formou vnitřního předpisu Akreditačního úřadu. Takový stav je nežádoucí, jelikož se jedná 
o vymezení pojmu, který je velmi úzce spojen s nově zavedenou institucionální akreditací. 
Charakterizovat oblasti vzdělávání pouze v rámci vnitřního předpisu Akreditačního úřadu se 
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nejeví jako vhodné mj. z důvodu neexistence jakékoliv správní praxe při udílení 
institucionální akreditace. Vymezení oblastí vzdělávání pouze vnitřním předpisem 
Akreditačního úřadu, vzhledem k tomu, že se nejedná o obecně závazný právní předpis, by 
mohlo v budoucnosti způsobit právní nejistotu žadatelů o udělení institucionální akreditace.  
Cílem nařízení vlády je proto z formálního hlediska upravit charakteristiku jednotlivých 
oblastí vzdělávání obecně závazným právním předpisem. Institucionální akreditace budou 
provázány s jednotlivými oblastmi vzdělávání. Jedná se tedy o problematiku, která co do 
požadované právní síly, předvídatelnosti a vymahatelnosti přesahuje možnosti normativního 
působení vnitřních předpisů Akreditačního úřadu. 
 

 
2. Návrh variant řešení 

 
2.1 VARIANTA 0 
 
Podle VARIANTY 0 nebude vydáno nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém 
školství. V této situaci by vzhledem k nutnosti formálního ukotvení oblastí vzdělávání pro 
posuzování žádostí o institucionální akreditace bylo nutné, aby oblasti vzdělávání byly 
upraveny vnitřním předpisem Akreditačního úřadu.  
 
2.2 VARIANTA 1 
 
V případě, že nebude realizována VARIANTA 0, vláda by naplnila povinnost stanovit 
nařízením vlády oblasti vzdělávání. 
Cílem nařízení vlády by z formálního hlediska bylo vymezení oblastí vzdělávání obecně 
závazným právním předpisem, namísto úpravou formou vnitřního předpisu Akreditačního 
úřadu a správní praxí. Normativní vymezení oblastí vzdělávání formou nařízení vlády je 
nezbytné jednak obecně pro zvýšení právní jistoty, jednak kvůli zavedení modelu 
institucionálních akreditací. Jedná se o problematiku, která co do požadované právní síly 
a předvídatelnosti přesahuje možnosti normativního působení vnitřních předpisů. Těmto 
nárokům musí odpovídat i vyšší úroveň jejich vymahatelnosti.  
 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 

3.1. Identifikace nákladů a přínosů 

Přínosy lze spatřovat v dosažení cílového stavu v podobě naplnění zákonného zmocnění 
a posílení právní závaznosti a předvídatelnosti vymezení oblastí vzdělávání pro správní praxi 
udělování akreditací, zejména kvůli novému zavedení institucionální akreditace. Těchto 
přínosů lze dosáhnout uplatněním VARIANTY 1 popsané výše. 

 
3.2. Náklady a přínosy 
 
VARIANTA 0 nepředstavuje žádné dodatečné dopady na státní rozpočet. Nicméně, ani 
nepřispívá k řešení výše uvedeného a definovaného problému. V rámci nulové varianty je 
jejím největším důsledkem přijetí nevyhovujícího řešení, kdy vymezení oblasti vzdělávání pro 
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posuzování žádostí k udělení institucionální akreditace není ukotveno obecně závazným 
právním předpisem. 
V případě realizace VARIANTY 1 není počítáno s dopady na státní rozpočet nad rámec 
nákladů na činnost Akreditačního úřadu, specifikovaných v důvodové zprávě k Novele. 
Vymezení oblastí vzdělávání má povahu souhrnu charakteristik, které budou Akreditačním 
úřadem brány v úvahu mj. při posuzování správnosti zařazení studijního programu do oblasti 
nebo oblastí vzdělávání, v rámci kterých má být studijní program uskutečňován.  (Studijní 
program může být případně uskutečňován v rámci dvou nebo více oblastí vzdělávání, půjde-li 
o studijní program kombinovaný podle § 44 odst. 8 zákona o vysokých školách). Realizace 
VARIANTY 1 dále povede k odstranění nevyhovujícího stavu, kdy by oblasti vzdělávání 
nebyly upraveny obecně závazným právním předpisem. Obě uvažované varianty 
nepředstavují další nároky na státní rozpočet.  
 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 
 

Jako nejvhodnější se jeví varianta uvedená v bodě 2.2 této zprávy, tj. vymezit oblasti 
vzdělávání ve vysokém školství nařízením vlády.  
 
 
Zhodnocení hospodářského a finančního dopadu navrhované právní úpravy  
na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
 

S návrhem nebude spojen vznik dodatečných výdajů státního rozpočtu. 
Vůči státním fondům nebo vůči rozpočtům územních samosprávných celků nemá návrh žádné 
požadavky.  
Navrhovaná úprava nepředpokládá vznik dopadů na ostatní veřejné rozpočty.  
 
 
Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociálních dopadů 
(včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé) a dopadů na životní prostředí 
 

Navrhovaná úprava nepředpokládá dopady na sociální prostředí ani dopady na životní 
prostředí ani na podnikatelské prostředí. 
 
 
Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 
k rovnosti žen a mužů 
 

Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve 
vztahu k rovnosti žen a mužů, resp. nijak zákaz diskriminace či rovnost mužů a žen 
nenarušuje. 
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Zhodnocení dopadů na výkon státní statistické služby 
 
Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady na výkon státní 
statistické služby. 
 

Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 
Vydání nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství nepřináší oproti 
stávajícímu právnímu stavu žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních údajů, neboť 
se problematiky poskytování osobních údajů bezprostředně nikterak nedotýká.  
 
 
Zhodnocení korupčních rizik 
 
Z hlediska ochrany před korupcí navrhovaná právní úprava nezakládá nová korupční rizika 
a nemá negativní dopady na míru korupce, neboť posuzování správnosti zařazení studijních 
programů do oblastí vzdělávání, prováděné Akreditačním úřadem zejména v rámci řízení 
o žádostech o akreditaci studijního programu, bude prováděno v rámci správního řízení, 
podléhajícího správnímu řádu, které je završeno vydáním správního rozhodnutí o žádosti 
o udělení akreditace. V tomto režimu jsou pro nápravu případného porušení práv žadatele při 
rozhodování o jeho žádosti k dispozici veškeré řádné a mimořádné opravné prostředky dané 
správním řádem, spolu s případným soudním přezkumem. Přičemž vymezením jednotlivých 
oblastí vzdělávání formou nařízení vlády, tedy formou obecně závazného právního předpisu, 
jsou korupční rizika snížena na minimum.  

 
 
Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Navrhovaná úprava není úpravou, která má přímé nebo nepřímé dopady na bezpečnost 
nebo obranu státu. 

 
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
 
Za implementaci právního předpisu zodpovídá Akreditační úřad. Novela zákona o vysokých 
školách upravila činnost a postavení Akreditačního úřadu následujícím způsobem:  
 Zákon zaručuje nezávislost rozhodování orgánů Akreditačního úřadu na ministerstvu. 

Celé akreditační řízení (v prvním i druhém stupni) se přenáší na Akreditační úřad, 
respektive jeho orgány. Akreditační úřad má zejména tyto vymezené kompetence: 
- rozhoduje o institucionálních akreditacích, 
- rozhoduje o akreditacích studijních programů, 
- rozhoduje o akreditacích habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, 
- provádí vnější hodnocení činnosti vysokých škol. 

 Důležitou součástí organizační struktury Akreditačního úřadu se stanou hodnotící komise. 
Tyto poradní orgány Rady Akreditačního úřadu, ustavované ad hoc pro jednotlivá řízení 
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nebo prováděná vnější hodnocení, budou zajišťovat posuzování žádostí o akreditaci 
a posuzování kvality vzdělávací a tvůrčí činnosti a souvisejících činností vysokých škol 
po odborné stránce; při sestavování hodnotících komisí bude vycházet Akreditační úřad ze 
Seznamu hodnotitelů. 

 Radě Akreditačního úřadu svěřila Novela rozhodování v prvním stupni 
- o žádostech o institucionální akreditaci a o její rozšíření, 
- o žádostech o akreditaci studijního programu a o její prodloužení a rozšíření, 
- o žádostech o akreditaci habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem, 
- o omezení nebo odnětí akreditace studijního programu, o omezení nebo odnětí 
institucionální akreditace pro oblast vzdělávání, o pozastavení nebo odnětí akreditace 
habilitačního řízení nebo řízení ke jmenování profesorem a o omezení a zániku oprávnění 
uskutečňovat studijní program na základě institucionální akreditace a ve věcech rušení 
opatření, spočívajících v omezení akreditace studijního programu, omezení oprávnění 
uskutečňovat studijní programy nebo pozastavení akreditace habilitačního řízení nebo 
řízení ke jmenování profesorem. 
 

 
6. Přezkum účinnosti regulace 

 
Přezkum účinnosti regulace bude provádět Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. Při 
této činnosti bude ministerstvo vycházet z podnětů Akreditačního úřadu, České konference 
rektorů, Rady vysokých škol a odborníků z jednotlivých vysokých škol i praxe. Ministerstvo 
ve spolupráci s dotčenými subjekty bude vyhodnocovat efektivitu nastavené správní praxe, 
zejména s ohledem na počet a poměr žádostí o institucionální akreditace, kterým bylo 
vyhověno nebo nevyhověno. Ministerstvo je při výkonu správní činnosti Akreditačního úřadu 
součinné podle § 87 zákona o vysokých školách. 
 
 

7. Konzultace a zdroje dat 
 
Návrh nařízení vlády byl připravován a projednáván na ministerstvu, a to v rámci pracovní 
skupiny, která byla za účelem tvorby návrhu nařízení vlády vytvořena ze zástupců 
ministerstva, České konference rektorů a Rady vysokých škol v souladu s § 92 zákona 
o vysokých školách. Návrh byl dále projednáván se zástupci Akreditační komise, Akademie 
věd České republiky, Vysokoškolským odborovým svazem a dalšími ústředními orgány státní 
správy. 
 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 
 

• PhDr. Pavel Doleček, odbor vysokých škol, vedoucí oddělení koncepčního 
• Mgr. Karolína Repíková, odbor vysokých škol,  
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
• tel. 234 811 829, e-mail: karolina.repikova@msmt.cz 
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