
P o s l a n e c k ý   n á v r h 

 

 

ZÁKON 

 

ze dne ……………………2018, 

 

kterým se mění 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, ve znění zákona č. 303/2017 Sb. 

 

 

         Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

 

Čl. I 

 

V čl. II bodu 3 větě první 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 předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb., se 

slova „3 let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona“ nahrazují slovy „do 31. prosince 2024“.  

 

 

Čl. II 

Přechodná ustanovení  

 

1. Ke studiu studijních programů, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

akreditovány podle čl. II bodu 4 zákona č. 137/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti zákona č. 137/2016 Sb., na dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti zákona č. 137/2016 

Sb., lze uchazeče přijímat pouze do 31. prosince 2019. 
 

2. Ke studiu studijních programů, které byly přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona 

akreditovány podle čl. II bodu 4 zákona č. 137/2016 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí 

účinnosti zákona č. 137/2016 Sb., na dobu delší než 3 roky ode dne nabytí účinnosti zákona 

č. 137/2016 Sb., stanovenou příslušným rozhodnutím o udělení, prodloužení nebo rozšíření 

akreditace vydaným podle zákona o vysokých školách přede dnem nabytí účinnosti zákona 

č. 137/2016 Sb., (dále jen „stanovená doba“), lze uchazeče přijímat pouze před uplynutím 

stanovené doby určené uvedeným rozhodnutím.   
 

3. Dosavadní opatření přijatá ve vztahu ke studijním programům uvedeným v bodech 1 a 2 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona na základě § 85 odst. 2 písm. a) a b) zákona 

č. 111/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona č. 137/2016 Sb., nebo 

na základě přiměřeného užití ustanovení § 83c a § 86 odst. 2 a 9 zákona č. 111/1998 Sb., 

ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 137/2016 Sb., nejsou ustanoveními bodů 

1 a 2 dotčena; spočívá-li uvedené dosavadní nápravné opatření v zákazu přijímat ke studiu 

studijního programu uchazeče, uplatní se takové omezení akreditace za současného použití 

bodu 1 nebo 2. Ustanoveními bodů 1 a 2 není dotčena ani působnost Národního akreditačního 

úřadu pro vysoké školství rušit opatření uvedená ve větě první nebo stanovovat opatření nová, 

a to za přiměřeného použití ustanovení § 83c a § 86 odst. 2 a 9 zákona č. 111/1998 Sb., ve 

znění účinném ode dne nabytí účinnosti zákona č. 137/2016 Sb., přičemž však zákaz přijímat 

ke studiu studijního programu uchazeče vyplývající z bodu 1 nebo 2 platí vždy bez ohledu 
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na obsah případného nápravného opatření i bez ohledu na případné zrušení nápravného 

opatření. 

 

 

Čl. III 

Účinnost 

 

Tento zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho vyhlášení. 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

OBECNÁ ČÁST 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu, odůvodnění hlavních principů navrhované 

právní úpravy a vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

 

Tzv. velká novela zákona o vysokých školách (zákon č. 137/2016 Sb.) zavedla od 1. září 2016 

nový systém akreditací. V té souvislosti byly tehdejší studijní programy, uskutečňované 

vysokými školami k poslednímu dni před účinností velké novely (tj. k 31. srpnu 2016), 

akreditovány podle nové právní úpravy prostřednictvím přechodného ustanovení velké novely 

(podle čl. II bodu 4 zákona č. 137/2016 Sb., později zákonem č. 303/2017 Sb. přeznačeného 

na bod 3), a to nejméně na dobu 3 let ode dne nabytí účinnosti velké novely (doba platnosti 

akreditace, udělené rozhodnutím podle dosavadních předpisů, zůstala zachována, s tím, 

že nejméně bude činit 3 roky - tj. akreditace bude platná do 31. srpna 2019). Zároveň bylo 

stanoveno, že po tuto dobu zůstane zachováno i dosavadní členění těchto programů na studijní 

obory. Současně byla vyloučena možnost rozšiřovat akreditaci dosavadních studijních 

programů pro další studijní obory. Taktéž bylo v přechodném ustanovení zakotveno, že pokud 

má některý z uvedených programů omezenou akreditaci (nelze k jeho studiu přijímat nové 

uchazeče), zůstane toto omezení zachováno i po účinnosti nové úpravy a že v případě 

odstranění příslušných nedostatků bude možno toto omezení zrušit.   

 

Pokud jde o následný proces akreditace nových studijních programů podle novelizovaných 

ustanovení zákona o vysokých školách, ten se oproti původním předpokladům zpomalil 

(postup při udělování akreditací je z procesního hlediska náročnější) a lze se domnívat, že se 

nepodaří včas akreditovat nové studijní programy na všech vysokých školách plně tak, aby 

mohlo dojít k plynulému přechodu mezi dosavadními studijními obory a novými studijními 

programy. V rámci úvah o nastavení a zavádění nového systému akreditací panovala obecná 

shoda na tom, že první půlrok po nabytí účinnosti velké novely zákona o vysokých školách 

bude věnován intenzivnímu „rozběhnutí“ činnosti Národního akreditačního úřadu pro vysoké 

školství a přípravě nových vnitřních předpisů a koncepci nových studijních programů na 

vysokých školách. Další půlrok měl být věnován přípravě žádostí o akreditaci studijních 

programů nebo přípravě žádostí o institucionální akreditaci. Předpokládalo se, že předkládání 

žádostí o akreditaci bude kulminovat na podzim a v závěru roku 2017 tak, aby do konce roku 

2018 byly akreditovány prakticky všechny nové studijní programy a tedy mohlo být vypsáno 

přijímací řízení k jejich studiu pro akademický rok 2019/2020. 
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