
DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

Obecná část 

 

 

1. Zhodnocení platného právního stavu 

 

Současná právní úprava nikterak neupravuje povinnost vysokých škol (ať již vysokých škol 

veřejných, tak vysokých škol soukromých) informovat příslušné státní orgány o skutečnosti, 

že fyzická osoba získala zápisem do studia status studenta, přičemž tuto skutečnost musí 

většinou prokazovat fyzická osoba (student) sama, mnohdy formou papírového potvrzení o 

studiu, o jehož vydání musí požádat na konkrétní vysoké škole, kde je přes matriku konkrétní 

vysoké školy ověřeno, zda je konkrétní fyzická osoba skutečně studentem a následně je jí 

vydáno příslušné potvrzení o studiu. 

 

Status studenta s sebou přináší mnohé úlevy (ať již daňové, sociální, apod.), či jiné výhody, 

které nejsou dle názoru navrhovatelů zanedbatelné, přičemž navrhovatelé mají za to, že by 

bylo na místě upravit, aby tyto rozhodné skutečnosti (tj. zejména zápis do studia, přerušení 

studia, opětovný zápis do studia a ukončení studia) o fyzické osobě - studentovi, byly 

předávány, resp. sdíleny přímo mezi vysokou školou a příslušným správním orgánem. 

 

Nelze opomenout ani skutečnost, že vysoké školy většinou vydávají potvrzení o studiu na 

konkrétní semestr, nebo na celý akademický rok, přičemž toto potvrzení (vydané v papírové 

formě) již nikterak nezohledňuje skutečnosti, pokud se např. fyzická osoba - student 

rozhodne v průběhu semestru nebo akademického roku studium na vysoké škole přerušit, 

nebo ukončit. 

 

Navrhovatelé mají tedy za to, že je na místě stanovit vysokým školám povinnost informovat 

příslušné orgány finanční správy a příslušné orgány správy sociálního zabezpečení o tom, 

zda se konkrétní fyzická osoba zapsala do studia, zda studium přerušila, zda se opětovně do 

studia zapsala, nebo zda studium ukončila, tj. informovat uvedené státní orgány o 

skutečnosti, zda je konkrétní osoba student a zda mu náleží úlevy a výhody spojené s tímto 

statusem. 

 

 

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy 

 

Hlavním smyslem navrhované úpravy je stanovit vysokým školám povinnost informovat 

příslušné orgány finanční správy a příslušné orgány správy sociálního zabezpečení o tom, 

zda se konkrétní fyzická osoba zapsala do studia, zda studium přerušila, zda se opětovně do 

studia zapsala, nebo zda studium ukončila, tj. informovat uvedené státní orgány o 

skutečnosti, zda je konkrétní osoba student a zda mu náleží úlevy a výhody spojené s tímto 

statusem. 
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Současná právní úprava uvedené nikterak neřeší, přičemž s ohledem na skutečnost, že se 

statusem studenta jsou spojeny úlevy (ať již daňové, sociální, apod.) a jiné výhody, mělo by 

dle navrhovatelů být i v zájmu státu mít přehled o tom, zda konkrétní fyzická osoba je 

skutečně studentem či nikoliv a nespoléhat se na vydaná potvrzení o studiu, o které musí 

žádat student na konkrétní vysoké škole. 

 

Navrhovanou úpravou se rovněž eliminují situace, kdy vysoká škola vydává potvrzení o 

studiu na konkrétní semestr nebo celý akademický rok, kdy toto potvrzení o studiu již 

nikterak nezohledňuje skutečnost, kdy se student rozhodne v průběhu semestru nebo 

akademického roku studium na vysoké škole přerušit, nebo ukončit. 

 

Stejně tak dojde k usnadnění situace občanů - studentů, kteří již nebudou muset před 

příslušnými státními orgány prokazovat, že jsou skutečně zapsáni ke studiu na konkrétní 

vysoké škole. 

 

Navrhovaná úprava pak dopadá jednak na veřejné vysoké školy, tak na vysoké školy 

soukromé. 

 

 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky  

 

Návrh zákona je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

 

 

4. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních dvorů orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie  

 

Návrh zákona je v souladu s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních dvorů orgánů 

Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva Evropské unie. 

 

 

5. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s mezinárodními smlouvami, jimiž je 

Česká republika vázána  

 

Návrh zákona je v souladu s mezinárodními úmluvami, jimiž je Česká republika vázána.  

 

 

6. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty 

 

Návrh zákona nebude mít žádný negativní hospodářský ani finanční dopad na státní nebo 

jiný veřejný rozpočet. 
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Zvláštní část 

 

ČÁST PRVNÍ 

 

K čl. I bodu 1 

Formální úprava příslušného ustanovení v důsledku přidání nového písmene. 

 

K čl. I bodu 2 

Přidání nového písmene rozšiřujícího povinnosti veřejných vysokých škol o povinnosti 

informovat příslušný orgán finanční správy studenta a příslušný orgán správy sociálního 

zabezpečení studenta o zápisu studenta do studia, o přerušení studia studenta, o opětovném 

zápisu studenta do studia a o ukončení studia studenta 

 

K čl. II bodu 1 

Formální úprava příslušného ustanovení v důsledku přidání nového písmene. 

 

K čl. II bodu 2 

Přidání nového písmene rozšiřujícího povinnosti soukromých vysokých škol o povinnosti 

informovat příslušný orgán finanční správy studenta a příslušný orgán správy sociálního 

zabezpečení studenta o zápisu studenta do studia, o přerušení studia studenta, o opětovném 

zápisu studenta do studia a o ukončení studia studenta 

 

 

ČÁST DRUHÁ 

 

K čl. I 

Úprava nabytí účinnosti zákona, a to tak, že zákon nabývá účinnosti patnáctým dnem po jeho 

vyhlášení ve Sbírce zákonů.  

 

 

 

V Praze dne 29. ledna 2020 

 

Mgr. Vít Rakušan v. r. 

Ing. Věra Kovářová v. r. 

Mgr. Jan Farský v. r. 

Mgr. Petr Gazdík v. r. 

Ing. Jana Krutáková v. r. 

Ing. Petr Pávek v. r. 
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