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V. 

Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 
SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 

 
1. Základní identifikační údaje 
Název návrhu: Vládní návrh zákona, 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 další související zákony 

Zpracovatel / zástupce předkladatele:  
MŠMT  

Předpokládaný termín nabytí účinnosti, v případě 
dělené účinnosti rozveďte 

1. 9. 2021  
s výjimkou ust. čl. I. bod 78 – 81, 84 a 85, 
87, 90, 94 104 a 106 a části šesté a sedmé, 

které nabývají účinnosti dnem  
1. července 2023  

Implementace práva EU: Ne  
2. Cíl návrhu zákona  
Návrh novely reaguje zejména na některé problémy, které byly identifikovány při implementaci 
novely zákona z roku 2016. Jedná se zejména o snahu upravit fungování poskytovatelů 
zahraničního vzdělání na území ČR (§ 93), což je také nejrozsáhlejší část návrhu. 
Dále se jedná o některé úpravy zaměřené zejména 

1. na potřeby studentů: zavedení povinnosti činit vhodná opatření pro studenty se 
specifickými potřebami (jedná se o kodifikaci současného stavu, který je ošetřen 
metodickým pokynem v rámci Pravidel pro poskytování dotací a příspěvků veřejným 
vysokým školám), legislativní umožnění tzv. přestupů mezi studijními programy a rozšíření 
okruhu studentů, kteří mají nárok na sociální stipendium dle zákona o vysokých školách; 

2. na snižování administrativní zátěže: omezení sbíraných údajů v REDOPu, vykazování 
habilitačních a jmenovacích řízení vůči MŠMT, zasílání závěrečných prací, u nichž bylo 
odloženo zveřejnění, zrušení vyhlášky o přijímacím řízení, která se v praxi ukázala jako 
nadbytečná a zavádějící, z některých změn vyplývá zároveň nutnost novelizovat příslušnou 
vyhlášku (návrhy jsou též v příloze), zjednodušení procesu nostrifikací obdobně jako 
v řadě EU států; 

3. na podporu internacionalizace: zejm. změnu u nastavení poplatků za studium v cizím 
jazyce, kdy se z povinnosti stává možnost, zavedení tzv. Rámce kvalifikací, který byl již 
s reprezentacemi opakovaně diskutován a schválen a byl i zveřejněn ve Věstníku MŠMT, 
v záměru se navrhuje Rámec ukotvit v rámci vyhlášky v tom samém znění, součástí by byla 
i jistá kodifikace kreditového systému;  

4. na řešení největších problémů spojených se členstvím v Radě NAÚ: zmírnění omezení 
dalších činností, možnost opakovaných členství; 

5. řešení některých legislativně-technických problémů. 
 

Právní úprava by měla dále reflektovat vznik informačního systému vzdělávání (realizovaného 
v rámci projektu Resortní informační systém MŠMT) jako informačního systému veřejné správy, 
jehož správcem bude MŠMT. Systém bude zpracovávat informace, které MŠMT shromažďuje na 
základě školského zákona i zákona o vysokých školách, jakož i zákona o uznávání odborné 
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kvalifikace. Tato úprava by měla mimo jiné umožnit elektronizaci postupů při doporučování 
podpůrných opatření ze strany školských poradenských zařízení. 

3. Agregované dopady návrhu zákona 
3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty:  
Ke stipendiím 
Na základě dat Úřadu práce můžeme odhadnout, že zvýšení koeficientu pro nárok na sociální 
stipendium dle návrhu povede k rozšíření počtu jeho příjemců ze současných cca 800 osob na 4 
100 osob. Při roční výši stipendia pro rok 2020 to bude znamenat nároky na státní rozpočet ve 
výši 151 mil. Kč, tedy o 121 mil. Kč více oproti stávajícímu stavu. Šance získat sociální 
stipendium zároveň může stimulovat příslušníky cílové příjmové skupiny k většímu zájmu 
o studium na vysoké škole (cílem opatření je učinit studium dostupnějším) a počet podpořených 
osob tak výhledově může dále růst.  
K úpravě týkající se informačního systému vzdělávání 

Samotná navrhovaná právní úprava nemá přímý dopad na státní rozpočet ve smyslu změny 
nákladů na pořízení a rozvoj RIS MŠMT či financování jeho dalších nezbytných úprav či úprav na 
straně informačních systémů ve správě resortních organizací, které mají být v rámci RIS MŠMT 
propojeny. Realizace RIS MŠMT již byla zahájena a probíhá v souladu se schváleným projektem 
č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005821. Celkové náklady na realizaci RIS MŠMT schválené 
řídícím orgánem činí 134 847 971 Kč s DPH.  
3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: Ne 
      
3.3 Dopady na podnikatelské prostředí:  
Novela upravuje dílčím způsobem postavení právnických osob, které jsou oprávněny působit jako 
soukromé vysoké školy. Dále je komplexně upraveno postavení a podmínky působení 
zahraničních poskytovatelů vysokoškolského vzdělání v České republice.   
3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): Ne  
       
3.5 Sociální dopady:  
Pozitivní sociální dopad přináší novela ve věci přiznávání tzv. sociálního stipendia širšímu 
okruhu studentů.  
3.6 Dopady na spotřebitele: Ne 
      
3.7 Dopady na životní prostředí: Ne  
       

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: 

Návrh stanovuje povinnosti vysokým školám k zajištění dostupných opatření pro vyrovnání 
podmínek ke studiu osob se specifickými potřebami (zrakové, sluchové a pohybové postižení, 
specifické poruchy učení, porucha autistického spektra nebo jiné obtíže dané zdravotním 
postižením nebo zdravotním stavem).  
3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: 

K úpravě týkající se informačního systému vzdělávání 

Návrh zákona nezpůsobí žádné dopady na výkon státní statistické služby. Lze předpokládat, že 
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zavedení informačního systému vzdělávání přinese uživatelsky přívětivější a jednodušší způsob 
vykazování údajů. Předpokládá se totiž propojení tohoto systému s personálními a matričními 
systémy jednotlivých škol a školských zařízení. Informační systém vzdělávání bude postoupené 
údaje ověřovat vůči základním registrům nebo jiným informačním systémům veřejné správy. Tato 
skutečnost by v rámci výkonu státní statistické služby, mohlo nést i vyšší přesnost. 
 
3.10 Korupční rizika: Ne 

      

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: Ne 

      

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

Návrh zákona, 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 další 
související zákony.  

1.2 Definice problému 

Ke zveřejňování výročních zpráv a strategických záměrů 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona má ministr stanovit opatřením ve Věstníku 
ministerstva termín a formu zveřejnění výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy 
o hospodaření veřejné vysoké školy. Obdobná záležitost se dále řeší též v § 42 odst. 1 písm. a) 
a b) zákona, kde je navázána na soukromé vysoké školy. V obou případech je ke stanovení 
termínu a formy zveřejnění kompetentní ministr, nicméně u soukromých škol je ponechána 
forma, kterou ministr stanoví termíny a formy zveřejnění, na zvážení ministra.  
Navrhuje se, aby byla ponechána volnost formy zveřejnění ze strany ministerstva a také aby 
k vydání opatření bylo kompetentní ministerstvo nikoliv přímo ministr.   

K podpoře rovnosti 

Postavení osob se specifickými potřebami, tedy zejména se zrakovým, sluchovým nebo 
pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s poruchou autistického spektra 
nebo s jinými obtížemi danými zdravotním postižením nebo zdravotním stavem si žádá, aby 
jim byla v porovnání s ostatními studenty v jistých ohledech poskytnuta vyšší míra podpory 
a nastavení takových specifických podmínek, které jim umožní studium v plném rozsahu 
a odpovídající kvalitě. Jestliže se zákon výslovně touto podporou nezabývá, nejsou vysoké 
školy zavázány k zpřístupňování studia studentům se specifickými potřebami. Na řadě 
vysokých škol je již v současné době rozvinut systém podpory studentů se specifickými 
potřebami podporovaný finančním nástrojem MŠMT, proměna společenské situace však 
vyžaduje uzákonění této povinnosti vysokých škol. 
 
K odnětí státního souhlasu 
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Ustanovení § 43 odst. 2 uvádí důvody, při nichž může ministerstvo odejmout státní souhlas 
soukromé vysoké škole, který je nezbytný k tomu, aby mohla působit jako soukromá vysoká 
škola. Vzhledem k dobrovolnosti podání žádosti o udělení souhlasu zcela chybí též 
dobrovolné (resp. na žádost zřizovatele) odnětí státního souhlasu – tedy vzdání se státního 
souhlasu. Dále chybí též odnětí státního souhlasu na základě faktického stavu, kdy soukromá 
vysoká škola neuskutečňuje žádný studijní program ani nežádá o akreditaci.  

Rámec kvalifikací 

Schválení Rámce kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky (dále jen 
„RKVV”) a jeho propojení se systémem zajišťování kvality je součástí mezinárodních 
závazků České republiky vyplývajících z účasti na Boloňském procesu. V roce 2005 byl 
ministerskou deklarací Bergenské komuniké schválen zastřešující Rámec kvalifikací pro 
Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (QF-EHEA), ke kterému se signatářské země 
včetně České republiky zavázaly vytvořit kompatibilní národní kvalifikační rámce. Českým 
národním kvalifikačním rámcem je RKVV, jehož kompatibilita se zastřešujícím QF-EHEA 
prokazuje soulad českého systému vysokého školství s evropským třístupňovým systémem 
a zajišťuje, že studijní programy dosahují požadovaných standardů jako v EHEA (obsah, 
kreditový rozsah). 

K zasílání závěrečných prací 
Ustanovení § 47b odst. 4 uvádí v poslední větě, že „Vysoká škola zašle bez zbytečného 
odkladu po obhájení bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce, jíž se týká odklad 
zveřejnění podle věty první, jeden výtisk práce k uchování ministerstvu.“ V praxi se 
neosvědčilo zasílat závěrečné práce na ministerstvo. Aplikace přináší nadbytečné 
administrativní zatížení a účelu lze dosáhnout též jiným způsobem – tedy uchováním 
závěrečných prací na vysoké škole. Současně s ohledem na možnou potřebu delšího 
nezveřejnění než je doba tří let se navrhuje lhůtu odložení zveřejnění prodloužit na 5 let.  

K vyslovení neplatnosti státní závěrečné zkoušky 
Ustanovení § 47c se zabývá řízením o vyslovení neplatnosti vykonání státní zkoušky, 
odstavec 2 pak specifikuje důvody pro vyslovení této neplatnosti. S ohledem na interpretační 
potíže při aplikaci tohoto ustanovení se ministerstvo rozhodlo pro celkovou úpravu ustanovení 
odst. 2 a jsou nově definovány skutkové podstaty, při nichž je možné vyslovit neplatnost 
státní závěrečné zkoušky, její součásti nebo obhajoby disertační práce.   

K přestupům mezi studijními programy vysoké školy 
Přestupy mezi studijními programy jsou často studenty vyhledávanou možností v postupu 
studiem. Nicméně tento postup dosud nemá vlastní zvláštní právní úpravu. Je proto třeba 
stanovit alespoň rámcové podmínky přestupů a umožnit pro tyto případy zjednodušení 
některých administrativních úkonů (např. podávání přihlášek).  
 
K poplatkům  
Odstavec 3 ustanovení § 58 se zabývá poplatkem za tzv. delší studium. Aktuální znění 
způsobuje aplikační nejasnosti ohledně započítávání neúspěšných studií na veřejných, nebo 
i soukromých a státních vysokých školách. S ohledem na odlišnou interpretaci již vydávalo 
ministerstvo vyjádření ve smyslu, že započítáváno je podle tohoto ustanovení pouze studium 
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na veřejné vysoké škole. Naopak se nemá započítávat doba neúspěšných studií, po kterých 
došlo k absolvování stejného typu studijního programu na jakémkoliv typu vysoké školy. 
Nová úprava ustanovení je tedy pouze kodifikací ustáleného výkladu ministerstva. Nová 
úprava se snaží o zpřesnění podmínek stanovení poplatku tak, aby byl zajištěn jednotný 
výklad. 
Ustanovení odst. 4 se nově upravuje tak, aby bylo na rozhodnutí veřejné vysoké školy, zda 
stanoví ve studijním programu v cizím jazyce poplatek za studium či nikoliv. Zde je použita 
stejná formulační konstrukce jako u poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením.  

K celoživotnímu vzdělávání 
Vzhledem ke skutečnosti, že mezinárodně uznávaný kurz je pouze typem celoživotního 
vzdělávání, je vhodné právní úpravu obou institutů sjednotit a zjednodušit. Ustanovení § 60a 
bude zcela zrušeno pro nadbytečnost a úprava mezinárodně uznávaného kurzu bude začleněna 
do předchozího ustanovení § 60. Celoživotní vzdělání může být dle navrhované novely 
orientováno na výkon povolání, zájmově nebo nově též na zvýšení odbornosti studentů nebo 
absolventů zahraniční nebo tuzemské vysoké školy. V případě absolutoria programu 
celoživotního vzdělávání orientovaného na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů 
zahraniční nebo tuzemské vysoké školy může vysoká škola udělit mezinárodně uznávaný 
titul. 

K elektronickému potvrzení o studiu a elektronickému doručování 

S ohledem na podporu zásad digitálně přívětivé legislativy je výslovně upravena možnost 
vydávání potvrzení o studiu a doručování elektronickou formou.   

K habilitacím 
Aktuální právní úprava požaduje průběžné informování ministerstva o průběhu habilitačního 
řízení a řízení ke jmenování profesorem. Aplikace takového ustanovení ukazuje jeho 
nadbytečnost a nedůvodnou administrativní zátěž pro všechny zúčastněné. Dále jsou 
požadovány údaje, které nejsou pro proces habilitace a řízení ke jmenování profesorem 
nezbytné a je možné je s ohledem na Obecné nařízení na ochranu osobních údajů (dále jen 
„GDPR“) nadále nepožadovat. Nová úprava proces zjednodušuje co do obsahu údajů i do 
frekvence jejich zasílání.  

K Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství 
Úprava stanoví nový úkol Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství (dále jen 
„NAÚ“) a to spolupráci se zahraničními všeobecně uznávanými hodnotícími organizacemi. 
Dále se nově řeší některé organizační záležitosti Rady NAÚ, které se během výkonu činnosti 
NAÚ ukázaly jako problematické, jedná se o otázky členství v Radě NAÚ a jednání Rady 
NAÚ.  

K údajům v Registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů 
V rámci aktuální právní úpravy jsou do Registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů 
(dále jen „REDOP“) požadovány údaje, které byly praxí shledány jako nadbytečné 
a s ohledem na GDPR je vhodné požadavek některých údajů vypustit. V ustanovení § 87b 
odst. 2 písm. c) jsou požadovány údaje o „pracovněprávním vztahu“. Dle zákoníku práce jsou 
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základními pracovněprávními vztahy pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami 
o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nová úprava chce cílit pouze na pracovní poměr, 
nikoliv na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr.  

K uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 
Dle aktuální právní úpravy je při uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání 
a kvalifikace (tzv. nostrifikace) nutné srovnat získané zahraniční vysokoškolské vzdělání 
s obdobným studijním programem uskutečňovaným veřejnou vysokou školou v České 
republice s tím, že jako jediné důvody pro zamítnutí žádosti o uznání je odlišnost 
v podstatných rysech mezi srovnávanými studijními programy. Kvůli tomu je procedura 
nostrifikace poměrně striktní a často vede k zamítnutí žádosti i k odvolacímu řízení, které je 
vedeno u ministerstva. Procedura je tak pro správní orgány i pro žadatele zbytečně 
administrativně a časově náročná. Je přitom vhodné zohlednit, že díky vyšší akademické 
i pracovní mobilitě (internacionalizaci) počet žádostí o nostrifikaci průběžně narůstá. Návrh 
směřuje k usnadnění celého procesu vedoucího k větší automatizaci uznávání a přenesení 
důrazu při posuzování jednotlivých žádostí z obsahových stránek vzdělání na formální, tj. 
posouzení úrovně kvalifikace (bakalářská, magisterská, doktorská) a oprávnění zahraniční 
vysoké školy dané vzdělání poskytovat. 
 
Ke stipendiím 
Zvyšuje se koeficient pro výpočet nároku na sociální stipendium z 1,5 na 2,7, což odpovídá 
koeficientu dle zákona o státní sociální podpoře. Sociální stipendium má být nově 
poskytováno studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu, 
jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,7 násobek životního minima rodiny. Dříve 
byl koeficient stanoven na 1,5. V tomto ohledu dosáhne na sociální stipendium více studentů. 
Zvýšené finanční nároky na státní rozpočet budou pokryty v rámci schválených výdajových 
rámců MŠMT. 
Na základě dat Úřadu práce můžeme odhadnout, že zvýšení koeficientu pro nárok na sociální 
stipendium dle návrhu povedu k rozšíření počtu jeho příjemců ze současných cca 800 osob na 
4 100 osob. Při roční výši stipendia pro rok 2020 to bude znamenat nároky na státní rozpočet 
ve výši 151 mil. Kč, tedy o 121 mil. Kč více oproti stávajícímu stavu. Šance získat sociální 
stipendium zároveň může stimulovat příslušníky cílové příjmové skupiny k většímu zájmu o 
studium na vysoké škole (cílem opatření je učinit studium dostupnějším) a počet podpořených 
osob tak výhledově může dále růst.  
Nově se též zavádí možnost přiznání stipendia na podporu praktických stáží a mobilit také 
absolventům, účastníkům celoživotního vzdělávání, akademických pracovníkům a jiným 
zaměstnancům vysoké školy. Jsou upraveny též zdroje finančních prostředků udělovaných 
stipendií a je upraven také způsob udělování stipendií (odst. 5) 
 
K zahraničním poskytovatelům vysokoškolského vzdělání 
Novela zákona č. 137/2016 Sb., kterou se měnil zákon o vysokých školách, zavedla regulaci 
poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělání působících na území České republiky. 
Tato regulace spočívala u evropských zahraničních vysokých škol a jejich poboček 
v zavedení institutu přihlášení se k plnění informačních povinností dle § 93b a § 93d 
a u mimoevropských vysokých škol a jejich poboček v zavedení udělování tuzemského 
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povolení dle § 93f a tuzemského oprávnění dle § 93h k uskutečňování zahraničního 
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky. Více než tříletá aplikační praxe 
ukázala některé závažné nedostatky této právní úpravy. U evropských vysokých škol a jejich 
poboček se stran institutu přihlášení se k plnění informačních povinností jednalo o zcela 
neformální proces, na který nebylo možné aplikovat principy správního řízení a na jehož 
konci nebylo vydáváno meritorní rozhodnutí. Dále u evropských vysokých škol a jejich 
poboček nebyl možný přezkum jejich materiálního, personálního a finančního zabezpečení co 
do vyhodnocení naplňování minimálních standardů nezbytných pro vysokoškolské 
vzdělávání.  

Při uskutečňování zahraničního vysokoškolského vzdělávání, ke kterému dochází na území 
České republiky, nemůže být přitom ze strany správních orgánů domovského státu efektivně 
vykonávána kontrola dodržování podmínek pro tuto činnost. Tato skutečnost vedla v mnoha 
případech k obcházení pravidel daných právním řádem domovského státu zahraniční vysoké 
školy, kdy docházelo k neoprávněným modifikacím zahraničních studijních programů.  
Zahraniční studijní programy byly v rozporu s právními předpisy domovského státu 
upravovány pro potřeby studentů studujících na území České republiky.  

Díky neformálnímu procesu současně předchozí právní úprava rovněž neumožňovala 
ministerstvu přezkoumávat nezbytné zabezpečení u evropských poskytovatelů po stránce 
personální, materiální a finanční. Docházelo tak k situacím, kdy vlastní vysokoškolská výuka 
byla uskutečňována osobami bez dostatečného vzdělání či v prostorách, které byly svou 
povahou absolutně nevhodné. Na tyto negativní jevy pak reaguje nová právní úprava. 

Evropské vysoké školy a jejich pobočky budou nově spadat pod režim udělování tuzemského 
povolení dle § 93b a tuzemského oprávnění dle § 93d pro účely uskutečňování zahraničního 
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky. Tuzemské oprávnění/povolení bude 
udělováno ve správním řízení, jehož předmětem bude i přezkum dostatečnosti personálního, 
materiálního a finančního zabezpečení dle 93b odst. 2 písm. d) a e) a 93d odst. 2 písm. d) a e).  

Bude zaveden jednotný režim pro všechny poskytovatele zahraničního vysokoškolského 
vzdělávání, kteří chtějí působit na území České republiky. Tuzemské oprávnění/povolení 
bude rovněž možné zahraniční vysoké škole či její pobočce odejmout. 

Nová kritéria budou aplikována totožně a jednotně na všechny subjekty, tedy bez jakýchkoliv 
nahodilých či diskriminačních prvků. Co do přezkumu personálního, materiálního 
a finančního zabezpečení se pak na tyto subjekty budou vztahovat obdobná kritéria, jako je 
tomu v případě českých vysokých škol. Nová právní úprava nebude stanovovat žádné 
zákonné podmínky a povinnosti nad rámec toho, co je českým právním řádem vyžadováno od 
českých vysokých škol. I z tohoto důvodu bude zajištěn soulad nové právní úpravy s právními 
předpisy Evropské unie. Podmínky stran prokázání personálního, materiálního a finančního 
zabezpečení nelze zaměňovat s podmínkami pro akreditaci studijního programu dle právních 
předpisů České republiky, kdy se jedná „pouze“ o minimální standardy nezbytné pro 
vysokoškolské vzdělávání.  

Naplňování těchto minimálních standardů pro výuku v České republice nemohlo být z povahy 
věci ani hodnoceno v případě udělování akreditace zahraničního studijního programu pro 
výuku v domovském státě. Například hodnocení vhodnosti a dostatečnosti prostor k výuce 
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bylo potenciálně přezkoumáno pro účely organizace studia na území domovského státu, 
nikoliv v České republice. 

Změna právní úpravy se bude týkat rovněž změny definice pobočky zahraniční vysoké školy 
v § 93d odst. 1. Nově mohou být pobočkou pouze veřejné, státní a soukromé vysoké školy 
a veřejné výzkumné instituce. Dle současné právní úpravy mohla být pobočkou jakákoli 
tuzemská právnická osoba, která se zahraniční vysokou školou uzavřela smlouvu 
o spolupráci. Tato tuzemská právnická osoba nepodléhala žádnému přezkumu ze strany 
správních orgánů domovského státu zahraniční vysoké školy co do dodržování minimálních 
standardů a dalších zákonných podmínek pro vysokoškolské vzdělávání. Dodržování těchto 
standardů a podmínek pak nebylo současně přezkoumáváno ani ze strany ministerstva, které 
k tomuto nedisponovalo potřebnou pravomocí. V případě uskutečňování zahraničního 
vysokoškolského vzdělání pobočkou zahraniční školy je to přitom právě pobočka, kdo nese 
primární odpovědnost za tuto činnost. Na uskutečňování vysokoškolského vzdělávání se tak 
mohly dle předchozí právní úpravy podílet rovněž subjekty, které se nikdy na uskutečňování 
vzdělávání nepodílely, kdy jejich minimální zabezpečení pro tuto činnost nebylo nikdy 
relevantním způsobem přezkoumáváno.  

Touto změnou současně dochází k regulaci českých, nikoliv zahraničních subjektů. 
Zahraniční vysoké školy, jejichž pobočky v současné době na území České republiky působí, 
pak mohou realizovat zahraniční vysokoškolské vzdělání přímo prostřednictvím svých fakult, 
detašovaných pracovišť či jiných organizačních složek bez právní osobnosti. 

Nově se dále mění definice samotné zahraniční vysoké školy, kdy je vypuštěn definiční znak 
v podobě podmínky uskutečňování vysokoškolského vzdělávání na území domovského státu. 
I takové instituce, které neuskutečňují vysokoškolské vzdělávání přímo na území domovského 
státu, ale výhradně na území státu jiného, mohou být součástí zahraničního vysokoškolského 
vzdělávacího systému domovského státu. Nová definice zahraniční vysoké školy je tak 
v tomto ohledu přesnější, kdy pružněji reaguje na možné situace.   

Nová právní úprava rovněž zakotvuje důvody pro zamítnutí žádosti o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace dle § 90 odst. 5 písm. d) bod 2., kdy žádost je možné 
nově zamítnout s odkazem na absenci oprávnění poskytovatele zahraničního vysokoškolského 
vzdělání uskutečňovaného na území České republiky dle zákona o vysokých školách.  

Závěrem dojde k posílení kontrolních pravomocí ministerstva ve vztahu k již registrovaným 
zahraničním vysokým školám a jejich pobočkám. Ministerstvo ve spolupráci s Národním 
akreditačním úřadem pro vysoké školství bude vykonávat kontrolu dodržování právních 
předpisů v oblasti poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání dle § 87 písm. x). 

Závěrem došlo ke změně v sazebníku k zákonu 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve 
znění pozdějších předpisů, položky 22 písm. s), kdy je dle současné právní úpravy za podání 
žádosti o udělení tuzemského oprávnění/povolení pro mimoevropskou zahraniční vysokou 
školu a její pobočku stanoven správní poplatek 100 000 Kč a za rozšíření žádosti o udělení 
tuzemského oprávnění/povolení 50 000 Kč. Nová právní úprava předpokládá změnu 
sazebníku správních poplatků za udělení tuzemského oprávnění/povolení nikoli pro 
zahraničního poskytovatele jako instituci, ale pro každý jednotlivý zahraniční studijní 
program, který zahraniční poskytovatel realizuje, zvlášť. Za podání žádosti o udělení 
tuzemského oprávnění/povolení pro realizaci zahraničního vysokoškolského vzdělávání 
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v jednom zahraničním studijním programu je stanoven správní poplatek 50 000 Kč. Za 
prodloužení tuzemského oprávnění/povolení pak správní poplatek 25 000 Kč. 
 
K problematice přestupků dle části 15  
Novela č. 137/2016 Sb., kterou se měnil zákon o vysokých školách, zakotvila nově část 14 
a 15 jakožto prvotní snahu o regulaci zahraničních poskytovatelů vysokoškolského vzdělávání 
na území České republiky po vzoru jiných států EU. Tato novela však nepředpokládala 
rozvinutou a vysoce koordinovanou protiprávní činnost zahraničních poskytovatelů 
vysokoškolského vzdělávání působících na území České republiky. S ohledem na nedostatky 
současné právní úpravy je nebytné zpřísnění právní úpravy zabývající se přestupky 
právnických osob v ustanovení § 93n odst. 1 až 8. Toto zpřísnění spočívá v zavedení vyšších 
pokut za přestupky, zavedení správního trestu zákazu činnosti a správního trestu zveřejnění 
rozhodnutí za přestupek v odůvodněných případech. Nová právní úprava pak rovněž zavádí 
několik nových skutkových podstat přestupků. V rámci společných ustanovení o přestupcích 
dle § 93o odst. 2 byla pravomoc k vybírání a vymáhání pokut udělených ministerstvem 
přenesena na celní úřady. 

K úpravě státních vysokých škol 
Státní vysoké školy mohou žádat společně s veřejnou vysokou školou a nově i samostatně 
(resp. s jinou státní vysokou školou) o akreditaci dalších studijních programů zabezpečených 
ve spolupráci s veřejnou školou. Vysoké školy musí mít vyřešenu otázku vzájemných práv 
a povinností, zejména je třeba upravit, která vysoká škola nebo školy přijímají studenty 
a které udělují akademické tituly, podrobnosti o přijímání uchazečů, organizaci a ukončení 
studia a použití vnitřních předpisů. O těchto záležitostech je vyhotovován protokol, který 
musí být předem chválen Ministerstvem obrany, jedná-li se o vojenskou vysokou školu, nebo 
Ministerstvem vnitra, jedná-li se o policejní vysokou školu.  

K úpravě týkající se informačního systému vzdělávání 
Dosavadní znění školského zákona a dalších právních předpisů stanovuje pravidla pro 
fungování celé řady informačních systémů veřejné správy. Ministerstvo v roce 2017 zahájilo 
budování jednotného informačního systému vzdělávání (dále také „RIS MŠMT“) v rámci 
projektu Resortní informační systém MŠMT (dále jen „Projekt RIS MŠMT“). Projekt RIS 
MŠMT je evidován pod č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005821 a má schválené 
spolufinancování z Integrovaného operačního regionálního programu (IROP) v rámci 
specifického cíle 3.2 Zvyšování efektivity a transparentnosti veřejné správy prostřednictvím 
rozvoje využití a kvality systémů IKT. Hlavním cílem Projektu RIS MŠMT je zajistit 
jednotnou, účinnou a efektivní datovou politiku a vybudovat centrální místo pro sdílení 
a poskytování dat a informací uživatelům. Vybudováním RIS MŠMT jako technologicky 
pokročilého, robustního a stabilního informačního systému, který vyjma zpracování vlastních 
agend ministerstva umožní i zpřístupnění relevantních informací z podporovaných agend 
a agendových informačních systémů MŠMT a jemu podřízených vybraných organizací, 
zejména České školní inspekce, Centra pro zjišťování výsledků vzdělávání a Národního 
ústavu pro vzdělávání, dojde k zefektivnění procesů a výkonu jednotlivých agend, snížení 
administrativní zátěže a naplnění principů eGovernmentu. 
RIS MŠMT není aktuálně ukotven po legislativní stránce. Jednotlivé procesní oblasti, které 
budou prostřednictvím RIS MŠMT podporovány, jsou sice v právních předpisech uvedeny 
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(ne ve všech případech je zatím přímo stanoveno, že se jedná o informační systémy veřejné 
správy), legislativně však chybí pravidla, která by stanovovala vzájemné propojení těchto 
uvažovaných subsystémů nebo modulů, které v rámci budovaného jednotného informačního 
systému MŠMT sdílejí autoritativní data a vytvářejí propojený datový fond.  
Prostřednictvím RIS MŠMT budou zpracovávány údaje především z oblasti následujících 
stávajících agend:   

• Rejstřík škol a školských zařízení 
• Rejstřík školských právnických osob 
• Registr vysokých škol a akreditovaných studijních programů 
• Sdružené informace matrik žáků a studentů 
• Školská statistika 
• Uznávání odborných kvalifikací 
• Registr docentů a profesorů 
• Uznávání vzdělání – nostrifikace. 

Vzhledem k problémům, které se v současnosti objevují v oblasti řízení systému podpůrných 
opatření (viz kapitola 1.2.1), je vhodné se zamyslet, zda RIS MŠMT nevyužít rovněž jako 
efektivní prostředek pro rychlé sdílení relevantních dat mezi jednotlivými aktéry 
(škola/školské zařízení; školské poradenské zařízení;  MŠMT; ČŠI; revizní právnická osoba 
podle § 16b odst. 1 školského zákona).  
 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Stávající právní úprava je poměrně podrobně popsána již v bodě 1.2 této ZZ RIA. Jelikož se 
jedná především o dílčí změny, nikoliv komplexní úpravu, je třeba zohlednit každou 
samostatnou právní úpravu dílčích změn.  

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou v tomto případě primárně vysoké školy, jejichž práva a povinnosti 
jsou návrhem zákona upravovány. Úprava se dotýká jak soukromých vysokých škol, tak 
veřejných, ale i státních vysokých škol.  Dotčeni jsou též studenti, kterých se týkají především 
změny v rámci vyrovnávání příležitostí, zjednodušení přestupů mezi studijními programy téže 
vysoké školy, poplatků, stipendií a vyslovení neplatnosti státní závěrečné zkoušky. Dále se 
návrh zákona dotýká akademických pracovníků v rámci ochrany osobních údajů, které jsou 
uváděny při habilitačním řízení, řízení ke jmenování profesorem a do REDOPu, a také 
přiznávání stipendií. Stejně tak se přiznávání stipendií nově dotýká absolventů, účastníků 
celoživotního vzdělávání a jiných zaměstnanců vysoké školy. Úprava řeší otázky vztahující se 
k činnosti NAÚ, zabývá se členstvím v jeho Radě a také jednáním Rady NAÚ. V neposlední 
řadě je dotčeným subjektem také ministerstvo, které je nově zmocněno k vydání vyhlášky 
o RKVV, rozšířily se důvody k odejmutí státního souhlasu soukromé vysoké škole a je 
upravena kompetence ke stanovení způsobu zveřejňování výročních zpráv a strategických 
záměrů vysokých škol.   

Mezi dotčené subjekty řadíme též zahraniční poskytovatele vysokoškolského vzdělání a celní 
úřady. 
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Nová úprava informačního systému vzdělávání se pak dotýká:  

- právnických osob vykonávající činnost mateřských, základních, středních a vyšších 
odborných škol 

- školských poradenských zařízení 

- zřizovatelů škol a školských zařízení (kraje, obce, svazky obcí, zřizovatelé 
soukromých a církevních škol) 

- vysokých škol  

- krajských úřadů při výkonu působnosti podle § 108 školského zákona 

- České školní inspekce 

- právnické osoby pověřené provádět revize podle § 16b odst. 1 školského zákona 

- MŠMT  

 

 1.5 Popis cílového stavu 

Primárním cílem je zjednodušení právní úpravy tak, aby bylo dosaženo jasnější a přesnější 
aplikace, a též zjednodušení činností dotčených osob co do administrativy, tak i do samotné 
činnosti. Návrh zákona se snaží zefektivnit činnost osob s ohledem na jejich aktuální potřeby 
a požadavky, které byly zjištěny aplikační praxí.   

K úpravě týkající se informačního systému vzdělávání 

V této oblasti je zapotřebí navodit takový cílový stav legislativy, který bude plně zohledňovat 
existenci RIS MŠMT (ať již vybudovaný na základě realizace projektu v rámci IROP nebo 
z národních zdrojů), jenž podpoří zpracování vlastních agend ministerstva a umožní 
i zpřístupnění relevantních informací z propojeného datového fondu v rámci resortu.  
Po své realizaci musí RIS MŠMT jakožto agendový informační systém přiměřeně naplňovat 
ustanovení především následujících právních předpisů:  

- zákon č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,  

- zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon 
o kybernetické bezpečnosti), ve znění pozdějších předpisů,  

- zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, 

- zákon č. 111/2009 Sb.,  o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů,  

- vyhláška č. 317/2014 Sb., o významných informačních systémech a jejich určujících 
kritériích, ve znění vyhlášky č. 205/2016 Sb.,  
- vyhláška č. 469/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do 
informačního systému o datových prvcích a o postupech Ministerstva informatiky a jiných 
orgánů veřejné správy při vedení, zápisu a vyhlašování datových prvků v informačním 
systému o datových prvcích (vyhláška o informačním systému o datových prvcích),  
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- vyhláška č. 528/2006 Sb., o formě a technických náležitostech předávání údajů do 
informačního systému, který obsahuje základní informace o dostupnosti a obsahu 
zpřístupněných informačních systémů veřejné správy (vyhláška o informačním systému 
o informačních systémech veřejné správy), 

- vyhláška č. 529/2006 Sb., o požadavcích na strukturu a obsah informační koncepce 
a provozní dokumentace a o požadavcích na řízení bezpečnosti a kvality informačních 
systémů veřejné správy (vyhláška o dlouhodobém řízení informačních systémů veřejné 
správy), 

- vyhláška č. 82/2018 Sb., o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních 
incidentech, reaktivních opatřeních, náležitostech podání v oblasti kybernetické bezpečnosti 
a likvidaci dat (vyhláška o kybernetické bezpečnosti). 
 

1.6 Zhodnocení rizika 

Bez přijetí konkretizující právní úpravy bude třeba vykonávat některé činnosti a uvádět údaje 
(REDOP, habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem) nadbytečně a bude docházet 
k nežádoucímu zatížení dotčených osob. Dále nebudou výslovně podporovány skupiny osob, 
které jsou znevýhodněné s ohledem na své specifické potřeby vycházející ze zdravotního 
stavu. Nadále budou s nadbytečnou zátěží vykonávány další procesy, které jsou 
neodmyslitelně spojeny s činností vysokých škol a jejichž zjednodušení by přineslo 
ekonomickou úsporu, ať už časovou, procesní, personální či finanční. Aplikační potíže 
zjištěné v průběhu užívání ustanovení dle novely č. 137/2016 Sb., je třeba v tomto kontextu 
upravit, aby mohla být zajištěna přesná a jasná interpretace.  

V případě, že nebude upravena otázka stipendií v § 91, nebude umožněno čerpání finanční 
podpory v takové míře, v jaké je nabízena, a dojde tak k jejich marnému prodělání. Současně 
pak ve věci tzv. sociálních stipendií bude podporována jen velmi úzká skupina studentů, byť 
by touto podporou mohlo být usnadněno studium širšímu okruhu studentů.  

Nezohlednění RIS MŠMT v rámci předkládané novelizace by znamenalo právní nejistotu 
v důsledku chybějící reflexe reálného stavu a procesů, které nastanou po uvedení RIS MŠMT 
do ostrého provozu. Kupříkladu lze uvést, že stávající zákon postrádá ustanovení umožňující 
přístup a sdílení dat z informačních systémů veřejné správy, jejichž správcem je MŠMT, 
s Českou školní inspekcí pro plnění jejích úkolů vyplývajících ze zákona. Stejně tak nejsou 
kodifikována pravidla umožňující přístup zřizovatelů škol (zejména pak obcí a krajů 
vykonávajících vůči školám zřizovatelskou roli) nebo krajských úřadů (kupř. v agendě 
nostrifikací). Pokud by se žádným způsobem RIS MŠMT nepromítl do zákona, nebyla by ani 
právně ošetřena možnost vysokých škol získat z tohoto systému informace o uznání platnosti 
zahraničního vzdělání pro účely jimi vedených přijímacích řízení.   

Rovněž by nebyl využit potenciál RIS MŠMT v oblasti řízení systému podpůrných opatření, 
kde může tento systém sloužit jako rychlý a efektivní prostředek pro sdílení relevantních dat. 
Chybějící legislativní podpora by tak ve svém důsledku vytvořila stav, kdy nedojde 
k naplnění potenciálu, který by RIS MŠMT mohl mít na výkon agend, jež by při náležitém 
legislativním zakotvení mohly být prováděny efektivněji.  
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Jako jisté nikoliv bezvýznamné riziko lze vnímat i možnost, že realizace projektu RIS MŠMT 
nabere zpoždění z různých procesních důvodů (kupř. v souvislosti s aplikací pravidel 
o zadávání veřejných zakázek). Toto riziko lze zmírnit tím, že bude navržena realistická 
legisvakance zohledňující možná úskalí při realizaci Projektu RIS MŠMT.  

 

2. Návrh variant řešení 

Ke zveřejňování výročních zpráv a strategických záměrů 
Podle ustanovení § 21 odst. 1 písm. a) zákona má ministr stanovit opatřením ve Věstníku 
ministerstva termín a formu zveřejnění výroční zprávy o činnosti a výroční zprávy 
o hospodaření veřejné vysoké školy. Pod písmenem b) je stanovena obdobná povinnost pro 
stanovení termínu a formy zveřejnění strategického záměru veřejné vysoké školy, nicméně již 
není uvedeno, že má být stanoveno opatřením ve Věstníku ministerstva. Ustanovení § 42 odst. 
1 písm. a) a b) zákona uvádí tuto povinnost ve vztahu k soukromým vysokým školám.  
 

VARIANTA NULOVÁ  

Nulová varianta by v tomto případě znamenala zachování původního stavu a to přímou 
kompetenci ministra ke stanovení termínů a forem zveřejnění výročních zpráv a strategických 
záměrů, v případě veřejných vysokých škol a výročních zpráv též povinnost stanovení 
termínů a forem zveřejnění opatřením ve Věstníku ministerstva. 
 

VARIANTA 1 

Ve variantě 1 jde o administrativní zjednodušení procesu, kdy nadále bude termíny a formy 
stanovovat ministerstvo, nikoliv ministr. Forma stanovení bude ponechána na ministerstvu.  
 

K vyrovnání příležitostí osob se specifickými potřebami 

Aktuální zákonná úprava se též výslovně nezabývá zvláštními podmínkami studentů se 
specifickými potřebami. Velmi obecně je v ustanovení § 21 odst. 1 písm. e) zákona upravena 
povinnost veřejné vysoké školy „činit všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí 
studovat na vysoké škole“. Pro soukromé vysoké školy není výslovně zákonem upravena 
žádná povinnost v této oblasti. Aby bylo dosaženo větší míry rovnosti, je v návrhu zákona 
zakotvena povinnost vysokých škol činit dostupná opatření pro vyrovnání podmínek ke studiu 
osob se specifickými potřebami.    
 

VARIANTA NULOVÁ  
V případě nulové varianty by nedošlo k žádné legislativní změně a soukromé vysoké školy by 
nebyly žádným způsobem nuceny do podpory rovnosti. Veřejné vysoké školy se při podpoře 
opírají pouze o obecné ustanovení o rovnosti. 

 

VARIANTA 1 
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Varianta 1 by znamenala vyrovnání právní úpravy tak, aby stejnou obecnou povinnost 
k vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole, která váže veřejné vysoké školy v ust. § 21 
odst. 1 písm. e) zákona, měly také soukromé vysoké školy v ust. § 42 odst. 1 písm. h). 

 

VARIANTA 2 
Rozšířením předchozí varianty a její větší specifikací bychom dospěli k variantě 2. Ta 
výslovně vymezuje osoby, které jsou do úpravy zahrnuty a kterým má být poskytnuta podpora 
v podobě dostupných opatření pro vyrovnání příležitostí, které mají dopad na průběh 
přijímacího řízení a na plnění studijních povinností. Těmito osobami jsou osoby se zrakovým, 
sluchovým nebo pohybovým postižením, se specifickými poruchami učení, s poruchou 
autistického spektra nebo s jinými obtížemi danými zdravotním postižením nebo zdravotním 
stavem. Konkretizace činěných opatření by pak byla ponechána v kompetenci vysoké školy 
v rámci jejích vnitřních předpisů, nicméně jsou zohledňovány také možnosti vysoké školy 
a požadavky na zdravotní způsobilost ke studiu příslušného studijního programu.     

   

K odnětí státního souhlasu 
Ustanovení § 43 odst. 2 uvádí důvody, při nichž může ministerstvo odejmout státní souhlas 
soukromé vysoké škole, který je nezbytný k tomu, aby mohla působit jako soukromá vysoká 
škola.  
 

VARIANTA NULOVÁ  

V případě nulové varianty bude odnětí státního souhlasu podle § 43 odst. 2 prováděno, 
jestliže: 
a) nemá v době následující po uplynutí 1 roku ode dne nabytí právní moci rozhodnutí 
o udělení státního souhlasu akreditovaný žádný studijní program z důvodu odnětí akreditace 
studijního programu, uplynutí doby platnosti akreditace studijního programu nebo oznámení 
o zrušení akreditovaného studijního programu a nemá ani institucionální akreditaci pro 
žádnou oblast vzdělávání, 
b) v průběhu jednoho roku jí byla odňata akreditace více než dvou studijních programů nebo 
institucionální akreditace pro alespoň 2 oblasti vzdělávání, 
c) po výzvě ministerstva nezjedná nápravu podle odstavce 1 nebo 5, nebo 
d) závažným způsobem porušuje povinnosti stanovené tímto zákonem nebo jejím vnitřním 
předpisem.   
 

VARIANTA 1 

Vzhledem k dobrovolnosti podání žádosti o udělení státního souhlasu zcela chybí dobrovolné 
(resp. na žádost zřizovatele) odnětí státního souhlasu – tedy vzdání se státního souhlasu. Dále 
chybí odnětí státního souhlasu na základě faktického stavu, kdy soukromá vysoká škola 
neuskutečňuje žádný studijní program, ani nežádá o akreditaci.  
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Varianta 1 tyto možnosti předpokládá proto, aby bylo možné odnímání státního souhlasu 
zjednodušit a na základě faktického stavu nevykonávání činnosti soukromé vysoké školy či na 
základě žádosti soukromé vysoké školy urychlit proces odejmutí státní souhlasu.  
 
Rámec kvalifikací 

V roce 2005 byl ministerskou deklarací Bergenské komuniké schválen zastřešující Rámec 
kvalifikací pro Evropský prostor vysokoškolského vzdělávání (QF-EHEA), ke kterému se 
signatářské země včetně České republiky zavázaly vytvořit kompatibilní národní kvalifikační 
rámce.  
 

VARIANTA NULOVÁ  
V této chvíli je RKVV uveřejněn ve Věstníku ministerstva. 
 

VARIANTA 1 
RKVV bude začleněn do zákonné úpravy v rámci přílohy zákona o vysokých školách. 
 

VARIANTA 2 
RKVV bude začleněn do zákonné úpravy formou odkazu na vyhlášku ministerstva o RKVV. 
 
K zasílání závěrečných prací 
Ustanovení § 47b odst. 4 uvádí v poslední větě, že „Vysoká škola zašle bez zbytečného 
odkladu po obhájení bakalářské, diplomové, disertační a rigorózní práce, jíž se týká odklad 
zveřejnění podle věty první, jeden výtisk práce k uchování ministerstvu.“  
 

VARIANTA NULOVÁ  

Ponechá-li se úprava v tomto znění, bude docházet k nadbytečnému administrativními 
zatížení vysokých škol i ministerstva. Ministerstvo při této právní úpravě funguje pouze jako 
úschovna závěrečných prací bez toho, aby měla zákonnou kompetenci se zaslanými pracemi 
jakkoliv nakládat. 
 

VARIANTA 1 

Nebude již třeba zasílat závěrečné práce při odkladu zveřejnění na ministerstvo, nicméně pro 
alespoň rámcový přehled o odkladech zveřejnění bude škola zasílat oznámení o odkladu 
zveřejnění společně s důvody odložení. 
 

VARIANTA 2 

Vzhledem k tomu, že cílem ustanovení o odložení zveřejnění je ochrana informací (např. 
zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským 
a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákon 
č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění 
pozdějších předpisů) není v tomto případě nutný zásah ministerstva. Lze tedy využít variantu, 
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kdy závěrečné práce nebudou na ministerstvo zasílány vůbec a odložení zveřejnění bude plně 
záležitostí vysokých škol, které budou kopie prací rovněž samy uchovávat. Pro účely ochrany 
některých informací bude prodloužena doba možného odložení zveřejnění na 5 let. 
 
K vyslovení neplatnosti státní závěrečné zkoušky 
Aktuální právní úprava budí velké nejasnosti ve výkladu. Aby bylo dosaženo takového 
právního stavu, který bude zajišťovat rovnováhu mezi splněním předpokladů pro složení 
státní závěrečné zkoušky a nezákonným nebo nemorálním jednáním, je třeba vyjasnit 
zákonnou úpravu ustanovení o důvodech pro vyslovení neplatnosti státní závěrečné zkoušky. 
 

VARIANTA NULOVÁ  

V případě, že bude zákonný stav ponechán tak, jak je aktuálně v ustanovení upraven, může 
docházet k nejasnostem ve výkladu. Současně nebudou pokryty některé skutkové podstaty, 
které by měly být posuzovány jako nemorální nebo dokonce protizákonné jednání, které je 
způsobilé zneplatnit vykonání státní závěrečné zkoušky. 
 

VARIANTA 1 

S ohledem na interpretační potíže při aplikaci tohoto ustanovení novela zcela nově 
definuje skutkové podstaty, při nichž dochází k rozhodnutí o neplatnosti státní závěrečné 
zkoušky. Těmito důvody jsou, pokud osoba, o jejíž státní zkoušku nebo její součást nebo 
obhajobu disertační práce jde, nesplnila nebo splnila jen zdánlivě podmínky nebo 
předpoklady stanovené zákonem o vysokých školách, studijním programem nebo studijním 
a zkušebním řádem pro konání a úspěšné vykonání státní zkoušky nebo její součásti nebo 
obhajoby disertační práce v důsledku 

a) úmyslného trestného činu,  

b) úmyslného neoprávněného užití díla jiné osoby hrubě porušujícího právní předpisy 
upravující ochranu duševního vlastnictví, nebo 

c) jiného závažného úmyslného jednání proti dobrým mravům, neuvedeného v písmenech a) 
a b). 
 
K přestupům mezi studijními programy vysoké školy 
Přestupy mezi studijními programy téže vysoké školy jsou jevem, který dosud nemá vlastní 
zvláštní právní úpravu. Je však třeba stanovit alespoň rámcové podmínky přestupů a umožnit 
pro tyto případy zjednodušení některých administrativních úkonů (např. podávání přihlášek).  
 

VARIANTA NULOVÁ  

Zůstane-li i nadále problematika neřešena v rámci zákona, bude faktická poptávka po 
„přestupech“ řešena buďto formálním ukončením prvního studia a započetím studia nového, 
což je nevhodný a komplikovaný postup, nebo jinými netransparentními postupy.   
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VARIANTA 1 

Varianta 1 umožňuje přestupy studentů mezi studijními programy v rámci jedné vysoké školy. 
Student má na základě této úpravy možnost požádat o povolení přestupu do jiného studijního 
programu. O povolení přestupu rozhoduje orgán vysoké školy, který rozhoduje o přijetí do 
studijního programu (děkan, rektor nebo orgán soukromé vysoké školy určený vnitřním 
předpisem). V případě povolení přestupu je třeba současně rozhodnout o případném uznání 
částí studia, zkoušek nebo jiných studijních povinností, o zařazení do semestru, ročníku nebo 
bloku studia. Nová úprava se zabývá konkrétním vymezením okamžiku přestupu a též dalšími 
skutečnostmi navázanými na studium ve studijním programu (poplatek za studium, přiznání 
stipendia nebo členství v samosprávních orgánech.  
 

VARIANTA 2 

Varianta 2 nabízí širokou autonomii vysokých škol v otázkách přestupů a to tak, že zákonná 
úprava bude pouze minimální, aby přestupy byly umožněny, nicméně bude záležet na každé 
vysoké škole, jak přestupy mezi svými studijními programy upraví. Úpravy vysokých škol by 
byly zakotveny v jejich vnitřních předpisech. 
 

VARIANTA 3 

Varianta 3 naopak poskytuje pevný rámec přestupů a zabývá se konkrétními otázkami (např. 
za jakých podmínek je možné přestup povolit, příbuznost studijních programů, apod.).  
 
K poplatkům  
Ustanovení § 58 odst. 3 upravuje poplatek za tzv. delší studium. Vzhledem k tomu, že výklad 
ustanovení nebyl zcela jednoznačný, je třeba zpřesnit některá výkladová místa, např. otázku, 
která studia se do poplatku započítávají. 
Ustanovení § 58 odst. 4 zákona zavádí poplatek za cizojazyčné studium, jeho výši pak 
ponechává na samotných vysokých školách. 
 

VARIANTA NULOVÁ  

Výkladové nejasnosti přinášely mnoho dotazů a komplikací při stanovování výše poplatku. 
Nebude-li ustanovení upraveno, zůstane tato oblast nadále nejasná a bude přinášet rozdílný 
přístup jednotlivých škol, či dokonce jednotlivých studijních referentů, kteří výši poplatků 
vypočítávají. 
Co se týče poplatku za cizojazyčné studium, aktuální právní úprava nutí vysoké školy zavádět 
povinně poplatek za cizojazyčné studium.  
 

VARIANTA 1 
Aktuální znění způsobuje aplikační nejasnosti ohledně toho, zda je do dob neúspěšných studií 
započítáváno studium jen na veřejných, nebo i soukromých a státních vysokých školách. 
S ohledem na odlišnou interpretaci již vydávalo ministerstvo vyjádření ve smyslu, že 
započítáváno je podle tohoto ustanovení pouze studium na veřejné vysoké škole. Naopak se 
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nemá započítávat doba neúspěšných studií, po kterých došlo k absolvování stejného typu 
studijního programu na jakémkoliv typu vysoké školy. Nová úprava ustanovení je tedy pouze 
kodifikací ustáleného výkladu ministerstva.   

Kromě tohoto je do výčtu studií, které se nezapočítávají do poplatku za delší studium, 
zařazeno též ukončení studia v rámci přestup podle nového ustanovení § 54b. Tedy počáteční 
studium není považováno za neúspěšné pro účely stanovení poplatku za delší studium.  

Nově je v ustanovení též zpřesněno postavení nenavazujícího (tzv. dlouhého) magisterského 
studia. Pro účely stanovení poplatku za delší studium se tento studijní program považuje za 
studijní program stejného typu jako bakalářský studijní program. 

Úprava varianty 1 u poplatků za cizojazyčné studium spočívá v uvolnění původní povinnosti 
stanovovat poplatek za cizojazyčné studium. Vysoké školy, které budou poplatek nadále 
požadovat, budou mít zákonné zmocnění. Nicméně vysokým školám, které budou chtít 
nabídnout své studijní programy v cizím jazyce bezplatně, nebude zákon klást překážky.  
 
K celoživotnímu vzdělávání 
Velmi obecná úprava celoživotního vzdělávání dosud upravuje dva typy a to celoživotní 
vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu. 
 

VARIANTA NULOVÁ  

Nulová varianta, která ponechá stav zákonné úpravy tak, jak aktuálně je nebude poskytovat 
zvláštní obtíže, nicméně je také svým způsobem více svazující pro vysoké školy. 
 

VARIANTA 1  

Vzhledem ke skutečnosti, že mezinárodně uznávaný kurz je typem celoživotního vzdělávání, 
je vhodné právní úpravu obou institutů sjednotit a zjednodušit. Ustanovení § 60a bude zcela 
zrušeno a úprava mezinárodně uznávaného kurzu bude začleněna do předchozího ustanovení 
§ 60. Celoživotní vzdělání může být dle navrhované novely orientováno na výkon povolání, 
zájmově nebo nově též na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů zahraniční nebo 
tuzemské vysoké školy. V případě absolutoria programu celoživotního vzdělávání 
orientovaného na zvýšení odbornosti studentů nebo absolventů zahraniční nebo tuzemské 
vysoké školy může vysoká škola udělit mezinárodně uznávaný titul. 
 
K elektronickému potvrzení o studiu a elektronickému doručování 
S ohledem na prosazování zásad digitálně přívětivé legislativy je třeba se též výslovně 
v zákoně přiklonit k elektronickým variantám komunikace. 

VARIANTA NULOVÁ  

Bude-li ponechána zákonná úprava v aktuálním znění, nepřinese žádné zásadní obtíže, 
nicméně neumožní také rychlejší rozvoj elektronizace.  
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VARIANTA 1 
Ustanovení výslovně upravuje vydávání potvrzení o studiu, nově jsou výslovně vymezeny 
možnosti elektronických potvrzení o studiu. Tato úprava odpovídá zásadám digitálně 
přívětivé legislativy, primárně odpovídá Principu „digital by default“, tedy aby legislativa 
umožňovala výběr formy, jakou klient/student využije.  

Doručování podle ust. § 69a má být prováděno primárně elektronicky, jak požadují zásady 
digitálně přívětivé legislativy. K tomuto postupu však musí dát student souhlas na přihlášce 
ke studiu. K doručování se pak využívá elektronického informačního systému vysoké školy, 
ustanovení odkazuje na vnitřní předpisy vysoké školy, kde jsou stanoveny podrobnosti 
k takovému doručování. 

Nově zákon upravuje v ust. § 69b také doručování ze strany studenta směrem k vysoké škole. 
Zákon umožňuje i zde využití elektronického systému vysoké školy bez nutnosti uznávaného 
elektronického podpisu.    

K habilitacím 
Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem je procesem, který je do značné míry 
veřejný a je třeba upravit podmínky zveřejnění údajů o uchazečích o habilitační řízení a řízení 
ke jmenování profesorem. 
 

VARIANTA NULOVÁ  

Aktuální úprava požaduje zasílání informací o habilitačním řízení a řízení ke jmenování 
profesorem v průběhu celého řízení. Požaduje též zasílání širšího okruhu osobních údajů 
o uchazečích. 
 

VARIANTA 1 

Varianta 1 nabízí administrativní úlevu jak vysokým školám, tak ministerstvu. Nebude třeba 
zasílat informace v průběhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, ale pouze 
při jeho ukončení. Bude též zvýšena ochrana osobních údajů uchazečů, neboť se nadále 
nebude zasílat informace o datu narození (pouze rok), adrese místa trvalého pobytu, bydlišti 
v České republice a státním občanství. 
 
K Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství 
Výkon činnosti NAÚ přinesl potřebu legislativních úprav týkajících se především členství 
v Radě NAÚ a jednání Rady NAÚ.  
 

VARIANTA NULOVÁ  

Aktuálně můžou být do Rady NAÚ jmenováni členové pouze na dvě po sobě jdou období, 
což vede k příliš krátké maximální délce působení v Radě a ke ztrátě zkušených členů 
a členek Rady. Stejně tak je poměrně striktně omezen přístup ke členství v Radě NAÚ, co se 
týče vztahu k vysokým školám. 
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Současné znění zákona ve věci správních řízení vedených NAÚ umožňuje bez omezení 
předkládání návrhů a důkazů a vůbec manipulaci se žádostí. Taková úprava způsobuje 
neúměrné prodlužování řízení a komplikace při vydávání rozhodnutí. 
 

VARIANTA 1 
Ustanovení novely uvolňuje pravidla pro členství v Radě NAÚ s ohledem na omezené 
personální kapacity tak, aby mohli být ostatní členové (kromě předsedy a místopředsedů) 
jmenováni do Rady NAÚ vícekrát než na dvě po sobě jdou období.  

Zcela nové ustanovení odst. 6 pak stanoví zvláštní podmínky pro správní řízení v době od 
přijetí rozhodnutí Radou NAÚ, kdy účastníci již nejsou oprávněni navrhovat důkazy a činit 
návrhy a také zúžit předmět své žádosti nebo vzít žádost zpět. K tomuto omezení dochází 
z důvodu procesní ekonomie. Odstavec 5 upravuje možnost účasti na jednání Rady NAÚ. 

 
K údajům v Registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů 
V rámci aktuální právní úpravy jsou požadovány údaje, které byly praxí shledány jako 
nadbytečné a s ohledem na GDPR je vhodné požadavek některých údajů vypustit. Nová 
úprava má vést ke sběru údajů pouze v rámci pracovního poměru, nikoliv dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr.  
 

VARIANTA NULOVÁ  
V případě nulové varianty budou nadále požadovány údaje o datu získání vysokoškolského 
vzdělání zaměstnance, jeho akademických titulech a vědeckých hodnostech a programech, ve 
kterých byly tituly a hodnosti získány. Také budou požadovány údaje o zaměstnancích na 
základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 

 

VARIANTA 1 
S ohledem na GDPR upravuje novela text tak, aby byl minimalizován objem údajů, které jsou 
uváděny do REDOPu. Nadbytečné údaje byly z ustanovení vypuštěny. Současně se počítá 
s úpravou odst. 2 písm. c), kdy jsou do REDOPU zahrnuti též zaměstnanci na základě dohod 
o pracích konaných mimo pracovní poměr. Nadále by byly informace požadovány pouze 
o zaměstnancích v pracovním poměru.  

 

K uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 
Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace) je správním řízením, 
v rámci kterého jsou vydávána rozhodnutí podle správního řádu. Veřejné vysoké školy jako 
prvoinstanční orgány srovnávají absolvované zahraniční vzdělání se svými uskutečňovanými 
studijními programy a často žádost zamítnou pro konstatování podstatných rozdílů mezi 
srovnávanými studijními programy, spočívajících v rozdílnosti jejich detailního obsahu. 
Přezkum v rámci odvolacího řízení se přitom zpravidla nevyrovnává s obsahovými rozdíly 
žadatelem absolvovaného studia v odvolání napadenými, neboť v odvolacím řízení, které 
ministerstvo vede, tyto rozdíly nelze odborně věcně posoudit a odvolací orgán pouze formálně 
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osvědčuje, zda studované disciplíny svědčí o obsahu studia odpovídajícímu příslušné oblasti 
studia definované v nařízení vlády č. 275/2016 Sb., o oblastech vzdělávání ve vysokém 
školství, a posuzuje žadatelem dosaženou úroveň kvalifikace ve vztahu k vysokoškolskému 
systému České republiky (úroveň bakalářská, magisterská a doktorská), včetně oprávněnosti 
zahraniční vysoké školy dané vzdělávání poskytovat. Tato praxe tak vede k tomu, že 
prvoinstanční a odvolací orgán v podstatě vedou jiný formát řízení. Proces uznávání 
zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace by neměl nahrazovat příslušná řízení 
o uznání odborné kvalifikace vydávané podle zvláštních právních předpisů, jak je často praxí 
vnímáno, cílem procesu uznávání žadatelem nabytého zahraničního vysokoškolského 
vzdělání a kvalifikace by dle názoru ministerstva tedy nemělo být posouzení obsahové 
stránky tohoto vzdělání, ale ověření skutečnosti, zda je toto vzdělání nabyté oprávněně 
v rámci vysokoškolského systému země jeho původu a osvědčení, zda odpovídá 
vysokoškolskému vzdělání definovanému zákonem o vysokých školách. 
 

VARIANTA NULOVÁ  

Nulová varianta s ohledem na rostoucí internacionalizaci terciárního vzdělávání a mobilitu 
studentů i vysokoškolsky vzdělaných pracujících a tím i průběžný nárůst počtu žádostí 
o nostrifikaci, vede k nárůstu administrativních a organizačních nároků na veřejné vysoké 
školy jako prvoinstanční orgány a návazně i na ministerstvo jako druhoinstanční orgán a tyto 
nároky se dále zvyšují, což s sebou nese i prodlužování doby řízení a zvýšenou zátěž 
personální. Současně vlivem v praxi zřejmé nejednotnosti v přístupu k posuzování obsahové 
stránky daného zahraničního vysokoškolského studia při jeho uznávání dochází u 
jednotlivých veřejných vysokých škol k různým výsledkům řízení. 
 

VARIANTA 1 

Varianta 1 nabízí určité zjednodušení a zjednoznačnění uznávání nutné k posouzení úrovně 
předložené kvalifikace a oprávnění zahraniční vysoké školy (popř. zahraniční instituce) 
poskytovat dané vzdělání. Cílem je zejména upustit od porovnání obsahové náplně 
posuzovaného zahraničního vysokoškolského studia s náplní vysokoškolského studia 
obdobných českých studijních programů a zjednoznačnit kritéria rozhodování. Při splnění 
tohoto cíle je předpokládáno, že by mělo dojít jednak ke zrychlení celého procesu uznávání 
a současně i k poklesu počtu odvolacích řízení. 
 

Ke stipendiím 

Stipendia umožňují finanční podporu na mnoha úrovních. Vzhledem k rozšiřujícím se 
možnostem této podpory díky mezinárodním mobilitním programům (zejména Erasmus+) by 
nebylo racionální tyto možnosti omezovat. Je třeba upravit legislativní znění tak, aby bylo 
čerpání podpory vzdělávání možné pro co největší okruh osob.  

 

VARIANTA NULOVÁ  
Aktuální úprava umožňuje čerpání stipendií výhradně studentům a ze státního rozpočtu 
z dotace nebo příspěvku. Tzv. sociální stipendium je dosažitelné pro osoby, jejichž rozhodný 
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příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního 
minima rodiny a koeficientu 1,5.  

 

VARIANTA 1 
Nová úprava přináší rozšíření finančních zdrojů pro poskytování stipendií a to z dalších 
prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu Evropské unie nebo z jiných veřejných 
prostředků.  

Z prostředků na stipendia je poskytována podpora vzdělávání nejen studentům, ale nově také 
absolventům, účastníkům celoživotního zdělávání, akademickým pracovníkům, a jiným 
zaměstnancům vysoké školy. 

U tzv. sociálního stipendia se nově zvyšuje koeficient, od něhož se stipendium odvíjí a to na 
2,7. Při tomto zvýšení dosáhne na podporu vzdělávání širší okruh studentů v tíživé 
ekonomické situaci.     

 
K zahraničním poskytovatelům vysokoškolského vzdělání 

VARIANTA NULOVÁ  

Nulová varianta počítá s neformálním procesem institutu přihlášení se k plnění informačních 
povinností a s nemožností přezkumu u evropských zahraničních vysokých škol a jejich 
poboček jejich materiálního, finančního a personálního zabezpečení. Vzhledem 
k neformálnosti celého procesu není v současné době možné těmto subjektům odejmout 
oprávnění působit na území České republiky. 
Varianta nulová rovněž počítá s možností, že pobočkou zahraniční vysoké školy může být 
jakákoli tuzemská právnická osoba, která má se zahraničním poskytovatelem uzavřenu 
smlouvu o spolupráci. Zahraniční vysokou školou dále dle současné definice nemůže být 
poskytovatel, který ve svém domovském státě nerealizuje vysokoškolské vzdělávání, ale je 
přesto považován za součást vysokoškolského vzdělávacího systému domovského státu.  
Rovněž dle současné právní úpravy není možné zamítnutí žádosti o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace z důvodu, že žadatel studoval na zahraniční vysoké 
škole či pobočce v České republice bez příslušného oprávnění, resp. bez splnění všech 
zákonných povinností.  
Konečně dle nulové varianty je dle sazebníku k zákonu 634/2004Sb., o správních poplatcích, 
položka 22 písm. s), za podání žádosti o udělení tuzemského oprávnění/povolení pro 
mimoevropskou vysokou školu a její pobočku stanoven poplatek 100 000 Kč a za podání 
žádosti o rozšíření tuzemského oprávnění/povolení  je poplatek 50 000 Kč. 
 

VARIANTA 1 

Současná právní úprava vykazuje některé závažné nedostatky, které vedou k obcházení 
zákona o vysokých školách, neoprávněným modifikacím zahraničních studijních programů 
a poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělání v rozporu s právním řádem 
domovského státu. Varianta 1 reaguje na tyto nedostatky v podobě zpřísnění právní úpravy 
regulující činnost poskytovatelů zahraničního vysokoškolského vzdělávání na území České 
republiky.  
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Evropské vysoké školy a jejich pobočky budou nově spadat pod režim udělování tuzemského 
oprávnění/povolení. Bude nově zavedena možnost přezkumu jejich personálního, 
materiálního a finančního zabezpečení. Bude zaveden jednotný režim pro všechny 
poskytovatele zahraničního vysokoškolského vzdělávání, kteří chtějí působit na území České 
republiky. Tuzemské oprávnění/povolení bude rovněž možné zahraniční vysoké škole či její 
pobočce odejmout.  

Zpřísnění právní úpravy se bude týkat rovněž změny definice pobočky zahraniční vysoké 
školy v ustanovení § 93d odst. 1. Nově mohou být pobočkou pouze veřejné, státní a soukromé 
vysoké školy a veřejné výzkumné instituce. Zahraniční vysoké školy, jejichž pobočky 
v současné době na území České republiky působí, pak mohou realizovat zahraniční 
vysokoškolské vzdělání přímo jako zahraniční vysoké školy prostřednictvím svých fakult, 
detašovaných pracovišť či jiných organizačních složek.  

Nově se dále mění definice samotné zahraniční vysoké školy, kdy je vypuštěn definiční znak 
v podobě podmínky uskutečňování vysokoškolského vzdělávání na území domovského státu. 
I takové instituce, které neuskutečňují vysokoškolské vzdělávání přímo na území domovského 
státu, ale výhradně na území státu jiného, mohou být součástí zahraničního vysokoškolského 
vzdělávacího systému domovského státu. Nová definice zahraniční vysoké školy je tak 
v tomto ohledu přesnější, kdy pružněji reaguje na možné situace.    

Varianta 1 také zakotvuje důvody pro zamítnutí žádosti o uznání zahraničního 
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace dle § 90 odst. 5 písm. d) bod 2., kdy žádost je možné 
nově zamítnout s odkazem na absenci oprávnění poskytovatele zahraničního vysokoškolského 
vzdělání uskutečňovaného na území České republiky dle zákona o vysokých školách.  

Závěrem počítá varianta 1 s posílením kontrolních pravomocí ministerstva ve vztahu k již 
registrovaným zahraničním vysokým školám a jejich pobočkám. Ministerstvo ve spolupráci 
s Národním akreditačním úřadem pro vysoké školství bude vykonávat kontrolu dodržování 
právních předpisů v oblasti poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělávání dle § 87 
písm. x). 

 
K přestupkům právnických osob 
Ustanovení § 93n odst. 1 až 8 odst. 2 uvádí skutkové podstaty přestupků a výši pokut. 
V ustanovení § 93o je zakotvena pravomoc k vybírání a vymáhání pokut na ministerstvo.  
 

VARIANTA NULOVÁ  

V případě nulové varianty jsou přestupky právnických osob následující: 
§ 93n 

Přestupky právnických osob 

(1) Právnická osoba se dopustí přestupku tím, že 

a) v rozporu s § 2 odst. 3 užívá ve svém názvu označení 

1. „vysoká škola“ nebo z něho odvozené tvary slov, ačkoliv není vysokou školou, nebo 
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2. „univerzita“ nebo z něho odvozené tvary slov, ačkoliv není vysokou školou univerzitní, 
nebo 

b) v rozporu s tímto zákonem přiznává akademické tituly nebo koná habilitační řízení anebo 
řízení ke jmenování profesorem nebo používá akademické insignie anebo koná akademické 
obřady. 

(2) Veřejná vysoká škola se dopustí přestupku tím, že neposkytuje ministerstvu nebo 
Akreditačnímu úřadu informace podle § 21 odst. 1 písm. c). 

(3) Soukromá vysoká škola se dopustí přestupku tím, že neposkytuje ministerstvu nebo 
Akreditačnímu úřadu informace podle § 42 odst. 1 písm. c). 

(4) Evropská zahraniční vysoká škola se dopustí přestupku tím, že 

a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním 
vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 2, nebo 

b) nesplní některou z povinností podle § 93b odst. 2 nebo 3 anebo § 93c. 

(5) Pobočka evropské zahraniční vysoké školy se dopustí přestupku tím, že 

a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním 
vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 4, nebo 

b) nesplní některou z povinností podle § 93d odst. 2 nebo 3 anebo § 93e. 

(6) Mimoevropská zahraniční vysoká škola se dopustí přestupku tím, že 

a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním 
vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 3, nebo 

b) nesplní některou z povinností podle § 93g. 

(7) Pobočka mimoevropské zahraniční vysoké školy se dopustí přestupku tím, že 

a) poskytuje na území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v zahraničním 
vysokoškolském studijním programu v rozporu s § 93a odst. 5, nebo 

b) nesplní některou z povinností podle § 93i. 

(8) Za přestupek podle odstavce 1, odstavce 6 písm. a) nebo odstavce 7 písm. a) lze uložit 
pokutu do 2000000 Kč; za přestupek podle odstavce 2 nebo 3 nebo podle odstavce 4 písm. a) 
a b), odstavce 5 písm. a) a b), odstavce 6 písm. b) nebo odstavce 7 písm. b) lze uložit pokutu 
do 500000 Kč. 

Dále v ustanovení § 93o je zakotvena pravomoc k vybírání a vymáhání pokut na ministerstvo. 
 

VARIANTA 1 

Z výše uvedeného vyplývá, že současná právní úprava stanovuje v situaci, kdy poskytovatel 
zahraničního vysokoškolského vzdělávání uskutečňuje zahraniční vysokoškolské vzdělání na 
území České republiky bez přihlášení se k plnění informačních povinností možnost udělení 
pokuty až do výše 500 000 Kč. Vzhledem k závažnosti tohoto protiprávního jednání 
a vzhledem ke skutečnosti, že nová navrhovaná právní úprava zakotvuje povinnost disponovat 
za účelem výkonu této činnosti tuzemským oprávněním/povolením, se výše pokuty nejeví 
jako dostačující. Dle navrhované právní úpravy je horní hranice pokuty zvýšena na 2 000 000 
Kč. Dle aktuální úpravy rovněž není možné uložit zahraničnímu poskytovateli jiný správní 
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trest, než pokutu. Varianta 1 předpokládá zavedení správního trestu zveřejnění rozhodnutí 
o přestupku, kdy vzhledem k povaze a závažnosti přestupku se v odůvodněných případech 
může jevit jako vhodné informovat tímto způsobem veřejnost o protiprávním jednání 
poskytovatele zahraničního vzdělávání. Jako účelné se dále jeví zavedení možnosti udělení 
správního trestu zákazu činností v podobě zákazu uskutečňování zahraničního 
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky při opakovaném spáchání přestupku, 
kdy toto protiprávní jednání může vykazovat vysokou míru společenské škodlivosti, na kterou 
lze uložením tohoto správního trestu adekvátně reagovat. Aktuální právní úprava udělení této 
sankce neumožňuje.  

Varianta 1 rovněž počítá se zavedením nových skutkových podstat přestupků. Nově se dle 
§ 93n odst. 1 písm. c) dopustí přestupku právnická osoba tím, že se dopustí jednání 
způsobilého vyvolat mylnou domněnku, že daná právnická osoba je oprávněna poskytovat 
vysokoškolské vzdělávání, nebo že je vysokou školou, ačkoliv vysokou školou není. Dále se 
dle § 93n odst. 1 písm. d) právnická osoba dopustí přestupku tím, že se dopustí jednání 
způsobilého vyvolat mylnou domněnku, že daná právnická osoba je oprávněna poskytovat na 
území České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v určitém zahraničním 
vysokoškolském studijním programu, ačkoliv k poskytování uvedeného vzdělávání není podle 
zákona o vysokých školách oprávněna.  

Varianta 1 předpokládá přenesení pravomoci k vybírání a vymáhání pokut dle § 93 na celní 
úřady, které disponují potřebnými právními nástroji k  vedení exekučního řízení dle zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. 

 

K úpravě státních vysokých škol 

Státní vysoké školy jsou specifickým subjektem ve vysokoškolském systému a v některých 
oblastech je nezbytná zvláštní zákonná úprava. Novela ustanovení upravuje možnost 
akreditování společného studijního programu státní vysoké školy a další vysoké školy veřejné 
nebo státní.  

 

VARIANTA NULOVÁ  

Aktuální úprava společných studijních programů požaduje, aby stání vysoká škola měla 
akreditovaný alespoň jeden doktorský studijní program. Současně musí vysoké školy uzavřít 
smlouvu o vzájemných závazcích, s níž musí souhlasit ministerstvo a Ministerstvo obrany 
nebo Ministerstvo vnitra. 

 

VARIANTA 1 

Nově se kromě společného studijního programu státní a veřejné vysoké školy zavádí možnost 
také společného studijního programu dvou státních vysokých škol. Formální úprava 
vzájemných vztahů spolupracujících vysokých škol má být obsažena nikoliv ve smlouvě, 
nýbrž v protokolu. Tento protokol musí odsouhlasit Ministerstvo obrany nebo Ministerstvo 
vnitra, podle toho, zda se jedná o policejní vysokou školu nebo vojenskou vysokou školu.    

 

K úpravě týkající se informačního systému vzdělávání 
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VARIANTA NULOVÁ  

Zachování existujícího právního stavu bez výslovného zakotvení informačního systému vzdělávání 
(RIS MŠMT) v právních předpisech. 

 

VARIANTA 1 

Navrhovanou novelizací bude zajištěn soulad mezi zákonem stanovenými právy, povinnostmi 
a podmínkami a reálným stavem a praxí po zavedení RIS MŠMT. Touto variantou dojde 
k definování RIS MŠMT jakožto ústředního informačního systému ministerstva a resortu včetně 
vymezení jeho základního účelu, dále budou kodifikovány podmínky pro zajištění přístupu 
k autoritativním datům a dalším funkcionalitám RIS MŠMT pro další aktéry – kupř. ČŠI, kraje 
a obce v roli zřizovatelů škol, další zřizovatele škol a školských zařízení či vysoké školy.  

 

Novela by měla umožnit zpracování, vzájemnou kombinaci a sestavování časových řad ze 
sdružovaných údajů pro plnění povinností ministerstva a ke statistickým účelům. 

V rámci této varianty se též harmonizují příslušná ustanovení, která upravují výkon dotčených 
agend a přístup k ministerstvem sdružovaným autoritativním údajům v rámci nově 
implementovaného RIS MŠMT. Rovněž se počítá se zakotvením povinnosti předávat statistická data 
dosud předávaná prostřednictvím výkazů do samotného informačního systému vzdělávání. Rovněž 
bude v rámci RIS MŠMT podrobně zachycen celý proces poskytování podpůrných opatření od fáze 
doporučení, přes součinnost posuzující osoby, revizního pracoviště až po jeho aplikaci samotnou 
školou.  
 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

Ke zveřejňování výročních zpráv a strategických záměrů 

VARIANTA NULOVÁ  

Zachování původního stavu nepřináší žádné vícenáklady ani přínosy – úprava je nejednotná 
a zakládá zbytečnou administrativní zátěž přímo osoby ministra.   
 

VARIANTA 1 

Ve variantě 1 jde o administrativní zjednodušení procesu, kdy nadále bude termíny a formy 
stanovovat ministerstvo, nikoliv ministr. Forma stanovení bude ponechána na ministerstvu. 
Náklady na úpravu jsou nulové a přínosem úpravy je zjednodušení a zefektivnění činnosti 
ministerstva. 
 

K vyrovnání příležitostí osob se specifickými potřebami 

VARIANTA NULOVÁ  
Využití nulové varianty by sice neobnášelo žádné náklady na straně vysokých škol, nicméně 
ani přínosy by neposunuly celou otázku podpory studentů se specifickými potřebami žádným 
směrem.  
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VARIANTA 1 
Varianta 1 vyrovná postavení veřejných a soukromých vysokých škol co do podmínek 
přístupu k osobám se specifickými podmínkami. Nadále však zůstává vyrovnání podmínek 
přístupu ke studiu pro studenty pouze v obecné rovině a vysoká škola není více nucena do 
aktivního přístupu k řešení této otázky. Náklady této varianty jsou na straně státního rozpočtu 
nulové, u soukromých vysokých škol by vedla k nákladům, jejichž výši nelze přesně určit 
(veřejné vysoké školy v roce 2019 na tento typ intervencí získaly prostřednictvím speciálního 
finančního nástroje MŠMT 86,7 mil. Kč). 

 

VARIANTA2  
Větší specifikace podpory osob se specifickými podmínkami má přinést proaktivní přístup 
vysokých škol k řešení otázky vyrovnání příležitostí. Pro státní rozpočet nebude znamenat ani 
tato varianta žádné vícenáklady, u soukromých vysokých škol by vedla k nákladům, jejichž 
výši nelze přesně určit (veřejné vysoké školy v roce 2019 na tento typ intervencí získaly 
prostřednictvím speciálního finančního nástroje MŠMT 86,7 mil. Kč).     

   

K odnětí státního souhlasu 

VARIANTA NULOVÁ  

V případě nulové varianty budou pouze formálně existovat soukromé vysoké školy, i když 
fakticky již svou činnost nebudou vykonávat, dokud nenaplní jednu ze skutkových podstat 
aktuálně uvedených v ustanovení § 43 odst. 2 zákona. Náklady této varianty jsou nulové.   
 

VARIANTA 1 

Celkově přinese varianta 1 zjednodušení procesu odejmutí státního souhlasu z formálního 
i časového hlediska. Úprava je bez dalších finančních nákladů na dotčené subjekty.  
 
Rámec kvalifikací 

VARIANTA NULOVÁ  
V této chvíli je RKVV uveřejněn ve Věstníku ministerstva. Přínosy a náklady této varianty 
jsou zanedbatelné. 
 

VARIANTA 1 
V případě využití varianty 1 by bylo třeba měnit zákon vždy, když dojde, byť k nepatrné, 
změně v RKVV. Náklady a přínosy této varianty jsou zanedbatelné.  
 

VARIANTA 2 
RKVV bude začleněn do zákonné úpravy formou odkazu na vyhlášku ministerstva. Přínosem 
bude naplnění mezinárodního závazku plynoucího z účasti na Boloňském procesu. RKVV 
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bude začleněn do právního řádu České republiky a současně nebude nutné s každou jeho 
změnou měnit též celý zákon o vysokých školách. 
 
K zasílání závěrečných prací 

VARIANTA NULOVÁ  

Ponechá-li se úprava v tomto znění, bude docházet k nadbytečnému administrativnímu 
zatížení vysokých škol i ministerstva. Ministerstvo při této právní úpravě funguje pouze jako 
úschovna závěrečných prací bez toho, aby měla zákonnou kompetenci se zaslanými pracemi 
jakkoliv nakládat. Přínosy této varianty jsou nulové, neboť stejného účelu lze dosáhnout 
jinými vhodnými způsoby. Náklady na tuto variantu spočívají v nákladech na poštovné při 
zasílání závěrečných prací a též v administraci a úschově na ministerstvu.  
 

VARIANTA 1 

Nebude již třeba zasílat závěrečné práce při odkladu zveřejnění na ministerstvo, nicméně pro 
alespoň rámcový přehled o odkladech zveřejnění bude škola zasílat oznámení o odkladu 
zveřejnění společně s důvody odložení. Náklady této varianty se významně snižují, jelikož 
odpadá náklad na poštovné a úschovu prací. Stále je třeba administrovat oznámení odkladu, 
ale vzhledem tomu, že není možné jakkoliv posuzovat relevantnost a pravdivost uvedených 
údajů, neboť ministerstvo nemá přístup k odložené závěrečné práci, je varianta neefektivní. 
 

VARIANTA 2 

Varianta nabízí možnost, která plní účel odložení zveřejnění tak, že vysoká škola fakticky 
závěrečnou práci nezveřejní, nicméně není třeba další administrace ve smyslu zásahu (byť 
pasivního) ministerstva. Náklady na tuto variantu jsou nulové s tím, že je dosaženo cíle 
zákona. Odložení je z důvodu vyšší ochrany utajovaných informací prodlouženo na 5 let. 
 
K vyslovení neplatnosti státní závěrečné zkoušky 

VARIANTA NULOVÁ  

V případě, že bude zákonný stav ponechán tak, jak je aktuálně v ustanovení upraven, může 
docházet k nejasnostem ve výkladu. Současně nebudou pokryty některé skutkové podstaty, 
které by měly být posuzovány jako nemorální nebo dokonce protizákonné jednání, které je 
způsobilé zneplatnit vykonání státní závěrečné zkoušky. Důsledkem neprovedení úpravy 
může být vedení nadbytečných soudních řízení, jelikož nebude zákonná úprava jasná a zřejmá 
a vysoké školy v prvním stupni řízení nebudou postupovat jednotně. Náklady na této varianty 
jsou zanedbatelné.  
 

VARIANTA 1 

Varianta nabízí vyjasnění textu zákona tak, aby nedocházelo k nadbytečným řízením 
a případným průtahům v řízení. Finanční náklady na dotčené subjekty jsou zanedbatelné. 
 
K přestupům mezi studijními programy vysoké školy 
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VARIANTA NULOVÁ  

V případě neřešení dané otázky v rámci zákona jsou náklady nulové, nicméně přínos této 
varianty se jeví spíše negativně ve smyslu možného očekávatelného obcházení zákona 
s ohledem jiné komplikované nebo netransparentní způsoby řešení a potřebu optimalizace 
podmínek přestupů. 
  

VARIANTA 1  

Varianta 1 umožňuje přestupy studentů mezi studijními programy v rámci jedné vysoké školy.  
Je stanoven zákonný rámec, který specifikuje některé otázky tak, aby se vysoké školy 
dokázaly v problematice snáze zorientovat vzhledem k tomu, že se jedná o nově řešenou 
otázku v zákoně. Finanční náklady na tuto variantu jsou zanedbatelné. Je třeba brát v úvahu 
administraci na straně vysoké školy, ovšem nejedná se o radikální zvýšení oproti běžnému 
přijímacího řízení, případně rozhodování o uznání dříve splněných předmětů.  
 

VARIANTA 2 

Varianta 2 nabízí širokou autonomii vysokých škol v otázkách přestupů a to tak, že zákonná 
úprava bude pouze minimální. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou úpravu v zákoně, 
lze očekávat velkou kreativitu v aplikaci ustanovení. Máme za to, že taková volnost bez 
jakéhokoliv pevnějšího rámce by přinášela spíše nejasnosti a komplikace. Náklady na tuto 
variantu jsou zanedbatelné. 
  

VARIANTA 3 

Naopak poskytnutí pevného a přesného rámce by znamenalo omezení autonomie vysokých 
škol. Náklady by byly rovněž zanedbatelné.  
 
K poplatkům  

VARIANTA NULOVÁ  

Úprava poplatků za tzv. delší studium není v některých místech zcela konkrétní a důsledky 
pak obnášení průtahy v řízení na úrovni vysoké školy, případně dále při jednání před soudy. 
Ponechání povinnosti zavést poplatek za cizojazyčné studium může vést k obcházení zákona 
v podobě např. stanovení poplatku 1 Kč nebo naopak úhrada poplatku a jeho následné 
„navracení“ prostřednictvím stipendií. Náklady mohou vznikat samotným studentům, kterým 
vysoká škola stanovuje poplatek za cizojazyčné studium, byť by jej sama ze své vůle po 
studentech nepožadovala.  
 

VARIANTA 1 

Úprava tzv. delšího studia nepřináší další náklady na dotčené subjekty, pouze vyjasňuje 
interpretaci. 
Vysoké školy mohou dle této varianty poskytovat své cizojazyčné studijní programy 
bezplatně. Bezplatné studium není proti ústavnímu pořádku a s ohledem na požadavky 
vysokých škol by možnost volby stanovení poplatku znamenala optimalizaci současného 
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stavu, která by byla ve prospěch studentů, a která by usnadnila internacionalizaci vysokého 
školství. 
 
K celoživotnímu vzdělávání 

VARIANTA NULOVÁ  

Nulová varianta, která ponechá stav zákonné úpravy tak, jak aktuálně je, nebude představovat 
zvláštní obtíže, nicméně je také svým způsobem více svazující pro vysoké školy a je spojena 
s aplikačními nejasnostmi.  
 

VARIANTA 1  

Jedná se o formální úpravu, která nebude mít dopad na státní rozpočet. Náklady na ostatní 
subjekty jsou zanedbatelné. 
 
K elektronickému potvrzení o studiu a elektronickému doručování 

VARIANTA NULOVÁ  

Bude-li ponechána zákonná úprava v aktuálním znění, nepřinese žádné zásadní obtíže, 
nicméně neumožní také rychlejší rozvoj elektronizace.  
 

VARIANTA 1 
Nová úprava hodlá zjednodušit proces vydávání potvrzení o studiu a doručování primárně 
elektronicky. Je třeba brát v potaz vstupní náklady po úpravu systémů vysokých škol, aby 
byly způsobilé k využívání všech elektronických prostředků, nicméně většina škol již 
takovým vybavením disponuje a úprava pro ně bude spíše formálním potvrzením již 
fungujících procesů. 

 
K habilitacím 

VARIANTA NULOVÁ  

Nulová varianta obnáší vyšší náklady na administraci jak ze strany vysokých škol, tak 
ministerstva. Přínosem této varianty je větší přehled ministerstva o uchazečích a o samotných 
habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem.  
 

VARIANTA 1  

Přínosem této varianty je jednoznačně administrativní úleva vysokým školám i ministerstvu 
a současně ochrana osobních údajů uchazečů u habilitační řízení a řízení ke jmenování 
profesorem. Snižují se náklady na administraci. 
 
K Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství 

VARIANTA NULOVÁ  
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Aktuálně je zákonem několika způsoby omezen přístup ke členství v Radě NAÚ. Finanční 
náklady na tuto variantu jsou sice nulové nicméně přínosy také.  
 

VARIANTA 1 
Ustanovení novely uvolňuje pravidla pro členství v Radě NAÚ. Členové, kteří mají již 
s jednáním Rady NAÚ zkušenosti a mají přehled o oblasti vysokého školství, již nebudou 
tolik omezování ve svém přístupu ke členství. Úprava přinese bezpochyby zjednodušení při 
hledání nových kandidátů na členství v Radě NAÚ a také usnadní práci Rady NAÚ vzhledem 
k tomu, že nebude třeba zaškolovat stále nové členy. Činnost Rady NAÚ bude efektivnější.  

Efektivnější bude též samotné jednání Rady NAÚ, kdy nebude již dále neomezená možnost 
nakládání s žádostí a nebude docházet k průtahům v řízení.   

 
K údajům v Registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů 

VARIANTA NULOVÁ  
Varianta obnáší administrativní zatížení vysokých škol se zasíláním nadbytečných údajů 
a údajů o zaměstnancích na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. 
Přínosem této varianty je vyšší přehled ministerstva o akademických pracovnících vysokých 
škol, ovšem za cenu vysoké administrativní zátěže a nižší ochrany osobních údajů. 

 

VARIANTA 1 
Především snížení administrativní zátěže a ochrana osobních údajů jsou hlavním cílem 
a přínosem navrhované změny. Je očekávatelné snížení nákladů na administraci. 

  

K uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 

VARIANTA NULOVÁ  

Zachování původního stavu nepřináší žádné změny ve více než dvacetileté praxi. S ohledem 
na vzrůstající počet žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 
představuje tento stav růst administrativy a s tím spojené náklady, které však do určité míry 
kompenzuje poplatek za úkony spojené s řízením dle ustanovení § 90a odst. 2).  
 

VARIANTA 1 

Ve variantě 1 jde o zjednodušení procesu posuzování žádostí, který by měl vést ke zrychlení 
řízení a úbytku odvolacích řízení vzhledem k tomu, že hlavním kritériem pro posouzení 
žádostí přestanou být praxí aplikované rozdíly v podstatných rysech srovnávaných studijních 
programů. Náklady na úpravu jsou nulové a přínosem úpravy by mělo být více 
automatizované uznávání srovnatelného vzdělání, s předpokládaným úbytkem odvolacích 
řízení, a snížení administrativní zátěže veřejných vysokých škol a ministerstva. 
 
Ke stipendiím 
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VARIANTA NULOVÁ  
Aktuální úprava umožňuje čerpání stipendií výhradně studentům a ze státního rozpočtu 
z dotace nebo příspěvku. Tzv. sociální stipendium je dosažitelné pro osoby, jejichž rozhodný 
příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin částky životního 
minima rodiny a koeficientu 1,5.  

 

VARIANTA 1 
Zvyšuje se koeficient pro výpočet nároku na sociální stipendium z 1,5 na 2,7, což odpovídá 
koeficientu dle zákona o státní sociální podpoře. Sociální stipendium má být nově 
poskytováno studentům, kteří mají nárok na přídavek na dítě podle zvláštního předpisu, 
jestliže rozhodný příjem v rodině nepřevyšuje 2,7 násobek životního minima rodiny. Dříve 
byl koeficient stanoven na 1,5. V tomto ohledu dosáhne na sociální stipendium více studentů. 
Zvýšené finanční nároky na státní rozpočet budou pokryty v rámci schválených výdajových 
rámců MŠMT. 
Na základě dat Úřadu práce můžeme odhadnout, že zvýšení koeficientu pro nárok na sociální 
stipendium dle návrhu povedu k rozšíření počtu jeho příjemců ze současných cca 800 osob na 
4 100 osob. Při roční výši stipendia pro rok 2020 to bude znamenat nároky na státní rozpočet 
ve výši 151 mil. Kč, tedy o 121 mil. Kč více oproti stávajícímu stavu. Šance získat sociální 
stipendium zároveň může stimulovat příslušníky cílové příjmové skupiny k většímu zájmu 
o studium na vysoké škole (cílem opatření je učinit studium dostupnějším) a počet 
podpořených osob tak výhledově může dále růst.  
Nově se též zavádí možnost přiznání stipendia na podporu praktických stáží a mobilit také 
absolventům, účastníkům celoživotního vzdělávání, akademických pracovníkům a jiným 
zaměstnancům vysoké školy. Jsou upraveny též zdroje finančních prostředků udělovaných 
stipendií a je upraven také způsob udělování stipendií (odst. 5) 
 
K zahraničním poskytovatelům vysokoškolského vzdělání 

VARIANTA NULOVÁ  
Využití nulové varianty neobnáší žádné náklady, nicméně právní úprava v tomto znění přináší 
v praxi řadu nedostatků. Největším úskalím současné právní úpravy je neformálnost celého 
institutu přihlášení se k plnění informačních povinností pro evropské zahraniční vysoké školy 
a jejich pobočky, kdy ministerstvu nepřísluší přezkoumávat ani minimální standardy kvality 
realizovaných zahraničních vysokoškolských studijních programů. V praxi jsou mnohdy tyto 
programy uskutečňovány pedagogy s neodpovídajícím vzděláním a v prostorách, které nejsou 
vhodné pro uskutečňování vysokoškolské výuky, či dochází k jiným závažným nedostatkům. 
Za přihlášení se k plnění informačních povinností není stanoven žádný správní poplatek.  

Dalším úskalím je zejména současná definice pobočky zahraniční vysoké školy, kdy se 
pobočkou může stát jakákoli tuzemská právnická osoba, která má se zahraniční vysokou 
školou uzavřenu smlouvu o spolupráci. Dochází tak v praxi k situaci, kdy obchodní korporace 
či jiná právnická osoba uskutečňuje zahraniční vysokoškolské vzdělání, aniž by disponovala 
minimálním zabezpečením k této činnosti, a aniž by měla jakékoliv zkušenosti s touto 
činností, resp. měla odpovídající zázemí. Tato pobočka současně v rámci realizace 
zahraničního vysokoškolského vzdělávání nepodléhá žádné kontrole ze strany správních 
orgánů domovského státu, kdy se jedná o právní entitu s vlastní právní osobností.  
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VARIANTA 1 
Využití varianty 1 by v případě zavedení institutu tuzemského oprávnění/povolení pro 
evropské poskytovatele, včetně přezkumu jejich materiálního, finančního a personálního 
zabezpečení neobnášelo žádné zvýšené náklady, ale ani nadměrnou zátěž pro ministerstvo či 
Národní akreditační úřad pro vysoké školství.  Přínosem pro státní rozpočet bude rovněž 
změna systému správních poplatků u tuzemského oprávnění/povolení, které bude podle 
varianty 1 dopadat i na evropské vysoké školy a jejich pobočky. Za podání žádosti o udělení 
tuzemského oprávnění/povolení bude nově stanoven správní poplatek ve výši 50 000 Kč za 
žádost pro každý jednotlivý zahraniční vysokoškolský studijní program, a dále správní 
poplatek ve výši 25 000 Kč za prodloužení doby uskutečňování zahraničního 
vysokoškolského studijního programu. Bude se tak jednat o nový příjem státního rozpočtu. 

Využití varianty 1 by v případě změny definice pobočky zahraniční vysoké školy rovněž 
neobnášelo žádné zvýšené náklady, kdy nesporným přínosem této změny bude přenesení 
pravomoci vykonávat zahraniční vysokoškolskou vzdělávací činnost výhradně na soukromé, 
veřejné a státní vysoké školy a veřejné výzkumné instituce, tedy na subjekty, které podléhají 
přezkumu kvality ze strany ministerstva a Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství 
a disponují určitým minimálním zabezpečením k této činnosti. 

 

K přestupkům právnických osob 

VARIANTA NULOVÁ  
Využití nulové varianty neobnáší žádné náklady, nicméně právní úprava v tomto znění 
a zejména udílené pokuty, resp. správní tresty jsou dle současné praxe nedostatečné. 
Problémem současné právní úpravy je rovněž vymáhání pokut ministerstvem v exekučním 
řízení, kdy pro tuto činnost ministerstvo nedisponuje potřebnými nástroji a zabezpečením.   

 

VARIANTA 1  
Využití varianty 1 by neobnášelo žádné náklady, kdy celkové zpřísnění právní úpravy bude 
přínosem pro státní rozpočet. Dalším kladem je poté administrativní úleva pro ministerstvo, 
které v současné době vymáhá a vybírá pokuty udělené v řízení o přestupku v exekučním 
řízení, kdy na tuto činnost nedisponuje efektivními výkonnými nástroji. 

 

K úpravě státních vysokých škol 

VARIANTA NULOVÁ  

Ponechání původního znění zákona nepřinese nové náklady požadované ze státního rozpočtu, 
ani nezatíží dotčené subjekty, nicméně také neplní požadovaný účel zákona. 

 

VARIANTA 1 
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Úprava nepřináší nové náklady na státní rozpočet, ale upravuje postavení státních vysokých 
škol ve vysokoškolském systému. Náklady na dotčené subjekty budou v dané věci srovnatelné 
s náklady současnými. 

 

K úpravě týkající se informačního systému vzdělávání 
VARIANTA NULOVÁ 

 Tato varianta nemá prakticky žádný měřitelný finanční dopad na samotnou realizaci RIS 
MŠMT ani ve vztahu ke státnímu rozpočtu.  

Z hlediska přínosů je třeba zmínit, že bez náležitého legislativního ukotvení nebude možné 
sledovat individuální vzdělávací dráhu a podle toho náležitě formulovat politiku v oblasti 
školství, neboť se bude podle legislativy i nadále jednat o různé agendy realizované v různých 
informačních systémech veřejné správy. Nedojde k propojení dat o regionálním školství 
s daty z oblasti vysokého školství a uznávání vzdělávání. Absence právního ukotvení RIS 
MŠMT není s ohledem na význam tohoto systému a jeho značný dopad do výkonu agend 
ministerstva, jeho podřízených organizací, zřizovatelů škol i dalších aktérů v resortu školství 
žádoucí.  V případě nulové varianty nebudou definována jakákoliv práva a povinnosti pro 
sdílení dat, přístup a využívání samotného RIS MŠMT a jeho funkcionalit jednotlivými 
aktéry. Rovněž bude MŠMT mít i nadále k dispozici pouze rámcová data ohledně 
poskytovaných podpůrných opatření, která ale nebudou přiřaditelná ke konkrétním dětem, 
žákům nebo studentům. 

 
VARIANTA 1 

Tato varianta nemá prakticky žádný měřitelný finanční dopad na samotnou realizaci RIS 
MŠMT ani ve vztahu ke státnímu rozpočtu, ve smyslu nákladů tudíž není hodnotitelná resp. 
porovnatelná s nulovou variantou. Varianta v podstatě nepřináší žádné náklady nad rámec již 
realizovaného Projektu RIS MŠMT financovaného z IROP. Realizace RIS MŠMT již byla 
zahájena a probíhá v souladu se schváleným projektem 
č. CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_034/0005821. Celkové náklady na realizaci projektu schválené 
řídícím orgánem činí 134 847 971,- Kč s DPH. S ohledem na tuto skutečnost, si tato 
legislativní varianta nevyžádá žádné dodatečné náklady ze strany veřejných rozpočtů.  
 

Navrhovanou legislativní úpravou dojde k zajištění souladu mezi zákonem stanovenými 
právy, povinnostmi a podmínkami a aplikovanou praxí. Navrhovaná ustanovení vytvoří 
vhodný právní rámec pro uplatnění hlavních přínosů RIS MŠMT, zajistí podmínky pro sdílení 
a zpracování autoritativních dat a přístup k samotnému RIS MŠMT a jeho funkcionalitám. Na 
straně přínosů je nutno zmínit, že navrhovanou variantou se umožní efektivnější tvorba 
a vyhodnocování politiky v oblasti vzdělávání.  
 
Lze shrnout, že mezi hlavní očekávané přínosy samotného Projektu RIS MŠMT patří: 

• Automatizace podpůrných činností v agendách 
• Dostupnost (veřejných) informací resortu z jednoho referenčního místa 
• Kontinuální naplňování principů eGovernmentu a Smart Administration, zejména: 

o využívání služeb Základních registrů veřejné správy  
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o podpora sdíleného datového fondu veřejné správy 
o podpora úplného elektronického podání 
o podpora publikace Open Data  

• Optimalizace a konsolidace dat v resortu 
• Podpora výkonu agend 
• Poskytování podpůrných funkcí uživatelům (jednotné přihlášení do systémů, zajištění 

přístupu a dat na základě definovaného oprávnění) 
• Centralizace publikace dat v rámci RIS MŠMT 
• Procesní a metodická optimalizace 
• Uživatelská přívětivost a přizpůsobitelnost RIS MŠMT 

 

Potenciálním přínosem je tedy již s dostatečným předstihem v legislativě zakotvený přístup 
k autoritativním datům a dalším funkcionalitám RIS MŠMT (s různou úrovní oprávnění) pro 
další aktéry – kraje a obce v roli zřizovatelů škol, další zřizovatele škol a školských zařízení či 
vysoké školy atd. Lze s jistotou předpokládat, že k této harmonizaci a legislativnímu 
vyjádření by stejně muselo dojít při některé z pozdějších novelizací, a to s rizikem prodlení 
vůči termínu samotného projektu RIS MŠMT a neefektivitou způsobenou vynakládáním 
lidských zdrojů a prostředků na opakovanou novelizaci téhož právního přepisu. Předávání 
údajů ze strany škol a školských zařízení podle § 28 odst. 5 školského zákona prostřednictvím 
RIS MŠMT může potenciálně vykazovat nižší chybovost ve srovnání se současností, kdy je 
v tomto procesu ještě pořád ve významnější míře zapojen lidský faktor.  

Rovněž bude možné efektivněji řídit systém podpůrných opatření, jelikož RIS MŠMT umožní 
sledování konkrétní vzdělávací dráhy konkrétní osoby, což umožní vyhodnocování efektivity 
systému. RIS MŠMT v navrhované podobě přinese možnost pro posuzující osobu efektivněji 
vstoupit do procesu doporučování a poskytování podpůrných opatření.    

 

4. Zvolení vybraného řešení 

Zásadní podmínkou pro budoucí právní úpravu je její co nejsnadnější aplikace při současném 
respektování postavení jednotlivých účastníků – studentů, akademických pracovníků, 
vysokých škol a ministerstva. 

 
Ke zveřejňování výročních zpráv a strategických záměrů 
Předně nejednotnost a nadbytečná administrativní zátěž je důvodem pro vyloučení nulové 
varianty. Varianta 1 zjednodušuje proces a nabízí administrativní úlevu, jeví se tedy jako 
nejvhodnější.  
 

K vyrovnání příležitostí osob se specifickými potřebami 

Současná praxe ukazuje, že právní úprava podmínek osob se specifickými potřebami není 
dostačující, proto je možné nulovou variantu vyloučit hned na počátku. Ze stejného důvodu se 
můžeme přiklonit k vyloučení též varianty 1, které vyrovnává úpravu pro soukromé vysoké 
školy se současnou úpravou veřejných vysokých škol. Není-li znění dostatečné pro veřejné 
vysoké školy, nelze předpokládat, že by přineslo větší úspěch u vysokých škol soukromých. 
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Vhodnou variantou se tedy jeví varianta 2, která specifikuje okruh osob, jichž se má 
vyrovnávání příležitostí týkat a současně vyžaduje proaktivnější přístup v konkrétnějších 
otázkách. 
  
K odnětí státního souhlasu 
Nulová varianta není sice zcela nepoužitelná, neboť do této doby byla poměrně úspěšně 
aplikována, nicméně praxe ukazuje též další požadavky na zákonnou úpravu, tak aby bylo 
dáno za dost faktickému stavu a požadavkům vysokých škol. Nulovou variantu tedy 
vylučujeme z důvodu faktických požadavků na vhodnost změny. Varianta 1 nabízí naplnění 
těchto požadavků a zjednodušení procesů odnímání státního souhlasu soukromým vysokým 
školám.   
 
Rámec kvalifikací 

Požadavek začlenění do právního řádu České republiky bude naplněn v případě zakotvení 
RKVV do zákona. Nulová varianta je tedy nedostačující. Varianta 1 přináší komplikace 
v případě změny znění RKVV, jelikož by bylo třeba měnit též zákon. Bude-li využita varianta 
2, bude dostatečně splněn mezinárodní závazek a bude zjednodušena aplikace v případě 
změny RKVV. Varianta 2 se tedy jeví jako nejvhodnější.  
 
K zasílání závěrečných prací 
Při rozhodování o vhodnosti varianty bylo v tomto případě zohledněno především 
zjednodušení a optimalizace procesu a možnost dosažení cíle zákona dostatečně i za využití 
jiných prostředků. Nulová varianta se jeví jako neekonomická co do finančních 
i administrativních nákladů. Nižší náklady finanční i administrativní nabízí varianta 1, kdy 
bude též ministerstvo informováno o odložení zveřejnění závěrečné práce. Co do efektivity 
a nejnižší finanční a administrativní náročnosti se jeví varianta 2 jako nejvhodnější. Bude 
dosaženo stejného cíle – tedy odložení zveřejnění závěrečné práce a současně nedojde 
k nadbytečnému zatížení dalších osob (vysokých škol a ministerstva).   
 
K vyslovení neplatnosti státní závěrečné zkoušky 

Varianta nulová se v průběhu jejího užívání od novely účinné od roku 2016 ukázala jako 
nedostatečná a nepřesná, proto se jeví varianta 1 jako vhodnější. 

 

K přestupům mezi studijními programy vysoké školy 

Nulovou variantu považujeme za nevhodnou vzhledem k aktuální situaci a praxi vysokých 
škol. Nebude-li poskytnuta vysokým školám možnost zjednodušit proces při přestupu mezi 
studijními programy téže vysoké školy, je očekávatelné obcházení zákona v tomto směru. 
Dále se rozhodujeme mezi intenzitou úpravy. Jen základní rámec by neposkytoval vysokým 
školám dostatečnou oporu a mohlo by docházet ke značným aplikačním rozdílnostem, což 
není vzhledem k nově upravované otázce a potřebě ochrany práv studujících žádoucí. 
Varianta 3 naopak silně omezuje autonomii vysokých škol tím, že se zabývá velmi 
konkrétními otázkami, které je vhodné nechat v kompetenci samotných vysokých škol. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBMBNX4H2)



Návrh do vnějšího připomínkového řízení 
č. j.: MSMT-8318/2020-2 

37 
 

Nejlépe použitelná se jeví varianta 1, která je jakousi střední cestou, kdy je stanoven rámec 
s jistými omezeními, nicméně stále zůstává mnoho otázek v kompetenci vysokých škol, které 
budou upraveny v jejich vnitřních předpisech.   

 

K poplatkům  
Varianta 1 znamená úlevu především pro studenty a též pro vysoké školy, které hodlají 
poskytovat svoje cizojazyčné studijní programy zdarma a také vyjasnění formulací 
způsobujících interpretační potíže. Nulová varianta se jeví jako nedostačující s ohledem na 
aktuální požadavky vysokých škol. Přikláníme se tedy ke vhodnosti varianty 1. 

 

K celoživotnímu vzdělávání 

Varianta nulová je vyhodnocena jako nadbytečně komplikovaná, a proto se přikláníme ke 
zjednodušení legislativního textu a tedy variantu 1.  

 

K elektronickému potvrzení o studiu a elektronickému doručování 

Varianta 1 zcela podporuje principy digitálně přívětivé legislativy, a proto je hodnocena 
jako vhodnější oproti stávajícímu stavu právní úpravy.  

 

K habilitacím 
V případě údajů ohlašovaných při habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem se 
nulová varianta ukazuje jako administrativně náročnější co do frekvence ohlašování a též 
méně vhodná při ochraně osobních údajů. Varianta 1 nabízí administrativní zjednodušení pro 
vysoké školy a též pro ministerstvo a též vyšší míru ochrany osobních údajů uchazečů 
o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Z těchto důvodů považujeme 
variantu 1 za efektivnější a vhodnější.   

 

K Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství  

Praxe od novely z roku 2016 ukázala nevhodnost stávající právní úpravy zejména co do 
účelnosti úpravy členství v Radě NAÚ a také co do procesní ekonomie jednání Rady NAÚ. 
Z tohoto důvodu se přikláníme k nové úpravě (dle varianty 1), aby byla činnosti NAÚ 
efektivnější a úprava lépe odpovídala praxi.  

 

K údajům v Registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů 

Obdobně, jako bylo uvedeno u bodu týkajícího se habilitací, je varianta 1 považována za 
efektivnější v otázkách administrativních, a především v ochraně osobních údajů 
akademických pracovníků. Nulová varianta znamená nadbytečné zatížení vysokých škol 
a nižší míru ochrany osobních údajů s ohledem na GDPR.  
 
K uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 
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Hlavním důvodem pro upuštění od nulové varianty je usnadnění procedury posuzování 
žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace a se zjednodušením 
procedury usnadnění administrativních úkonů směřujících k akademické, příp. i pracovní 
mobilitě ze zahraničí. Varianta 1 zjednodušuje danou proceduru uznávání a potenciálně 
může vést ke snížení administrativní zátěže veřejných vysokých škol a ministerstva, jeví 
se tedy jako vhodnější.  
 

Ke stipendiím 

Nulová varianta omezuje možnosti poskytování stipendií a tak finanční podpory vzdělávání. 
Současně zužuje okruh osob, které by mohly dosáhnout na tzv. sociální stipendium. Varianta 
1 naopak umožňuje větší finanční podporu vzdělání z více zdrojů a také více příjemcům. Jako 
vhodnější se jeví varianta 1.   

 

K zahraničním poskytovatelům vysokoškolského vzdělání 
Využití nulové varianty se v praxi sice ukázalo použitelné, nicméně během přibližně tříleté 
aplikační praxe se ukázala celá řada nedostatků. Největším problémem současné právní 
úpravy je neformálnost celého institutu přihlášení se k plnění informačních povinností pro 
evropské zahraniční vysoké školy a jejich pobočky, kdy ministerstvu nepřísluší přezkoumávat 
ani minimální standardy kvality realizovaných zahraničních vysokoškolských studijních 
programů. Zavedení institutu tuzemského oprávnění/povolení pro evropské poskytovatele, 
včetně přezkumu jejich materiálního, finančního a personálního zabezpečení, by zajistilo 
alespoň minimální přezkum kvality poskytovaného zahraničního vysokoškolského vzdělání.  

Další problémy přináší současná definice pobočky zahraniční vysoké školy, kdy se v současné 
době pobočkou může stát jakákoli tuzemská právnická osoba, která mnohdy pouze na základě 
smlouvy se zahraniční vysokou školou realizuje zahraniční vysokoškolskou vzdělávací 
činnost. Tento stav není žádoucí, zejména s ohledem na fakt, že kvalita výuky na tuzemské 
právnické osobě není přezkoumávána ani v rámci správních orgánů domovského státu, ale ani 
správních orgánů České republiky. V případě změny definice pobočky zahraniční vysoké 
školy by bylo nesporným přínosem přenesení pravomoci vykonávat zahraniční 
vysokoškolskou vzdělávací činnost jakožto pobočka výhradně na soukromé, veřejné a státní 
vysoké školy a na veřejné výzkumné instituci, které podléhají přezkumu kvality ze strany 
ministerstva a Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství stran potřebného 
minimálního zabezpečení k této činnosti. Zahraniční vysoké školy, které doposud měly na 
území České republiky své pobočky, by tedy nově musely realizovat zahraniční 
vysokoškolské vzdělávání přímo prostřednictvím svých fakult, detašovaných pracovišť či 
jiných organizačních složek, kdy obecná kontrola zahraniční vysoké školy stran potřebného 
zabezpečení ze strany domovského zůstává zachována, na rozdíl od pobočky zahraniční 
vysoké školy, kdy se jedná o samostatnou právní entitu, která v domovském státě nepůsobí. 

K samotné změně sazebníku správních poplatků se jeví jako vhodnější varianta správního 
poplatku za podání žádosti o udělení tuzemského oprávnění/povolení pro každý jednotlivý 
zahraniční vysokoškolský studijní program, nikoli pro zahraničního poskytovatele samotného, 
který většinou realizuje více zahraničních studijních programů najednou. U každého jednoho 
zahraničního vysokoškolského studijního programu se však samostatně hodnotí jeho 
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materiální, personální a finanční zabezpečení, kdy se jedná o samostatný předmět žádosti. 
Z těchto důvodů považujeme za vhodnou variantu 1. 

 

K přestupkům právnických osob 
Nulová varianta není sice zcela nepoužitelná, avšak současná praxe ukazuje neefektivnost 
udílených správních trestů, včetně výše pokut. Zcela klíčové je poté zavedení nových 
skutkových podstat přestupků, aby bylo možné postihovat i taková nežádoucí jednání, která 
nejsou aktuální právní úpravou za přestupek označována. Praxe rovněž ukázala, že výhradní 
udílení pokut není dostatečné, kdy je rovněž třeba zavedení nových správních trestů v řízení 
o přestupku, aby mohla být tato protiprávní činnost efektivně potírána. Z tohoto důvodu 
považujeme za vhodnou variantu 1.  
 
K úpravě státních vysokých škol 
Aktuální úprava omezuje subjekty, které mohou společně akreditovat studijní programy. 
V tomto smyslu je navržená úprava varianty 1 vhodnější, a to i ve smyslu bližší 
specifikace náležitostí protokolu o společném studijním programu. 
 
K úpravě týkající se informačního systému vzdělávání 

Stanovení pořadí variant 
Následující tabulka je přehledem vyhodnocení nákladů a přínosů variant. Nejde o snahu 
kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, ale zpřehlednit vyhodnocení 
variant. Varianty jsou seřazeny podle vhodnosti číslicemi od nejlepší (číslo 1) po nejhorší 
(číslo 3). Čím nižší je výsledný součet dosažených bodů, o tím vhodnější řešení daného 
problematického okruhu se jedná. 

 
 Sdílení dat mezi 

aktéry 
Dostupnost 
informací o 
efektivitě 

podpůrných opatření 
 

Finanční náročnost 
 

Varianta 0 3 2 1 

Varianta 1 1 1 1 

Hodnoceny byly 2 variantní řešení, a to z hlediska jejich nákladů a přínosů. Obě uvažované 
varianty mají z pohledu nákladů prakticky žádný měřitelný dopad na státní rozpočet, v rámci 
tohoto kritéria tudíž nejsou porovnatelné resp. hodnotitelné.  Z pohledu přínosů je pak 
nutné přiklonit se k realizaci varianty 1, a to z důvodů, které jsou uvedeny v kapitole 3 a ve 
výše uvedené tabulce.  

Zhodnocení dopadů na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Vybraná varianta nemá prakticky žádný měřitelný finanční dopad na samotnou realizaci RIS 
MŠMT ani ve vztahu ke státnímu rozpočtu. Varianta v podstatě nepřináší žádné náklady nad 
rámec již realizovaného projektu RIS MŠMT financovaného z IROP. 
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Nepředpokládáme implementační potíže těchto úprav, nicméně celá úprava je v gesci 
ministerstva, které poskytuje metodickou pomoc při implementaci nové zákonné úpravy. 
Bude nezbytné provedení některých přechodných opatření, které jsou navržena v textu 
novely. 

S ohledem na celkové značné zjednodušení právní úpravy se nedomníváme, že bude třeba 
donucovacích prostředků k jejímu zohledňování.  

K úpravě týkající se informačního systému vzdělávání 

Implementace právní úpravy ohledně RIS MŠMT bude v primární míře v gesci MŠMT, které 
musí zajistit propojení stávajících informačních systémů a vytvoření nových funkcionalit po 
technické i formální stránce. Data předaná prostřednictvím RIS MŠMT v rámci regionálního 
školství budou podkladem pro tvorbu politiky a pro řízení systému podpůrných opatření. 
 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Účinnost regulace bude proto ministerstvo sledovat i z hlediska administrativní zátěže 
vysokých škol i ministerstva a poznatky a aplikace této právní úpravy budou sloužit pro 
nastavení právní úpravy do budoucna. Přezkum účinnosti úpravy bude možno vyhodnotit 
do pěti let od účinnosti. Jako zdroj dat pro posouzení účinnosti bude možné využít například 
výroční zprávy vysokých škol a další podklady pro hodnocení ze strany vysokých škol.  

K úpravě týkající se informačního systému vzdělávání 

Přezkum účinnosti regulace bude možný po zhruba 2 letech od nabytí účinnosti právní úpravy 
ohledně RIS MŠMT. V tom období již bude možné vyhodnotit, zda se sdílení a integrace dat 
v rámci stávajících informačních systémů projevila v lepších výchozích podkladech pro 
tvorbu politiky a pro řízení systému podpůrných opatření. Rovněž bude zřejmé, zda předávání 
údajů ze strany škol a školských zařízení podle § 28 odst. 5 školského zákona prostřednictvím 
RIS vykazuje nižší chybovost ve srovnání se současností.  
 

 

7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh zákona byl intenzivně konzultován s orgány reprezentace vysokých škol (Českou 
konferencí rektorů, Radou vysokých škol včetně Studentské komory Rady vysokých škol). Od 
října 2019 do ledna 2020 byly uskutečněny 4 prezenční jednání. 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
Ministerstvo práce a sociálních věcí, 
Ministerstvo obrany 
Úřad vlády – Odbor kompatibility 
 
K úpravě týkající se informačního systému vzdělávání 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBMBNX4H2)



Návrh do vnějšího připomínkového řízení 
č. j.: MSMT-8318/2020-2 

41 
 

Realizovatelnost základních rysů legislativního řešení byla předmětem dvou konzultací mezi 
MŠMT a Ministerstvem vnitra. Co se týká oblasti inkluzívního vzdělávání, celková 
elektronizace postupu při přiznávání podpůrných opatření je již dlouhodobě deklarovaným 
cílem MŠMT, který je komunikován vůči zainteresovaným subjektům (kupř. při tvorbě 
poslední novely vyhlášky č. 27/2016 Sb.). Podle zpětné vazby je základní myšlenka 
elektronizace této oblasti prostřednictvím RIS MŠMT vnímána dotčenou veřejností bez 
významných rozporů.  
 
 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Michaela Peigerová, oddělení koncepční, odbor vysokých škol, Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy, tel. 234 812 258, e-mail: michaela.peigerova@msmt.cz. 
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	UK odnětí státního souhlasu
	Ustanovení § 43 odst. 2 uvádí důvody, při nichž může ministerstvo odejmout státní souhlas soukromé vysoké škole, který je nezbytný k tomu, aby mohla působit jako soukromá vysoká škola.
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	Vzhledem k dobrovolnosti podání žádosti o udělení státního souhlasu zcela chybí dobrovolné (resp. na žádost zřizovatele) odnětí státního souhlasu – tedy vzdání se státního souhlasu. Dále chybí odnětí státního souhlasu na základě faktického stavu, kdy ...
	Varianta 1 tyto možnosti předpokládá proto, aby bylo možné odnímání státního souhlasu zjednodušit a na základě faktického stavu nevykonávání činnosti soukromé vysoké školy či na základě žádosti soukromé vysoké školy urychlit proces odejmutí státní sou...
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	Ponechá-li se úprava v tomto znění, bude docházet k nadbytečnému administrativními zatížení vysokých škol i ministerstva. Ministerstvo při této právní úpravě funguje pouze jako úschovna závěrečných prací bez toho, aby měla zákonnou kompetenci se zasla...
	Nebude již třeba zasílat závěrečné práce při odkladu zveřejnění na ministerstvo, nicméně pro alespoň rámcový přehled o odkladech zveřejnění bude škola zasílat oznámení o odkladu zveřejnění společně s důvody odložení.
	Vzhledem k tomu, že cílem ustanovení o odložení zveřejnění je ochrana informací (např. zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, záko...
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	UK přestupům mezi studijními programy vysoké školy
	Přestupy mezi studijními programy téže vysoké školy jsou jevem, který dosud nemá vlastní zvláštní právní úpravu. Je však třeba stanovit alespoň rámcové podmínky přestupů a umožnit pro tyto případy zjednodušení některých administrativních úkonů (např. ...
	Zůstane-li i nadále problematika neřešena v rámci zákona, bude faktická poptávka po „přestupech“ řešena buďto formálním ukončením prvního studia a započetím studia nového, což je nevhodný a komplikovaný postup, nebo jinými netransparentními postupy.
	Varianta 1 umožňuje přestupy studentů mezi studijními programy v rámci jedné vysoké školy. Student má na základě této úpravy možnost požádat o povolení přestupu do jiného studijního programu. O povolení přestupu rozhoduje orgán vysoké školy, který roz...
	Varianta 2 nabízí širokou autonomii vysokých škol v otázkách přestupů a to tak, že zákonná úprava bude pouze minimální, aby přestupy byly umožněny, nicméně bude záležet na každé vysoké škole, jak přestupy mezi svými studijními programy upraví. Úpravy ...
	Varianta 3 naopak poskytuje pevný rámec přestupů a zabývá se konkrétními otázkami (např. za jakých podmínek je možné přestup povolit, příbuznost studijních programů, apod.).
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	Ustanovení § 58 odst. 4 zákona zavádí poplatek za cizojazyčné studium, jeho výši pak ponechává na samotných vysokých školách.
	Výkladové nejasnosti přinášely mnoho dotazů a komplikací při stanovování výše poplatku. Nebude-li ustanovení upraveno, zůstane tato oblast nadále nejasná a bude přinášet rozdílný přístup jednotlivých škol, či dokonce jednotlivých studijních referentů,...
	Co se týče poplatku za cizojazyčné studium, aktuální právní úprava nutí vysoké školy zavádět povinně poplatek za cizojazyčné studium.
	Úprava varianty 1 u poplatků za cizojazyčné studium spočívá v uvolnění původní povinnosti stanovovat poplatek za cizojazyčné studium. Vysoké školy, které budou poplatek nadále požadovat, budou mít zákonné zmocnění. Nicméně vysokým školám, které budou ...
	UK celoživotnímu vzdělávání
	Velmi obecná úprava celoživotního vzdělávání dosud upravuje dva typy a to celoživotní vzdělávání a vzdělávání v mezinárodně uznávaném kurzu.
	Nulová varianta, která ponechá stav zákonné úpravy tak, jak aktuálně je nebude poskytovat zvláštní obtíže, nicméně je také svým způsobem více svazující pro vysoké školy.
	Vzhledem ke skutečnosti, že mezinárodně uznávaný kurz je typem celoživotního vzdělávání, je vhodné právní úpravu obou institutů sjednotit a zjednodušit. Ustanovení § 60a bude zcela zrušeno a úprava mezinárodně uznávaného kurzu bude začleněna do předch...
	UK elektronickému potvrzení o studiu a elektronickému doručování
	S ohledem na prosazování zásad digitálně přívětivé legislativy je třeba se též výslovně v zákoně přiklonit k elektronickým variantám komunikace.
	Bude-li ponechána zákonná úprava v aktuálním znění, nepřinese žádné zásadní obtíže, nicméně neumožní také rychlejší rozvoj elektronizace.
	UK habilitacím
	Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem je procesem, který je do značné míry veřejný a je třeba upravit podmínky zveřejnění údajů o uchazečích o habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem.
	Aktuální úprava požaduje zasílání informací o habilitačním řízení a řízení ke jmenování profesorem v průběhu celého řízení. Požaduje též zasílání širšího okruhu osobních údajů o uchazečích.
	Varianta 1 nabízí administrativní úlevu jak vysokým školám, tak ministerstvu. Nebude třeba zasílat informace v průběhu habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, ale pouze při jeho ukončení. Bude též zvýšena ochrana osobních údajů uchazečů...
	UK Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství
	Výkon činnosti NAÚ přinesl potřebu legislativních úprav týkajících se především členství v Radě NAÚ a jednání Rady NAÚ.
	Aktuálně můžou být do Rady NAÚ jmenováni členové pouze na dvě po sobě jdou období, což vede k příliš krátké maximální délce působení v Radě a ke ztrátě zkušených členů a členek Rady. Stejně tak je poměrně striktně omezen přístup ke členství v Radě NAÚ...
	Současné znění zákona ve věci správních řízení vedených NAÚ umožňuje bez omezení předkládání návrhů a důkazů a vůbec manipulaci se žádostí. Taková úprava způsobuje neúměrné prodlužování řízení a komplikace při vydávání rozhodnutí.
	UK údajům v Registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů
	V rámci aktuální právní úpravy jsou požadovány údaje, které byly praxí shledány jako nadbytečné a s ohledem na GDPR je vhodné požadavek některých údajů vypustit. Nová úprava má vést ke sběru údajů pouze v rámci pracovního poměru, nikoliv dohod o prací...
	V případě nulové varianty budou nadále požadovány údaje o datu získání vysokoškolského vzdělání zaměstnance, jeho akademických titulech a vědeckých hodnostech a programech, ve kterých byly tituly a hodnosti získány. Také budou požadovány údaje o zaměs...
	S ohledem na GDPR upravuje novela text tak, aby byl minimalizován objem údajů, které jsou uváděny do REDOPu. Nadbytečné údaje byly z ustanovení vypuštěny. Současně se počítá s úpravou odst. 2 písm. c), kdy jsou do REDOPU zahrnuti též zaměstnanci na zá...
	UK uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
	Uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání (tzv. nostrifikace) je správním řízením, v rámci kterého jsou vydávána rozhodnutí podle správního řádu. Veřejné vysoké školy jako prvoinstanční orgány srovnávají absolvované zahraniční vzdělání se svými u...
	Nulová varianta s ohledem na rostoucí internacionalizaci terciárního vzdělávání a mobilitu studentů i vysokoškolsky vzdělaných pracujících a tím i průběžný nárůst počtu žádostí o nostrifikaci, vede k nárůstu administrativních a organizačních nároků na...
	Varianta 1 nabízí určité zjednodušení a zjednoznačnění uznávání nutné k posouzení úrovně předložené kvalifikace a oprávnění zahraniční vysoké školy (popř. zahraniční instituce) poskytovat dané vzdělání. Cílem je zejména upustit od porovnání obsahové n...
	UKe stipendiím
	Stipendia umožňují finanční podporu na mnoha úrovních. Vzhledem k rozšiřujícím se možnostem této podpory díky mezinárodním mobilitním programům (zejména Erasmus+) by nebylo racionální tyto možnosti omezovat. Je třeba upravit legislativní znění tak, ab...
	Aktuální úprava umožňuje čerpání stipendií výhradně studentům a ze státního rozpočtu z dotace nebo příspěvku. Tzv. sociální stipendium je dosažitelné pro osoby, jejichž rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin ...
	Nová úprava přináší rozšíření finančních zdrojů pro poskytování stipendií a to z dalších prostředků ze státního rozpočtu, z rozpočtu Evropské unie nebo z jiných veřejných prostředků.
	Z prostředků na stipendia je poskytována podpora vzdělávání nejen studentům, ale nově také absolventům, účastníkům celoživotního zdělávání, akademickým pracovníkům, a jiným zaměstnancům vysoké školy.
	U tzv. sociálního stipendia se nově zvyšuje koeficient, od něhož se stipendium odvíjí a to na 2,7. Při tomto zvýšení dosáhne na podporu vzdělávání širší okruh studentů v tíživé ekonomické situaci.
	UK zahraničním poskytovatelům vysokoškolského vzdělání
	Nulová varianta počítá s neformálním procesem institutu přihlášení se k plnění informačních povinností a s nemožností přezkumu u evropských zahraničních vysokých škol a jejich poboček jejich materiálního, finančního a personálního zabezpečení. Vzhlede...
	Varianta nulová rovněž počítá s možností, že pobočkou zahraniční vysoké školy může být jakákoli tuzemská právnická osoba, která má se zahraničním poskytovatelem uzavřenu smlouvu o spolupráci. Zahraniční vysokou školou dále dle současné definice nemůže...
	Konečně dle nulové varianty je dle sazebníku k zákonu 634/2004Sb., o správních poplatcích, položka 22 písm. s), za podání žádosti o udělení tuzemského oprávnění/povolení pro mimoevropskou vysokou školu a její pobočku stanoven poplatek 100 000 Kč a za ...
	Současná právní úprava vykazuje některé závažné nedostatky, které vedou k obcházení zákona o vysokých školách, neoprávněným modifikacím zahraničních studijních programů a poskytování zahraničního vysokoškolského vzdělání v rozporu s právním řádem domo...
	UK přestupkům právnických osob
	Ustanovení § 93n odst. 1 až 8 odst. 2 uvádí skutkové podstaty přestupků a výši pokut. V ustanovení § 93o je zakotvena pravomoc k vybírání a vymáhání pokut na ministerstvo.
	V případě nulové varianty jsou přestupky právnických osob následující:
	Přestupky právnických osob

	Dále v ustanovení § 93o je zakotvena pravomoc k vybírání a vymáhání pokut na ministerstvo.
	UK úpravě týkající se informačního systému vzdělávání
	3. Vyhodnocení nákladů a přínosů
	UKe zveřejňování výročních zpráv a strategických záměrů
	Zachování původního stavu nepřináší žádné vícenáklady ani přínosy – úprava je nejednotná a zakládá zbytečnou administrativní zátěž přímo osoby ministra.
	Ve variantě 1 jde o administrativní zjednodušení procesu, kdy nadále bude termíny a formy stanovovat ministerstvo, nikoliv ministr. Forma stanovení bude ponechána na ministerstvu. Náklady na úpravu jsou nulové a přínosem úpravy je zjednodušení a zefek...
	UK vyrovnání příležitostí osob se specifickými potřebami
	Využití nulové varianty by sice neobnášelo žádné náklady na straně vysokých škol, nicméně ani přínosy by neposunuly celou otázku podpory studentů se specifickými potřebami žádným směrem.
	Varianta 1 vyrovná postavení veřejných a soukromých vysokých škol co do podmínek přístupu k osobám se specifickými podmínkami. Nadále však zůstává vyrovnání podmínek přístupu ke studiu pro studenty pouze v obecné rovině a vysoká škola není více nucena...
	Větší specifikace podpory osob se specifickými podmínkami má přinést proaktivní přístup vysokých škol k řešení otázky vyrovnání příležitostí. Pro státní rozpočet nebude znamenat ani tato varianta žádné vícenáklady, u soukromých vysokých škol by vedla ...
	K odnětí státního souhlasu
	V případě nulové varianty budou pouze formálně existovat soukromé vysoké školy, i když fakticky již svou činnost nebudou vykonávat, dokud nenaplní jednu ze skutkových podstat aktuálně uvedených v ustanovení § 43 odst. 2 zákona. Náklady této varianty j...
	Celkově přinese varianta 1 zjednodušení procesu odejmutí státního souhlasu z formálního i časového hlediska. Úprava je bez dalších finančních nákladů na dotčené subjekty.
	Rámec kvalifikací
	Ponechá-li se úprava v tomto znění, bude docházet k nadbytečnému administrativnímu zatížení vysokých škol i ministerstva. Ministerstvo při této právní úpravě funguje pouze jako úschovna závěrečných prací bez toho, aby měla zákonnou kompetenci se zasla...
	Nebude již třeba zasílat závěrečné práce při odkladu zveřejnění na ministerstvo, nicméně pro alespoň rámcový přehled o odkladech zveřejnění bude škola zasílat oznámení o odkladu zveřejnění společně s důvody odložení. Náklady této varianty se významně ...
	Varianta nabízí možnost, která plní účel odložení zveřejnění tak, že vysoká škola fakticky závěrečnou práci nezveřejní, nicméně není třeba další administrace ve smyslu zásahu (byť pasivního) ministerstva. Náklady na tuto variantu jsou nulové s tím, že...
	K vyslovení neplatnosti státní závěrečné zkoušky
	V případě, že bude zákonný stav ponechán tak, jak je aktuálně v ustanovení upraven, může docházet k nejasnostem ve výkladu. Současně nebudou pokryty některé skutkové podstaty, které by měly být posuzovány jako nemorální nebo dokonce protizákonné jedná...
	Varianta nabízí vyjasnění textu zákona tak, aby nedocházelo k nadbytečným řízením a případným průtahům v řízení. Finanční náklady na dotčené subjekty jsou zanedbatelné.
	K přestupům mezi studijními programy vysoké školy
	V případě neřešení dané otázky v rámci zákona jsou náklady nulové, nicméně přínos této varianty se jeví spíše negativně ve smyslu možného očekávatelného obcházení zákona s ohledem jiné komplikované nebo netransparentní způsoby řešení a potřebu optimal...
	Varianta 1 umožňuje přestupy studentů mezi studijními programy v rámci jedné vysoké školy.
	Je stanoven zákonný rámec, který specifikuje některé otázky tak, aby se vysoké školy dokázaly v problematice snáze zorientovat vzhledem k tomu, že se jedná o nově řešenou otázku v zákoně. Finanční náklady na tuto variantu jsou zanedbatelné. Je třeba b...
	Varianta 2 nabízí širokou autonomii vysokých škol v otázkách přestupů a to tak, že zákonná úprava bude pouze minimální. Vzhledem k tomu, že se jedná o zcela novou úpravu v zákoně, lze očekávat velkou kreativitu v aplikaci ustanovení. Máme za to, že ta...
	Naopak poskytnutí pevného a přesného rámce by znamenalo omezení autonomie vysokých škol. Náklady by byly rovněž zanedbatelné.
	K poplatkům
	Úprava poplatků za tzv. delší studium není v některých místech zcela konkrétní a důsledky pak obnášení průtahy v řízení na úrovni vysoké školy, případně dále při jednání před soudy.
	Ponechání povinnosti zavést poplatek za cizojazyčné studium může vést k obcházení zákona v podobě např. stanovení poplatku 1 Kč nebo naopak úhrada poplatku a jeho následné „navracení“ prostřednictvím stipendií. Náklady mohou vznikat samotným studentům...
	Úprava tzv. delšího studia nepřináší další náklady na dotčené subjekty, pouze vyjasňuje interpretaci.
	Vysoké školy mohou dle této varianty poskytovat své cizojazyčné studijní programy bezplatně. Bezplatné studium není proti ústavnímu pořádku a s ohledem na požadavky vysokých škol by možnost volby stanovení poplatku znamenala optimalizaci současného st...
	K celoživotnímu vzdělávání
	Nulová varianta, která ponechá stav zákonné úpravy tak, jak aktuálně je, nebude představovat zvláštní obtíže, nicméně je také svým způsobem více svazující pro vysoké školy a je spojena s aplikačními nejasnostmi.
	Jedná se o formální úpravu, která nebude mít dopad na státní rozpočet. Náklady na ostatní subjekty jsou zanedbatelné.
	K elektronickému potvrzení o studiu a elektronickému doručování
	Bude-li ponechána zákonná úprava v aktuálním znění, nepřinese žádné zásadní obtíže, nicméně neumožní také rychlejší rozvoj elektronizace.
	K habilitacím
	Nulová varianta obnáší vyšší náklady na administraci jak ze strany vysokých škol, tak ministerstva. Přínosem této varianty je větší přehled ministerstva o uchazečích a o samotných habilitačních řízeních a řízeních ke jmenování profesorem.
	Přínosem této varianty je jednoznačně administrativní úleva vysokým školám i ministerstvu a současně ochrana osobních údajů uchazečů u habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem. Snižují se náklady na administraci.
	K Národnímu akreditačnímu úřadu pro vysoké školství
	Aktuálně je zákonem několika způsoby omezen přístup ke členství v Radě NAÚ. Finanční náklady na tuto variantu jsou sice nulové nicméně přínosy také.
	K údajům v Registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů
	Varianta obnáší administrativní zatížení vysokých škol se zasíláním nadbytečných údajů a údajů o zaměstnancích na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr. Přínosem této varianty je vyšší přehled ministerstva o akademických pracovnících vy...
	Především snížení administrativní zátěže a ochrana osobních údajů jsou hlavním cílem a přínosem navrhované změny. Je očekávatelné snížení nákladů na administraci.
	K uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
	Zachování původního stavu nepřináší žádné změny ve více než dvacetileté praxi. S ohledem na vzrůstající počet žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace představuje tento stav růst administrativy a s tím spojené náklady, kter...
	Ve variantě 1 jde o zjednodušení procesu posuzování žádostí, který by měl vést ke zrychlení řízení a úbytku odvolacích řízení vzhledem k tomu, že hlavním kritériem pro posouzení žádostí přestanou být praxí aplikované rozdíly v podstatných rysech srovn...
	Ke stipendiím
	Aktuální úprava umožňuje čerpání stipendií výhradně studentům a ze státního rozpočtu z dotace nebo příspěvku. Tzv. sociální stipendium je dosažitelné pro osoby, jejichž rozhodný příjem v rodině zjišťovaný pro účely přídavku na dítě nepřevyšuje součin ...
	K zahraničním poskytovatelům vysokoškolského vzdělání
	Využití nulové varianty neobnáší žádné náklady, nicméně právní úprava v tomto znění přináší v praxi řadu nedostatků. Největším úskalím současné právní úpravy je neformálnost celého institutu přihlášení se k plnění informačních povinností pro evropské ...
	Dalším úskalím je zejména současná definice pobočky zahraniční vysoké školy, kdy se pobočkou může stát jakákoli tuzemská právnická osoba, která má se zahraniční vysokou školou uzavřenu smlouvu o spolupráci. Dochází tak v praxi k situaci, kdy obchodní ...
	Využití varianty 1 by v případě zavedení institutu tuzemského oprávnění/povolení pro evropské poskytovatele, včetně přezkumu jejich materiálního, finančního a personálního zabezpečení neobnášelo žádné zvýšené náklady, ale ani nadměrnou zátěž pro minis...
	Využití varianty 1 by v případě změny definice pobočky zahraniční vysoké školy rovněž neobnášelo žádné zvýšené náklady, kdy nesporným přínosem této změny bude přenesení pravomoci vykonávat zahraniční vysokoškolskou vzdělávací činnost výhradně na soukr...
	K přestupkům právnických osob
	Využití nulové varianty neobnáší žádné náklady, nicméně právní úprava v tomto znění a zejména udílené pokuty, resp. správní tresty jsou dle současné praxe nedostatečné. Problémem současné právní úpravy je rovněž vymáhání pokut ministerstvem v exekuční...
	Využití varianty 1 by neobnášelo žádné náklady, kdy celkové zpřísnění právní úpravy bude přínosem pro státní rozpočet. Dalším kladem je poté administrativní úleva pro ministerstvo, které v současné době vymáhá a vybírá pokuty udělené v řízení o přestu...
	Úprava nepřináší nové náklady na státní rozpočet, ale upravuje postavení státních vysokých škol ve vysokoškolském systému. Náklady na dotčené subjekty budou v dané věci srovnatelné s náklady současnými.
	Rovněž bude možné efektivněji řídit systém podpůrných opatření, jelikož RIS MŠMT umožní sledování konkrétní vzdělávací dráhy konkrétní osoby, což umožní vyhodnocování efektivity systému. RIS MŠMT v navrhované podobě přinese možnost pro posuzující osob...
	4. Zvolení vybraného řešení
	Zásadní podmínkou pro budoucí právní úpravu je její co nejsnadnější aplikace při současném respektování postavení jednotlivých účastníků – studentů, akademických pracovníků, vysokých škol a ministerstva.
	Ke zveřejňování výročních zpráv a strategických záměrů
	Předně nejednotnost a nadbytečná administrativní zátěž je důvodem pro vyloučení nulové varianty. Varianta 1 zjednodušuje proces a nabízí administrativní úlevu, jeví se tedy jako nejvhodnější.
	K vyrovnání příležitostí osob se specifickými potřebami
	Současná praxe ukazuje, že právní úprava podmínek osob se specifickými potřebami není dostačující, proto je možné nulovou variantu vyloučit hned na počátku. Ze stejného důvodu se můžeme přiklonit k vyloučení též varianty 1, které vyrovnává úpravu pro ...
	K odnětí státního souhlasu
	Nulová varianta není sice zcela nepoužitelná, neboť do této doby byla poměrně úspěšně aplikována, nicméně praxe ukazuje též další požadavky na zákonnou úpravu, tak aby bylo dáno za dost faktickému stavu a požadavkům vysokých škol. Nulovou variantu ted...
	Rámec kvalifikací
	Požadavek začlenění do právního řádu České republiky bude naplněn v případě zakotvení RKVV do zákona. Nulová varianta je tedy nedostačující. Varianta 1 přináší komplikace v případě změny znění RKVV, jelikož by bylo třeba měnit též zákon. Bude-li využi...
	Při rozhodování o vhodnosti varianty bylo v tomto případě zohledněno především zjednodušení a optimalizace procesu a možnost dosažení cíle zákona dostatečně i za využití jiných prostředků. Nulová varianta se jeví jako neekonomická co do finančních i a...
	K vyslovení neplatnosti státní závěrečné zkoušky
	K uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
	Hlavním důvodem pro upuštění od nulové varianty je usnadnění procedury posuzování žádostí o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace a se zjednodušením procedury usnadnění administrativních úkonů směřujících k akademické, příp. i pra...
	Ke stipendiím
	Nulová varianta omezuje možnosti poskytování stipendií a tak finanční podpory vzdělávání. Současně zužuje okruh osob, které by mohly dosáhnout na tzv. sociální stipendium. Varianta 1 naopak umožňuje větší finanční podporu vzdělání z více zdrojů a také...
	K zahraničním poskytovatelům vysokoškolského vzdělání
	Využití nulové varianty se v praxi sice ukázalo použitelné, nicméně během přibližně tříleté aplikační praxe se ukázala celá řada nedostatků. Největším problémem současné právní úpravy je neformálnost celého institutu přihlášení se k plnění informačníc...
	Další problémy přináší současná definice pobočky zahraniční vysoké školy, kdy se v současné době pobočkou může stát jakákoli tuzemská právnická osoba, která mnohdy pouze na základě smlouvy se zahraniční vysokou školou realizuje zahraniční vysokoškolsk...
	K samotné změně sazebníku správních poplatků se jeví jako vhodnější varianta správního poplatku za podání žádosti o udělení tuzemského oprávnění/povolení pro každý jednotlivý zahraniční vysokoškolský studijní program, nikoli pro zahraničního poskytova...
	K přestupkům právnických osob
	Nulová varianta není sice zcela nepoužitelná, avšak současná praxe ukazuje neefektivnost udílených správních trestů, včetně výše pokut. Zcela klíčové je poté zavedení nových skutkových podstat přestupků, aby bylo možné postihovat i taková nežádoucí je...
	K úpravě státních vysokých škol
	Aktuální úprava omezuje subjekty, které mohou společně akreditovat studijní programy. V tomto smyslu je navržená úprava varianty 1 vhodnější, a to i ve smyslu bližší specifikace náležitostí protokolu o společném studijním programu.
	K úpravě týkající se informačního systému vzdělávání
	5. Implementace doporučené varianty a vynucování
	Nepředpokládáme implementační potíže těchto úprav, nicméně celá úprava je v gesci ministerstva, které poskytuje metodickou pomoc při implementaci nové zákonné úpravy. Bude nezbytné provedení některých přechodných opatření, které jsou navržena v textu ...
	S ohledem na celkové značné zjednodušení právní úpravy se nedomníváme, že bude třeba donucovacích prostředků k jejímu zohledňování.
	K úpravě týkající se informačního systému vzdělávání
	6. Přezkum účinnosti regulace
	Účinnost regulace bude proto ministerstvo sledovat i z hlediska administrativní zátěže vysokých škol i ministerstva a poznatky a aplikace této právní úpravy budou sloužit pro nastavení právní úpravy do budoucna. Přezkum účinnosti úpravy bude možno vyh...
	K úpravě týkající se informačního systému vzdělávání
	7. Konzultace a zdroje dat
	K úpravě týkající se informačního systému vzdělávání
	8. Kontakt na zpracovatele RIA



