
       VIII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů, ve znění pozdějších 
předpisů, a další související zákony 

Podle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže 
a tělovýchovy č. j. MŠMT-8318/2020-2 dne 2. 3. 2020 s termínem dodání stanovisek do 30. 3. 2020. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno 

v následující tabulce: 
 

Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

1.  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní K čl. I bodu 28 – k § 50 odst. 6 zákona 

o vysokých školách: 
Novelou provedenou zákonem č. 

137/2016 Sb. bylo s účinností od 1. září 

2016 podřazeno přijímací řízení obecné 

úpravě zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, s tím, 

že zákon č. 111/1998 Sb. nadále 

obsahuje pouze odůvodněné odchylky. 

Vzhledem k tomu, že navrhovanou 

úpravou má být zkrácena lhůta pro 

podání odvolání na 15 dnů ode dne 

oznámení rozhodnutí, půjde napříště o 

obecnou úpravu vyplývající z § 83 odst. 

1. Z důvodu odstranění nežádoucí 

duplicity je proto namístě ustanovení § 

50 odst. 6 (namísto jeho změny) zcela 

vypustit. 

Akceptováno částečně 
Souhlasíme s úplným vypuštěním ustanovení s tím, že bude 

použita obecná úprava dle správního řádu. 
Ke zkrácení původní lhůty se přikláníme z důvodu zkrácení 

celkové doby řízení s ohledem na možnost vypsat druhé kolo 

přijímacích zkoušek. Přijímací řízení není složitým správním 

řízením a jeho vedení je naprosto čitelné a standardizované. 

Podklady pro řízení pochází od účastníků, takže v zásadě 

jediná věc, se kterou by mohli mít zájem se seznámit přímo 

ve spise, je vyhodnocení přijímací zkoušky. K tomu je lhůta 

15 dnů dostatečná. 

 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

 Je však třeba uvést, že stávající 

30 lhůta pro podání odvolání je 

stanovena s ohledem na jiné odchylky 

týkající se přijímacího řízení, totiž že 

vysoká škola není povinna vyrozumět 

uchazeče o možnosti vyjádřit se k 

podkladům rozhodnutí (§ 50 odst. 4) a 

uchazeč má právo nahlížet do spisu 

teprve po oznámení rozhodnutí (§ 50 

odst. 5). Tato ustanovení nejsou 

předkládanou novelou dotčena. 

Zkrácení lhůty tak není v zájmu ochrany 

práv uchazeče. Žádáme předkladatele, 

aby v tomto kontextu navrhovanou 
úpravu znovu zhodnotil, popř. zvolil 

kompromisní řešení, které na jedné 

straně umožní rychlejší přijetí uchazečů 

ve druhém kole přijímacího řízení, na 

straně druhé však bude šetřit oprávněné 

zájmy uchazečů v přijímacím řízení. 
Tato připomínka se obdobně 

vztahuje k § 68 odst. 4. 
Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 

2.  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní K čl. I bodům 49 až 51 – k § 69a 

zákona o vysokých školách: 
V odstavci 2 se navrhuje doplnit 

ustanovení, dle něhož vysoká škola 

Akceptováno 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

bude doručovat náhradním způsobem 

(veřejnou vyhláškou) také v případě, 

že se písemnost nepodaří doručit na 

„adresu datové schránky nahlášenou 

podle § 63 studentem“. Přitom není 

zřejmé, na jaké situace předmětná 

úprava míří, když záměr předkladatele 

není osvětlen v důvodové zprávě. 
Je třeba vycházet z toho, že 

úpravu doručování do datových 

schránek upravuje zákon č. 300/2008 

Sb., o elektronických úkonech a 

autorizované konverzi dokumentů, ve 

znění pozdějších předpisů, z něhož 

vyplývá jak okamžik, kdy je dokument 

doručen (§ 17 odst. 2), tak okamžik, kdy 

se dokument považuje za doručený fikcí 

(§ 17 odst. 3). V tomto kontextu by tedy 
skutečnost, že se dokument nepodařilo 

doručit do datové schránky, musela být 

spjata např. se znepřístupněním datové 

schránky nebo s jejím zrušením. 
Je nutné poukázat na 

problematičnost předmětného 

ustanovení jako celku, které doručování 

náhradním způsobem (veřejnou 

vyhláškou) váže primárně na 

skutečnost, že student nesplnil 

Oproti současnému stavu upravíme text tak, že 

doručování do datové schránky není podmíněné jejím 

nahlášením (toto platí pro každou mateřskou školu v zemi, 

tak by to mělo platit i pro vysokou školu). 

 Vyjasnili bychom, že doručování do systému školy 

(pokud si škola zvolí) má přednost před ostatními formami 

doručení. 

 Úprava bude vypadat takto: 

 (2) Nepodaří-li se písemnost v řízení podle § 68 doručit 

z důvodu, že student nesplnil povinnost nahlásit adresu pro 

doručování uvedenou v § 63 odst. 3 písm. b), nebo nepodaří-
li se písemnost doručit na adresu pro doručování nahlášenou 

studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou, přičemž 

vysoká nebo adresu datové schránky nahlášenou podle § 

63 studentem, doručí se písemnost veřejnou vyhláškou. V 
případě, že se studentovi prokazatelně nedaří doručovat, 

vysoká škola není povinna ustanovit studentovi opatrovníka. 

Povinnost vysoké školy doručovat do datové schránky 

není tímto ustanovením dotčena. 

(3) Rozhodnutí ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 písm. 

a), b) a d), kterým se vyhovuje žádosti studenta a rozhodnutí 

ve věcech uvedených v § 68 odst. 1 písm. e) se doručují 

prostřednictvím elektronického informačního systému 

vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy; za 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

povinnost uvedenou v § 63 odst. 3 písm. 

b), tedy že nenahlásil adresu pro 

doručování nebo adresu datové 

schránky. Přes obecný odkaz na § 63 

odst. 3 písm. b) zákona by se měl způsob 

doručení veřejnou vyhláškou uplatnit 

pouze v případě, kdy student nenahlásí 

adresu pro doručování nebo se na ní 

nepodaří doručit, neboť doručování  
do datové schránky není závislé na 

nahlášení její adresy studentem. 

Povinnost doručovat do datové 

schránky je dána v případě, má-li 
fyzická osoba datovou schránku zřízenu 

a zpřístupněnu, přičemž Ministerstvo 

vnitra jednak vede veřejný seznam 

držitelů datových schránek, který je 

přístupný způsobem umožňujícím 

dálkový přístup a je součástí 

informačního systému datových 

schránek (§ 14b odst. 1 zákona č. 

300/2008 Sb.), jednak má umožnit 

identifikovat datovou schránku tak, aby 

do ní mohlo být doručováno (§ 14 odst. 

4 zákona č. 300/2008 Sb.). Bylo by tedy 

žádoucí předmětné ustanovení 

v uvedeném smyslu revidovat, popř. 

den doručení a oznámení rozhodnutí se v takovém případě 

považuje první den následující po zpřístupnění rozhodnutí 

studentovi v elektronickém informačním systému. 

(3) Rozhodnutí nebo jiné písemnosti se v řízeních 

vedených podle § 54b nebo § 68 doručují studentům nebo 
osobám, kterým bylo přerušeno studium, výlučně 

prostřednictvím elektronického informačního systému 

vysoké školy, stanoví-li tak vnitřní předpis vysoké školy; 

za den doručení rozhodnutí nebo jiné písemnosti se v 

takovém případě považuje první den následující po 

zpřístupnění písemnosti v elektronickém informačním 

systému studentovi nebo osobě s přerušeným studiem. 

Vnitřní předpis vysoké školy může stanovit doručování 

podle věty první i jen pro některá řízení nebo některé 

úkony v řízení. 

Vyjádření připomínkového místa: 

Vznášíme pochybnost stran dostatečné informovanosti 

studentů či jiných dotčených osob ohledně speciálních 

pravidel pro doručování obecně (např. pokud jde o osoby 

s přerušeným studiem), zejména však v situaci, kdy by tyto 
odchylky měly platit jen pro některá řízení či jen některé 

úkony v řízení. Z důvodu právní jistoty a ochrany procesních 

práv účastníků správních řízení žádáme o vypuštění žlutě 

označené části. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

upravit též odkazovaný § 63 odst. 3 

písm. b). 
Poukazujeme rovněž na 

nejasnost v otázce pořadí doručovacích 

adres studenta a uplatnění náhradního 

doručení (veřejnou vyhláškou), a to ve 
vazbě na odstavec 3. Jde o to, zda se má 

studentům při splnění podmínek daných 

ustanovením § 69a odst. 3 doručovat 

výlučně prostřednictvím elektronického 

informačního systému vysoké školy, 

nebo jde o způsob rovnocenný se 

způsoby upravenými v odstavci 2. 

V posléze uvedeném případě je nutno 

vyjasnit pořadí doručovacích adres, 

resp. způsobů doručování. 
Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 
 

Vyjádření předkladatele: 

Vnitřní předpisy vysokých škol jsou adekvátním nástrojem 

pro úpravu velkého množství otázek i velmi zásadního 

charakteru. Zákon o vysokých školách dává širokou míru 

autonomie vysokým školám a vnitřní předpisy na základě 

zákona plní svoji legislativní funkci. Vzhledem k tomu, že 

úprava tak, jak je koncipována umožňuje vysokým školám 

naopak „zpřísnit“ podmínky doručování, tedy že ve 

vymezených případech nebude zasíláno elektronicky, ale 

doporučeně, jedná se o poskytnutí výhody ze strany vysoké 

školy ve směru ke studentovi. I pokud by z nějakého důvodu 
nebyl student nebo jiná dotčená osoba informován o 

ustanovení ve vnitřním předpisu, nelze to považovat za 

znevýhodnění. 

Vyjádření připomínkového místa: 

Pro adresáty písemností, tj. účastníky řízení, nemůže být 

komfortní „dvojkolejnost“ v doručování (tj. dle zákona a dle 

vnitřního předpisu školy), a to zvláště za situace, kdy se tyto 

způsoby mohou kombinovat v rámci jednoho správního 

řízení. Trváme na podstatě připomínky. S ohledem na již 

platnou úpravu vysokoškolského zákona však připomínku 

nadále považujeme za doporučující. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

3.  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní K čl. I bodu 52 – k § 69b zákona o 

vysokých školách: 
Navrhuje se umožnit uchazečům 

o studium, studentům nebo osobám, 

kterým bylo studium přerušeno, činit 

vůči vysoké škole podání v elektronické 

podobě bez uznávaného elektronického 

podpisu prostřednictvím elektronického 

informačního systému vysoké školy bez 

potřeby následného potvrzení takového 

podání způsobem stanoveným jinými 

právními předpisy. Ač daný návrh 

vnímáme jako snahu o vstřícný krok 

vůči vyjmenovaným skupinám osob, 

které mají mnohdy malou (či žádnou) 

zkušenost s komunikací se správními 

orgány, nelze dle našeho názoru upustit 

od požadavku podpisu podání činěného 

navrhovaným způsobem. Je třeba 

odkázat na obecný požadavek 

vyplývající z § 37 odst. 2 správního 

řádu, dle něhož podání musí obsahovat 

podpis osoby, která je činí. I když je 

tedy podání v souladu s § 37 odst. 4 

správního řádu činěno v elektronické 

podobě, je třeba ho podepsat. 
Není-li podání podepsáno, nelze 

jednoznačně určit, že osoba na něm 

Akceptováno.  

V § 69b (Podání k vysoké škole) bude uvedeno, že „Stanoví-li tak 
vnitřní předpis vysoké školy, může uchazeč o studium, 

student nebo osoba, které bylo studium přerušeno, činit vůči 

vysoké škole podání v elektronické podobě prostřednictvím 

elektronického informačního systému vysoké školy, přičemž 

takové podání se považuje za podepsané; za den doručení 

podání vysoké škole se v takovém případě považuje den 

vložení podání do elektronického informačního systému 

vysoké školy  uchazečem o studium, studentem nebo osobou 

s přerušeným studiem.“. 

 
Vyjádření připomínkového místa: 
Akceptujeme návrh vypořádání, avšak upozorňujeme, že při 

navrhované právní úpravě nese vysoká škola rizika spojená s tím, 

že podání nemusí být učiněno osobou, která bude skrze 

elektronický informační systém jako podatel identifikována. 

Zákon č. 300/2008 Sb. ve svém ustanovení § 18 odst. 2 sice také 

výslovně stanoví, že úkon učiněný prostřednictvím datové 

schránky má stejné účinky jako úkon učiněný písemně a 

podepsaný, což však platí pouze za situace, kdy současně upravuje 
osoby oprávněné k přístupu do datové schránky, prostředky 

k přístupu do datové schránky, náležitosti přístupových údajů a 

elektronických prostředků k přihlášení, jakož i technické 

podmínky a bezpečnostní zásady přístupu do datové schránky. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

uvedená stvrzuje svým podpisem 

skutečnou vůli takové podání podat. 

Jinými slovy, z podání není zřejmé, že 

se jedná o dostatečně určitý a vážný 

projev vůle. Určitou výjimku můžeme 

spatřovat v rámci komunikace 

prostřednictvím systému datových 

schránek (pro něž zákon č. 300/2008 Sb. 
ve svém ustanovení § 18 odst. 2 

výslovně stanoví, že úkon učiněný 

prostřednictvím datové schránky má 

stejné účinky jako úkon učiněný 

písemně a podepsaný). Takovouto 
úpravu zákon č. 111/1998 Sb. ve vztahu 

k elektronickým informačním 

systémům vysokých škol neobsahuje. 
Doporučujeme proto namísto 

výjimky z použití uznávaného 

elektronického podpisu inkorporovat do 

zákona pravidlo, že podání učiněné 

prostřednictvím elektronického 

informačního systému vysoké školy se 

považuje za podepsané, respektive že 

úlohu (funkci) podpisu podání 

nahrazuje k tomu určená funkcionalita 

elektronického informačního systému 

vysoké školy. Tímto krokem bude 

současně zvýšena technologická 

Takovouto úpravu zákon č. 111/1998 Sb. ve vztahu 

k elektronickým informačním systémům vysokých škol 

neobsahuje. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

neutralita zákona a sníží se potřeba jeho 

novelizace za situace, kdy opětovně 

dojde ke změně terminologie v oblasti 
elektronického podepisování 

založeného na infrastruktuře PKI.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo 

za zásadní. 

4.  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní K čl. I bodu 74 – k § 83c odst. 6 

zákona o vysokých školách: 
Ve vyjmenovaných typech 

správních řízení vedených Radou 

Akreditačního úřadu se navrhuje omezit 

právo žadatele na zúžení nebo zpětvzetí 

žádosti a právo účastníků navrhovat 

důkazy a činit jiné návrhy, což se dle 

důvodové zprávy děje „z důvodu 

procesní ekonomie“. Vzhledem k tomu, 
že jde o projev dispoziční zásady 

žadatele s řízením (srov. § 45 odst. 4 
správního řádu), resp. o jedno ze 

základních práv účastníků správního 

řízení (srov. § 36 odst. 1 správního 

řádu), nelze s takto odůvodněnými 

odchylkami souhlasit. Není zřejmé, pro 

mají důvody procesní ekonomie 

v daném případě převážit nad zájmy 

účastníků řízení, nejde-li - jmenovitě 

Neakceptováno 

Správní řízení vedené Akreditačním úřadem je specifické v 

tom, že se v něm nerozhoduje monokraticky, ale usnesením 

kolegiálního orgánu. Příslušná ustanovení správního řádu 

jsou bez problémů aplikovatelná na monokratické 

rozhodování správního orgánu. Při rozhodování usnesením 

kolegiálního orgánu dochází k disproporci mezi okamžikem, 

kdy se kolegiální orgán usnáší na výroku rozhodnutí, a 

okamžikem, kdy je rozhodnutí písemně vyhotoveno. S 

ohledem na složitost odůvodnění může mezi přijetím 

usnesení a vyhotovením rozhodnutí uplynout delší časový 

odstup (podle počtu a složitosti i v řádu několika týdnů). 

Znamená to, že zatímco k faktickému rozhodnutí ve věci 

dochází již samotným usnesením kolegiálního orgánu, 

závazným aktem se stává až písemné vyhotovení rozhodnutí 

a až do písemného vyhotovení rozhodnutí může dle platné 

úpravy žadatel činit úkony, přestože se už kolegiální orgán 

usnesl na výroku ve věci. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

v řízeních podle § 83c odst. 2 písm. b) 

bod 1 a 3 - o situace, kdy mohou mít 

účastníci řízení např. zájem na tom, aby 

rozhodnutí bylo vydáno v době co 

nejdelší, popř. aby nebylo vydáno 

vůbec. Odkazujeme rovněž na obecnou 

možnost vyplývající z § 36 odst. 1 

správního řádu, kdy může správní orgán 

usnesením prohlásit, dokdy mohou 

účastníci činit své návrhy. 
Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 

Dosavadní správní praxe ukázala, že tato skutečnost se 

výrazně negativním způsobem promítá do efektivnosti 

rozhodování Rady Akreditačního úřadu. Zároveň se v 

důsledku této skutečnosti nenaplňuje úmysl zákona o 

vysokých školách zabránit opakovanému podávání týchž 

žádostí o akreditaci. Zákon o vysokých školách stanovil lhůtu 

2 roků počítanou od pravomocného neudělení akreditace, v 

níž vysoká škola nesmí předložit stejnou nebo podobnou 

žádost o akreditaci (§ 80 odst. 6 a § 81a odst. 6). Úmyslem 

zákona bylo v daném případě zabránit opakovaným podáním 

„na zkoušku“, které vedlo k byrokratickému přetěžování 

systému. Možnost zpětvzetí žádosti po usnesení Rady NAÚ 

a před vydáním písemného rozhodnutí představuje v 

současné praxi hojně využívanou cestu, jak tento úmysl 

zákona o vysokých školách obejít. V situaci, kdy podání 

žádosti o akreditaci není nijak zpoplatněno (na rozdíl od 

právních úprav v některých okolních zemích, např. 

Slovensko), ale na straně orgánu veřejné správy představuje 

posuzování nezanedbatelné náklady, dochází nejen 

k neefektivnímu byrokratickému zatěžování orgánu, ale 

současně k neúčelnému vynakládání státních prostředků. 

Navrhovaná úprava v žádném případě nekrátí účastníka 

řízení na jeho právech. Účastník může až do usnesení 

kolegiálního oránu činit všechny návrhy a podání. Pokud by 

hypoteticky rozhodoval monokratický, nikoliv kolegiální 

orgán, nedocházelo by k časové disproporci mezi usnesením 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

ve věci a písemným vyhotovením rozhodnutí, ale rozhodlo 

by se jediným aktem. Přijetím navrhované úpravy zákona 

jsou práva účastníka řízení vzhledem usnesení kolegiálního 

orgánu analogicky stejná, jako by byla k vydání rozhodnutí 

monokratického orgánu. 

Vyjádření připomínkového místa: 

Žádáme o doplnění důvodové zprávy ve smyslu uvedeného 

zdůvodnění, avšak současně o informaci, jakým způsobem se 

účastník řízení dozví, dokdy může činit své návrhy (dle 

vyjádření může být časový odstup mezi přijetím usnesení a 

vydáním rozhodnutí i v řádu několika týdnů). V případě 

ponechání navrhované úpravy by rovněž mělo dojít 

k upřesnění návětí § 83c odst. 6 zákona č. 111/1998 Sb., kdy 

by nemělo být hovořeno o „přijetí rozhodnutí“, nýbrž o 

„přijetí usnesení“ ve věcech podle § 83c odst. 2 písm. b). 

Vyjádření předkladatele: 

Doplněno do DZ 

Vyjádření připomínkového místa: 

Do zvláštní části DZ byla doplněna pasáž, dle které NAÚ 

bude „spolu s oznámením o nashromáždění podkladů pro 

rozhodnutí účastníka řízení předem informovat o přesném 

termínu zasedání NAÚ, na kterém bude daná věc 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

projednána“. Navrhujeme doplnit toto pravidlo přímo do 

zákona, např. způsobem „Akreditační úřad účastníkům 

předem poskytne informaci o stavu řízení, pokud jde o 

možnost uplatnění práv podle odstavce 6 písm. a) a b).“. 

Vyjádření předkladatele: 

MŠMT návrh akceptuje, navrhovaný text bude doplněn do 

zákona. 

Vyjádření připomínkového místa: 
Akceptujeme návrh vypořádání 

5.  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní K čl. I bodu 102 – k § 89 odst. 4 

zákona o vysokých školách: 
Důvodová zpráva neobsahuje 

vysvětlení odchylky od úpravy § 32 

odst. 2 písm. d) správního řádu 

spočívající v tom, že v oblasti uznávání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání 

a kvalifikace nemá být správní orgán 

povinen ustanovit opatrovníka žadateli, 

kterému se prokazatelně nedaří 

doručovat. Je ovšem třeba poukázat na 

úpravu § 32 odst. 4 správního řádu, dle 

něhož v případech, kdy nejde 

o účastníka, kterému má být v řízení 

uložena povinnost nebo odňato právo, 

Vysvětleno a upraveno. 

   V § 89 odst. 4 zákona o vysokých školách (ZVŠ) bude 

místo původně navrhované věty „V případě, že se žadateli 

prokazatelně nedaří doručovat, orgán rozhodující o žádosti 

není povinen ustanovit žadateli opatrovníka.“ nově uvedeno: 

„Nedaří-li se prokazatelně žadateli doručovat nebo 

nepodaří-li se žadateli doručit do ciziny, orgán rozhodující 

o žádosti doručuje žadateli bez ustanovení opatrovníka 

veřejnou vyhláškou.“. 

   Výslovným zakotvením uvedeného pravidla bude ohledně 

„řízení o žádosti uznání zahraničního vysokoškolského 

vzdělání a kvalifikace v České republice“ (dále také 

„nostrifikační řízení“) mj. odstraněna potřeba posuzovat, zda 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

správní orgán opatrovníka neustanovuje 
a účastníkovi doručuje veřejnou 

vyhláškou. Vzhledem k tomu, že 

v daném případě je rozhodováno 

o žádosti o uznání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a kvalifikace, 

jsme toho názoru, že se uplatní citovaná 

úprava § 32 odst. 4 správního řádu. 
Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 
 

typově jde či nejde o správní řízení, v němž má být žadateli 

„uložena povinnost nebo odňato právo“. Tj. bude odstraněna 

potřeba posuzovat, zda lze či nelze ohledně žadatelů o 

nostrifikaci, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, aplikovat 

výjimku [z § 32 odst. 2 písm. d) správního řádu], zakotvenou 
v § 32 odst. 3 správního řádu, podle níž správní orgán 

procesního opatrovníka účastníkům řízení neustanovuje a 

doručuje jim veřejnou vyhláškou, nejde-li o účastníky, jimž 

má být v řízení uložena povinnost nebo odňato právo. 

   Úpravu považujeme za účelnou, neboť ve správní praxi se 

lze setkat i s extenzivním výkladem pojmu „účastník, 

kterému má být v řízení uložena povinnost nebo odňato 

právo“, který bere v úvahu netoliko úzkou podstatu, resp. 

předmět samotného řízení, ale i navazující, resp. související 

práva a povinnosti daných osob vyplývající z jiných právních 

předpisů, kdy může dojít a dochází k zásahům do veřejných 

subjektivních práv účastníka a kdy dle extenzivního výkladu 

má správní orgán ustanovit účastníku řízení opatrovníka i 

tehdy, pokud může být rozhodnutím negativně dotčen, i když 

se mu např. žádné právo neodnímá přímo. 

   (K tomu lze odkázat např. na Závěry ze zasedání poradního 

sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č. 28 ze dne 6. 3. 

2006, č. 32 ze dne 10. 4. 2006 a č. 78 ze dne 22. 6. 2009 a 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

usnesení Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 64/2005-108 
ze dne 6. 2. 2007.) 

   Účastník nostrifikačního řízení, jehož žádost by byla 

zamítnuta, může být přitom negativně dotčen např. na svém 

právu na vzdělání ve smyslu čl. 33 Listiny základních práv a 

svobod, když by z důvodu neuznání předchozího 

zahraničního vzdělání nesplňoval jednu z podmínek pro 

přijetí ke studiu v magisterském studijním programu 

navazujícím na bakalářský studijní program (stanovenou v § 

48 odst. 1 větě poslední ZVŠ) nebo pro přijetí ke studiu 

v doktorském studijním programu (stanovenou v § 48 odst. 3 

ZVŠ). 

   Dále by mohl být negativně dotčen např. v možnosti 

ucházet se na základě habilitačního řízení o jmenování 

docentem (neboť by nemohl ke svému návrhu předložit 

doklad o dosaženém vysokoškolském vzdělání, vyžadovaný 

v § 72 odst. 2 ZVŠ. 

   Rovněž by mohl být různými způsoby negativně dotčen i 

na svém právu na svobodnou volbu povolání a přípravu 

k němu ve smyslu čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a 

svobod. 

Doplněn text do DZ. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Vyjádření připomínkového místa: 

Akceptujeme návrh vypořádání. 

6.  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní K čl. I bodu 122 – k § 93b odst. 11 a § 

93d odst. 11 zákona o vysokých 

školách: 
Zakotvuje se určitý druh 

„sankčního“ následku zamítnutí nebo 

zastavení řízení spočívající v tom, že 

novou žádost o udělení tuzemského 

povolení lze podat nejdříve po uplynutí 

doby 1 roku ode dne nabytí právní moci 

rozhodnutí o zamítnutí žádosti či 

zastavení řízení. Ve vztahu k zastavení 

řízení jsme toho názoru, že by měl být 

zohledněn důvod, pro který k zastavení 

došlo, ať už půjde o důvod vyplývající 

z § 66 odst. 1 správního řádu, nebo o 

další důvod stanovený přímo zákonem 

č. 111/1998 Sb. 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za 

zásadní. 
 

Akceptováno 

Stran nemožnosti podat novou žádost v uvedené lhůtě v 

případě zastavení správního řízení navrhujeme tuto zakotvit 
jen v případě, kdy dojde k zastavení řízení v důsledku 

zpětvzetí žádosti žadatelem (tj. z důvodu uvedeného  v § 66 

odst. 1 písm. a) správního řádu).  Zakotvení “nemožnosti” 

podat žádost v jiných případech,  například z důvodu 

zastavení řízení pro nezaplacení správního poplatku (§ 66 

odst. 1 písm. d) správního řádu), považujeme za nežádoucí. 

Vyjádření připomínkového místa: 

Akceptujeme návrh vypořádání. 

7.  
Ministerstvo 

vnitra 
zásadní K čl. I bodu 128 – k § 93n odst. 1 

zákona o vysokých školách: Akceptováno 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Doplňují se nové skutkové 

podstaty přestupků právnických osob 

spočívající v tom, že se právnická osoba 

dopustí úmyslného jednání způsobilého 

vyvolat mylnou domněnku, že je 

oprávněna poskytovat vysokoškolské 

vzdělání nebo zahraniční vysokoškolské 

vzdělání nebo že je vysokou školou, 

ačkoliv tomu tak není. Upozorňujeme, 

že zavinění (úmysl či nedbalost) může 

být znakem skutkové podstaty pouze 

v případě přestupků fyzických osob 

(srov. § 15 zákona č. 250/2016 Sb., 

o odpovědnosti za přestupky a řízení o 

nich, ve znění pozdějších předpisů), 

nikoli v případě přestupků právnických 

osob nebo podnikajících fyzických 

osob. V tomto kontextu je třeba 

skutkovou podstatu přeformulovat, 

resp. uvážit důvodnost jejího zakotvení. 

V případě ponechání navrhovaných 
skutkových podstat připadá do úvahy 

též možnost právnické osoby zprostit se 

odpovědnosti při prokázání zákonem 

stanovených důvodů (liberace). 
Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 

Znak zavinění vypuštěn. Z  ust. § 93n odst. 1 písm. c) a d) 

bylo vypuštěno slovo “úmyslného”. 

Vyjádření připomínkového místa: 

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

8.  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní K čl. I bodu 134 – k § 93n odst. 6 
zákona o vysokých školách: 

V rámci ustanovení upravujícího 

správní tresty za přestupky je třeba 

vycházet z pojmosloví daného zákonem 

č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za 

přestupky a řízení o nich, ve znění 

pozdějších předpisů, tj. nahradit slovo 

„sankce“ slovy „správní trest“. 
Dále dáváme na zvážení 

předkladatele, zda je jeho záměrem 

skutečně ukládat správní trest pokuty 

výhradně spolu se správním trestem 

zveřejnění rozhodnutí o přestupku nebo 

správním trestem zákazu činnosti, kdy 

podle § 36 zákona č. 250/2016 Sb. 

obecně platí, že správní trest lze uložit 

samostatně nebo spolu s ostatními 

tresty; záleží tedy na úvaze správního 

orgánu dle okolností konkrétního 

případu. 
Pokud jde o správní trest zákazu 

činnosti poskytování zahraničního 

vysokoškolského vzdělávání na území 

České republiky, žádáme o zdůvodnění 

navrhované výše až na dobu 10 let, která 

více než trojnásobně přesahuje dobu 

Akceptováno  částečně. 

Pojem “správní trest” terminologicky odpovídá § 35 

přestupkového zákona, kdy souhlasíme s využitím této 

terminologie.  

 

Ohledně možnosti udílení správních  trestů navrhujeme 

takovou právní úpravu, aby pokutu bylo možné uložit i 

samostatně.  

Možné rozmezí správního trestu zákazu činnosti bylo 

stanoveno tak, aby v každém jednotlivém případě bylo 

možné adekvátně reagovat na společenskou škodlivost 

protiprávního jednání. Tato škodlivost se přitom může 

zásadním způsobem v jednotlivých případech lišit. 

Společenská škodlivost je dána zejména  

rozsahem, v jakém je zahraniční vysokoškolské vzdělávání 

poskytováno, a dále pak dopadem do právní roviny 

absolventů (nemožnost uznání protiprávně uskutečňovaného 

zahraničního vysokoškolského vzdělání).  

Potenciálně vysoká společenská škodlivost v individuálních 

případech se pak projevuje rovněž v možnosti správního 

orgánu udělit pokutu až do výše 2 000 000 Kč (tato možná 

výše představuje poměrně vysokou horní hranici pokuty ve 
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Číslo Připomínkové 

místo 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

vyplývající z § 47 odst. 2 zákona 

č. 250/2016 Sb. 
Ve vztahu k postihu 

opakovaného spáchání vyjmenovaných 

přestupků je třeba uvést, že 

předpokladem postihu recidivy je 
zřízení zákonné evidence osob, které 

byly pravomocně uznány vinnými ze 

spáchání přestupku. Je třeba zakotvit 

pravomoc správního orgánu vést 

evidenci přestupků a způsob jejího 

vedení (podrobněji viz bod 3.5.1 Zásad 

tvorby právní úpravy přestupků, jež 

byly schváleny usnesením vlády ze dne 

31. 7. 2018 č. 498). Návrh sice počítá 

s tím, že vybrané přestupky budou 

zapisovány do evidence přestupků 

vedené Rejstříkem trestů, to však jde 

nad rámec účelu této evidence, jež nemá 

být centrálním registrem spáchaných 

přestupků na všech úsecích veřejné 

správy. V daném případě má přestupky 

projednávat výhradně Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, a lze 
tedy předpokládat, že bude mít přehled 

o spáchaných přestupcích na daném 

úseku. 

srovnání s jinými právními předpisy). V tomto ohledu 

považujeme za žádoucí zachovat možnost postihnout 

“nejnebezpečnější” protiprávní jednání správním trestem 

zákazu činnosti až ve výši 10 let. Adekvátnost tohoto postihu 

v jeho maximální možné výši pak musí být přirozeně 

dostatečně odůvodněná v každém jednotlivém případě.  

Ztotožňujeme se s tvrzením, že v daném případě není 

nezbytné přestupky evidovat v centrální evidenci přestupků, 

kdy přestupky by měly být evidovány výlučně 

ministerstvem.  

 Možnost uložení správního trestu zákazu činnosti pak navrhujeme 

zakotvit jen v případě opakovaného spáchání totožného přestupku. 

Vyjádření připomínkového místa: 

Žádáme o zaslání upravené dikce ustanovení, která by měla 

obsahovat rovněž vymezení, co se rozumí opakovaným 

spácháním přestupku (viz poslední odstavec naší 

připomínky, k němuž se návrh vypořádání nevyjadřuje). 

Více než trojnásobnou dobu možného uložení správního 

trestu zákazu činnosti dále žádáme řádně zdůvodnit 

v důvodové zprávě. 

Vyjádření předkladatele: 
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Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Předpokladem postihu recidivy 
je dále vymezení toho, co se rozumí 

opakovaným spácháním přestupku, 

včetně např. toho, zda musí jít o 

totožnou skutkovou podstatu nebo 

o skutkovou podstatu dle stejného 

odstavce. Inspirací může být úprava § 

13 zákona č. 251/2016 Sb., o některých 

přestupcích, ve znění pozdějších 

předpisů, (ve vazbě např. na § 7 odst. 5). 
Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 
 

Upravení znění: 

(6) Za přestupek lze uložit pokutu do  

a) 2 000 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 1, 

odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 5 písm. a), 

b) 500 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce 2 nebo 3, 

podle odstavce 4 písm. b) nebo odstavce 5 písm. b). 

(7) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze spolu s 

pokutou podle odstavce 6 uložit správní trest zveřejnění 

rozhodnutí o přestupku.  

(8) Byl-li přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d), 

odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 5 písm. a) spáchán do 10 

let po nabytí právní moci rozhodnutí o kterémkoliv z těchto 

přestupků, jímž byl obviněný uznán vinným, lze za něj spolu 
s pokutou podle odstavce 6 a správním trestem zveřejnění 

rozhodnutí o přestupku podle odstavce 7 uložit i správní trest 

zákazu činnosti poskytování zahraničního vysokoškolského 

vzdělávání na území České republiky až na dobu 10 let. 

(9) Pravomocná rozhodnutí o přestupku podle odstavce 1, 

odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 5 písm. a) se zapisují do 

evidence přestupků na úseku vysokého školství, vedené 

ministerstvem. Rozhodnutí podle věty první se evidují 5 let, 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

jde-li o přestupky podle odstavce 1 písm. a) nebo b), a 10 
let,  jde-li o přestupky podle odstavce 1 písm. c) nebo d), 

odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 5 písm. a)“. 

 

Dále byl upraven text v důvodové zprávě. 

Vyjádření připomínkového místa: 

Upozorňujeme na přetrvávající dikci vyžadující uložení 

správních trestů výhradně společně (bez takové úpravy by 

platilo obecné pravidlo, dle něhož správní trest lze uložit 

samostatně nebo spolu s ostatními tresty); záleží však na 

záměru předkladatele. Dále upozorňujeme na rozpor mezi 

odstavci 8 a 9, neboť o recidivu má jít při spáchání přestupku 

až do 10 let po nabytí právní moci rozhodnutí, kterým byl 

obviněný uznán vinným, avšak v případě některých 

přestupků má dojít k výmazu pravomocných rozhodnutí již 

po uplynutí 5 let. Po posouzení věci se kloníme k závěru tuto 

v daném případě nezavádět, neboť přestupky bude 

projednávat výhradně MŠMT a bude tak mít přehled o 

spáchaných přestupcích na daném úseku. Odstavec 9 proto 

navrhujeme vypustit. 

Vyjádření předkladatele: 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Navrhujeme úpravu legislativního znění takto: 

(7) Za přestupek podle odstavce 1, 2, 3, 4 nebo 5 lze uložit 

správní trest zveřejnění rozhodnutí o přestupku. 

(8) Byl-li přestupek podle odstavce 1 písm. c) nebo d), 

odstavce 4 písm. a) nebo odstavce 5 písm. a) spáchán do 10 

let po nabytí právní moci rozhodnutí o kterémkoliv z těchto 

přestupků, jímž byl obviněný uznán vinným, lze za něj uložit 

správní trest zákazu činnosti poskytování zahraničního 

vysokoškolského vzdělávání na území České republiky až na 

dobu 10 let.  

Odst. 9 bude vypuštěn. 

Vyjádření připomínkového místa: 

Akceptujeme návrh vypořádání. 

9.  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní K čl. I bodu 136 – k § 93o odst. 2 
zákona o vysokých školách: 

Pravomoc k vybírání a 

vymáhání pokut má být přenesena 

z Ministerstva školství, mládeže a 

tělovýchovy na celní úřady. Vzhledem 

k tomu, že podle § 8 odst. 2 zákona 

č. 17/2012 Sb., o Celní správě České 

republiky, ve znění pozdějších předpisů, 

platí, že obecným správcem daně podle 

Akceptováno částečně  

– bude upraveno jinak.  

Původně navrhovaná právní úprava by vedla ke stavu, kdy 

by pokuty jak vybíral, tak i vymáhal celní úřad. Stran 

vybírání, tedy v případě, kdy přestupce je ochoten 

“dobrovolně” pokutu uhradit po právní moci rozhodnutí ve 

lhůtě v rozhodnutí určené,  by původní úprava vedla ke stavu, 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

správního řádu, který vykonává správu 

placení peněžitých plnění v rámci 

dělené správy, která jsou příjmem 

státního rozpočtu, státních fondů nebo 

rozpočtů územních samosprávných 

celků, je celní úřad, není třeba tuto 

skutečnost v zákoně č. 111/1998 Sb. 

výslovně uvádět (nejde o odchylku od 

obecné právní úpravy). Větu druhou 

proto navrhujeme vypustit. 
Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 
 

kdy by v rozhodnutí o přestupku musely být uvedeny 

platební údaje celního úřadu, kdy dále pak ministerstvo by 

muselo veškerá svá rozhodnutí o přestupku, ve kterých byla 

pokuta pravomocně udělena, postupovat celnímu úřadu 

(jakožto právní podklad pro výběr pokut, kdy současně 

ministerstvo po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku 

“ztrácelo” přehled o dalším chování přestupců).  

Pokuty uhrazeny v rozporu s platebními údaji uvedenými 

v rozhodnutí na účet ministerstva by pak rovněž musely být 
přeposílány celnímu úřadu, jehož prostřednictvím by teprve 

finanční prostředky byly vydány do státního rozpočtu 

(administrativně zbytečně náročné). Jako logické se tak jeví 

v souladu s připomínkou zavedení stavu, kdy pokuty by byly 

vybírány ministerstvem, kdy v případě, že by pokuta nebyla 

řádně a včas uhrazena, by se ministerstvo obracelo s žádostí 

o vymáhání nezaplacených pokut na celní úřad. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. Úprava druhé věty § 93o 

odst. 2 by tedy měla být provedena způsobem „Pokuty podle 
§ 93n odst. 6 vybírá ministerstvo.“. 

Vyjádření předkladatele: 

Nové znění úpravy bude toto: 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

„Pokuty podle § 93m odst. 2 vybírá a vymáhá obecní úřad 

obce s rozšířenou působností. Pokuty podle § 93n odst. 8  6 
vybírá ministerstvo.“ 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

10.  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní K čl. I bodu 139 – k § 95 odst. 4 
zákona o vysokých školách: 

Smlouva mezi spolupracujícími 

vysokými školami má být nahrazena 

institutem „protokolu“ vymezujícím 

obsah vzájemných práv a povinností 

týkajících se přijímání uchazečů ke 

studiu, udělování akademických titulů, 

organizaci a ukončení studia a použití 

vnitřních předpisů vysokých škol. 

Žádáme o vysvětlení, jakému právnímu 

režimu má být protokol podřazen, neboť 

zjevně nejde o takto nazvaný institut 

zakotvený pro účely správního řízení (§ 

18), popř. jinou výslovně upravenou 
formu správní činnosti. 
Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 
 

Vysvětleno 

Zakotvení institutu „protokolu“ vychází ze skutečnosti, že státní 

vysoké školy spolu nemohou uzavírat (vzhledem k jejich právní 

formě) smlouvy, neboť na obou stranách smlouvy by stál tentýž 

subjekt - ČR. (Dle § 95 odst. 1 ZVŠ je vojenská vysoká škola 

součástí organizační složky státu Ministerstva obrany, 

financovanou ze státního rozpočtu, zejména z kapitoly 

Ministerstva obrany, a policejní vysoká škola je organizační 

složkou státu financovanou z kapitoly Ministerstva vnitra.) 

 „Protokol“ je formou „zápisu“ zmiňovaného v § 19 zákona č. 

219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v 

právních vztazích,   ve znění pozdějších předpisů, (podle kterého mj. 

„Nakládání s majetkem a jiné právní jednání mezi organizačními složkami 

České republiky navzájem se uskutečňuje zápisem.“, a organizační složky ČR 

se při vzájemném právním jednání řídí pravidly o náležitostech zápisů, která 

stanoví prováděcí právní předpis) a v § 14 a násl. vyhlášky č. 62/2001 

Sb., o hospodaření organizačních složek státu a státních organizací 

s majetkem státu, ve znění pozdějších předpisů, (podle které mj. 

„Organizační složky mezi sebou navzájem v rámci své působnosti anebo 

stanoveného předmětu činnosti své vztahy při nakládání s majetkem a jiném 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

právním jednání upravují zápisem.“ a „Zúčastněné organizační složky se v 

zápisu označí svým názvem, sídlem a identifikačním číslem osoby spolu s 

uvedením jména a funkce (pracovního zařazení)  fyzické osoby, která je 

oprávněna k podepsání zápisu, jakož i důvodu, který tuto osobu k podpisu 
opravňuje.“ atd.) 

    Označení „protokol“ a nikoliv „zápis“ bylo zvoleno z toho 

důvodu, že takovýto název byl doporučován v obdobném případě 

(byť nakonec nerealizovaném) v komisích LRV při přípravě 

novely zákona o veřejných výzkumných institucích (zákon č. 

341/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), která měla být 

původně přičleněna k tzv. velké novele zákona o VŠ (jež byla 

přijata jako zákon č. 137/2016 Sb.). 

   Ve zmíněné novele zákona o VVI se mj. uvažovalo o novém 

ustanovení § 15a (o změně zřizovatele nebo orgánu plnícího funkci 

zřizovatele), v němž by bylo mj. uvedeno, že „Zřizovatel může uzavřít 

s jiným subjektem, oprávněným podle § 2 odst. 2 zřizovat veřejné výzkumné 

instituce, smlouvu o změně zřizovatele, jejímž předmětem je převod práv a 

povinností vyplývajících z působnosti zřizovatele podle § 15; funkce zřizovatele 

se převádí dnem uvedeným ve smlouvě. Je-li zřizovatelem Česká republika, může 

provést i změnu orgánu plnícího funkci zřizovatele, a to formou společného 

protokolu dotčených organizačních složek státu o převodu příslušnosti k výkonu 

funkce zřizovatele; k převodu dochází dnem uvedeným v protokolu.“) 

S ohledem na připomínku bude nicméně navrženo užit namísto 

pojmu „protokol“  označení „zápis“. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

11.  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní K čl. IV bodu 2 – k § 16a odst. 5 

zákona o státní sociální podpoře: 
V rámci řízení o postavení studia 

na roveň studia na středních nebo 

vysokých školách v České republice 
nemá být správní orgán povinen 

ustanovit opatrovníka žadateli, kterému 

se prokazatelně nedaří doručovat. Je 

ovšem třeba poukázat na úpravu § 32 

odst. 4 správního řádu, dle něhož 

v případech, kdy nejde o účastníka, 

kterému má být v řízení uložena 

povinnost nebo odňato právo, správní 

orgán opatrovníka neustanovuje a 

účastníkovi doručuje veřejnou 

vyhláškou. Jsme toho názoru, že v 

daném případě se uplatní citovaná 

úprava § 32 odst. 4 správního řádu, tj. 

účastníku, kterému se prokazatelně 

nedaří doručovat, se neustanovuje 
opatrovník, ale doručuje se veřejnou 

vyhláškou. 
Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 
 

Vysvětleno a upraveno. 
 

   V paragrafu o některých pravidlech řízení o postavení studia na 

roveň studia na středních, vyšších odborných nebo vysokých 

školách v České republice bude místo původně navrhované věty 

„Žadateli, kterému se prokazatelně nedaří doručovat, není 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povinno ustanovit 

opatrovníka.“ nově uvedeno: „Nedaří-li se prokazatelně žadateli 

doručovat nebo nepodaří-li se žadateli doručit do ciziny, orgán 

rozhodující o žádosti doručuje žadateli bez ustanovení 

opatrovníka veřejnou vyhláškou.“. 
 

   Výslovným zakotvením uvedeného pravidla bude ohledně 

správních řízení o postavení studia na roveň studia na středních, 

vyšších odborných nebo vysokých školách v České republice (tj. 
ohledně řízení o postavení studia na středních nebo vysokých školách 

v cizině na roveň studia na středních, vyšších odborných nebo vysokých 

školách v ČR, ohledně řízení o postavení studia na zahraniční vysoké 

škole, uskutečňovaného na území ČR, pro účely státní sociální podpory 

na roveň studia na vysokých školách v ČR a ohledně řízení o postavení 

studia ve vysokoškolském studijním programu zahraniční vysoké školy, 

uskutečňovaném na území ČR v rámci spolupráce s danou zahraniční 

vysokou školou tuzemskou právnickou osobou, pro účely státní sociální 

podpory na roveň studia na vysokých školách v ČR) mj. odstraněna 

potřeba posuzovat, zda typově jde či nejde o správní řízení, v němž 

má být žadateli „uložena povinnost nebo odňato právo“.  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

   Tj. bude odstraněna potřeba posuzovat, zda lze či nelze ohledně 

žadatelů o postavení studia na roveň, jimž se prokazatelně nedaří 

doručovat, aplikovat výjimku [z § 32 odst. 2 písm. d) správního 

řádu], zakotvenou v § 32 odst. 3 správního řádu, podle níž správní 

orgán procesního opatrovníka účastníkům řízení neustanovuje a 

doručuje jim veřejnou vyhláškou, nejde-li o účastníky, jimž má být 

v řízení uložena povinnost nebo odňato právo. 
 

   Úpravu považujeme za účelnou, neboť ve správní praxi se lze 

setkat i s extenzivním výkladem pojmu „účastník, kterému má být 

v řízení uložena povinnost nebo odňato právo“, který bere v úvahu 

netoliko úzkou podstatu, resp. předmět samotného řízení, ale i 

navazující, resp. související práva a povinnosti daných osob 

vyplývající z jiných právních předpisů, kdy může dojít a dochází 

k zásahům do veřejných subjektivních práv účastníka a kdy dle 

extenzivního výkladu má správní orgán ustanovit účastníku řízení 

opatrovníka i tehdy, pokud může být rozhodnutím negativně 

dotčen, i když se mu např. žádné právo neodnímá přímo. 
 

   (K tomu lze odkázat např. na Závěry ze zasedání poradního 

sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č. 28 ze dne 6. 3. 2006, č. 

32 ze dne 10. 4. 2006 a č. 78 ze dne 22. 6. 2009 a usnesení 

Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 64/2005-108 ze dne 6. 2. 
2007.) 
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Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

   Účastník řízení o postavení studia na roveň, jehož žádost by byla 

zamítnuta, může být přitom negativně dotčen např. na svém právu 

na pomoc státu při studiu ve smyslu čl. 33 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod, neboť při zamítnutí žádosti nebude 

(nebo přestane být) pro účely státní sociální podpory považován za 

osobu soustavně se připravující na budoucí povolání studiem, resp. 

za nezaopatřené dítě, a nebude mít on (popř. příslušná osoba 

blízká) nárok na požitky spojené se zvýhodněným právním 

statusem nezaopatřeného dítěte připravujícího se na budoucí 

povolání studiem podle zákona o státní sociální podpoře nebo 

podle jiných právních předpisů, které na tento zákon při vymezení 

nezaopatřenosti odkazují.  
 

   (Viz např. daňové zvýhodnění a slevy na dani pro poplatníky 

daně z příjmů fyzických osob podle zákona č. 586/1992 Sb., o 

daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, placení pojistného 

veřejného zdravotního pojištění státem podle zákona č. 48/1997 

Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění 

některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

požitky poskytované nezaopatřeným dětem v domovech pro osoby 
se zdravotním postižením podle zákona č. 108/2006 Sb., o 

sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,  

zákon č. 110/2006 Sb., o životním a existenčním minimu, ve znění 

pozdějších předpisů, či dávka pěstounské péče podle zákona č. 

359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších 

předpisů.) 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Vyjádření připomínkového místa:  

Za předpokladu doplnění důvodové zprávy s vypořádáním 

souhlasíme. 

Vyjádření předkladatele: 

Text vypořádání byl doplněn do DZ. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

12.  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní K čl. V bodu 2 – k § 23a odst. 5 zákona 

o důchodovém pojištění: 
V rámci řízení o postavení studia 

na roveň studia na středních nebo 

vysokých školách v České republice 

nemá být správní orgán povinen 

ustanovit opatrovníka žadateli, kterému 

se prokazatelně nedaří doručovat. Je 

ovšem třeba poukázat na úpravu § 32 

odst. 4 správního řádu, dle něhož 

v případech, kdy nejde o účastníka, 

kterému má být v řízení uložena 

povinnost nebo odňato právo, správní 

orgán opatrovníka neustanovuje a 

účastníkovi doručuje veřejnou 

Vysvětleno a upraveno. 
 

   V paragrafu o některých pravidlech řízení o postavení studia na 

roveň studia na středních, vyšších odborných nebo vysokých 

školách v České republice bude místo původně navrhované věty 

„Žadateli, kterému se prokazatelně nedaří doručovat, není 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy povinno ustanovit 

opatrovníka.“ nově uvedeno: „Nedaří-li se prokazatelně žadateli 

doručovat nebo nepodaří-li se žadateli doručit do ciziny, orgán 

rozhodující o žádosti doručuje žadateli bez ustanovení 

opatrovníka veřejnou vyhláškou.“. 

   Výslovným zakotvením uvedeného pravidla bude ohledně 

správních řízení o postavení studia na roveň studia na středních, 

vyšších odborných nebo vysokých školách v České republice (tj. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

vyhláškou. Jsme toho názoru, že v 

daném případě se uplatní citovaná 

úprava § 32 odst. 4 správního řádu, tj. 

účastníku, kterému se prokazatelně 

nedaří doručovat, se neustanovuje 

opatrovník, ale doručuje se veřejnou 

vyhláškou. 
Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 
 

ohledně řízení o postavení studia na středních a vysokých školách v cizině 

pro účely důchodového pojištění na roveň studia na středních, vyšších 

odborných nebo vysokých školách v ČR, ohledně řízení o postavení studia 

na zahraniční vysoké škole, uskutečňovaného na území ČR, pro účely 

důchodového pojištění na roveň studia na vysokých školách v ČR a 

ohledně řízení o postavení studia ve vysokoškolském studijním programu 

zahraniční vysoké školy, uskutečňovaném na území ČR v rámci 

spolupráce s danou zahraniční vysokou školou tuzemskou právnickou 

osobou, pro účely důchodového pojištění na roveň studia na vysokých 

školách v ČR) mj. odstraněna potřeba posuzovat, zda typově jde či 

nejde o správní řízení, v němž má být žadateli „uložena povinnost 

nebo odňato právo“.  
 

   Tj. bude odstraněna potřeba posuzovat, zda lze či nelze ohledně 

žadatelů o postavení studia na roveň, jimž se prokazatelně nedaří 

doručovat, aplikovat výjimku [z § 32 odst. 2 písm. d) správního 

řádu], zakotvenou v § 32 odst. 3 správního řádu, podle níž správní 

orgán procesního opatrovníka účastníkům řízení neustanovuje a 

doručuje jim veřejnou vyhláškou, nejde-li o účastníky, jimž má být 

v řízení uložena povinnost nebo odňato právo. 

   Úpravu považujeme za účelnou, neboť ve správní praxi se lze 

setkat i s extenzivním výkladem pojmu „účastník, kterému má být 

v řízení uložena povinnost nebo odňato právo“, který bere v úvahu 

netoliko úzkou podstatu, resp. předmět samotného řízení, ale i 

navazující, resp. související práva a povinnosti daných osob 

vyplývající z jiných právních předpisů, kdy může dojít a dochází 

k zásahům do veřejných subjektivních práv účastníka a kdy dle 

extenzivního výkladu má správní orgán ustanovit účastníku řízení 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

opatrovníka i tehdy, pokud může být rozhodnutím negativně 

dotčen, i když se mu např. žádné právo neodnímá přímo. 

   (K tomu lze odkázat např. na Závěry ze zasedání poradního 

sboru ministra vnitra ke správnímu řádu č. 28 ze dne 6. 3. 2006, č. 

32 ze dne 10. 4. 2006 a č. 78 ze dne 22. 6. 2009 a usnesení 

Nejvyššího správního soudu č. j. 2 As 64/2005-108 ze dne 6. 2. 
2007.) 

   Účastník řízení o postavení studia na roveň, jehož žádost by byla 

zamítnuta, může být přitom negativně dotčen např. na svém právu 

na pomoc státu při studiu ve smyslu čl. 33 odst. 4 Listiny 

základních práv a svobod, neboť při zamítnutí žádosti nebude 

(nebo přestane být) pro účely důchodového pojištění považován za 

osobu soustavně se připravující na budoucí povolání studiem, resp. 

za nezaopatřené dítě, a nebude mít nárok na požitky spojené 

s nezaopatřeností podle zákona o důchodovém pojištění (např. 

sirotčí důchod) nebo podle jiných právních předpisů, které na tento 

zákon při vymezení nezaopatřenosti odkazují. (Viz např. peněžitá 

pomoc v mateřství podle zákona č. 187/2006 Sb., o nemocenském 

pojištění, ve znění pozdějších předpisů.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Za předpokladu doplnění důvodové zprávy s vypořádáním 

souhlasíme. 

Vyjádření předkladatele: 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Text vypořádání byl doplněn do DZ. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

13.  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní Nad rámec návrhu – k § 78 odst. 6 a 

odst. 7 zákona o vysokých školách ve 

znění sněmovního tisku č. 673: 
Požadujeme zachovat stávající 

znění normativního textu, a to že „je 

podmínkou pro udělení akreditace 

studijního programu kladné stanovisko 

Ministerstva obrany i Ministerstva 
vnitra“. 

Považujeme za nutné, aby 

studijní programy zaměřené na přípravu 

odborníků v oblasti bezpečnosti České 

republiky nadále posuzovala obě 

ministerstva. Předloženým návrhem se 

dává ze zákona de facto vysokým 

školám možnost vlastního výběru, které 

ministerstvo jejich studijní program 

posoudí. Považujeme za nezbytné, aby 

mělo Ministerstvo vnitra i nadále 

možnost usměrňovat všechny tyto 

studijní programy z hlediska jejich 
minimálního obsahu a kvality. 

Akceptováno 
 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Předložený návrh nedefinuje, za jakých 

podmínek (v jakém případě) má studijní 

program vysoká škola předložit 

k posouzení Ministerstvu vnitra, resp. 

Ministerstvu obrany. Nedefinování 

takovýchto okolností/podmínek do 

zákona je s ohledem na rozsah a 
provázanost problematiky bezpečnosti 

značně problematické a určitě by se 

neobešlo do budoucna bez možnosti 

různých interpretací zákona, které 

nejsou žádoucí. Proto k tomuto kroku 
nebylo přistoupeno ani v předchozí 

novelizaci zákona. Současně 

upozorňujeme na skutečnost, že tato 

navrhovaná legislativní změna není 

předkladatelem odůvodněna, proto 

nelze ani odhadnout, jaký je záměr 

předkladatele. 
Tuto připomínku vztahujeme i k 

§ 78 odst. 7. 
Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 
 

14.  
Ministerstvo 

vnitra 
zásadní Nad rámec návrhu – k § 79 odst. 2 

písm. g) zákona o vysokých školách: Akceptováno 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Požadujeme napravit legislativní 

chybu, ke které došlo v souvislosti 
s přijetím zákona č. 137/2006 Sb., 

kterým se měnil zákon o vysokých 

školách, takto: „Písemná žádost vysoké 

školy o akreditaci studijního programu 

obsahuje v případě studijního programu 

zaměřeného na přípravu odborníků 

v oblasti bezpečnosti České republiky 

také oznámení, že daný studijní program 

je zaměřen na přípravu odborníků 

v oblasti bezpečnosti České republiky, 

a souhlasné stanovisko Ministerstva 

obrany nebo i Ministerstva vnitra, že 

absolventi budou připraveni 

odpovídajícím způsobem k výkonu 

povolání v této oblasti.“.  
Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 
 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

15.  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní Nad rámec návrhu – k § 81a odst. 2 

zákona o vysokých školách: 
V § 81a odst. 2 požadujeme 

rozšíření o písmeno e) v následujícím 

znění:  
„e) v případě institucionální akreditace 

pro oblast vzdělávání Bezpečnostní 

Neakceptováno. Vliv MO a MV na studijní programy připravující 

pro výkon povolání v oblasti vzdělávání „Bezpečnostní obory“ je 

dostatečně zajištěn prostřednictvím ustanovení § 78 odst. 7 ZVŠ, 
podle něhož je v případě studijních programů zaměřených na 

přípravu odborníků v oblasti bezpečnosti ČR, podmínkou pro 

jejich uskutečňování na základě oprávnění vyplývajícího 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

obory, ve které bude vysoká škola 

samostatně vytvářet a uskutečňovat 

určený typ studijního programu, také 

oznámení, že pro oblast vzdělávání 

Bezpečnostní obory, v jehož rámci bude 

daný studijní program zaměřen na 

přípravu odborníků v oblasti 
bezpečnosti České republiky, souhlasné 

stanovisko Ministerstva obrany i 
Ministerstva vnitra, že absolventi budou 

připraveni odpovídajícím způsobem 

k výkonu povolání v této oblasti.“. 
Důvodem je analogie 

k ustanovení § 79 odst. 2 písm. g), kdy 

se jedná o písemnou žádost vysoké 

školy o akreditaci studijního programu 

v oblasti bezpečnosti České republiky. 

Považujeme za nutné vyjádření 

Ministerstva obrany i Ministerstva 
vnitra k žádosti o institucionální 

akreditaci v případě všech vysokých 

škol, jak státních, tak veřejných 

i soukromých, které budou 

uskutečňovat své studijní programy 

v oblasti vzdělávání Bezpečnostní 

obory, jež si kladou za cíl, stejně jako 

státní vysoké školy, rovněž vzdělávat 

z institucionální akreditace pro příslušnou oblast vzdělávání 

povolení MO i MV.  

Vložení ustanovení je na základě výše uvedeného nadbytečné 

a s ohledem na to, že jde o návrh nad rámec novely, rozhodlo 

se Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připomínku 

neakceptovat. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

odborníky v oblasti bezpečnosti České 

republiky. 
Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 

16.  

Ministerstvo 
vnitra 

zásadní Nad rámec návrhu – k § 95 odst. 5 

zákona o vysokých školách: 
Požadujeme slova „státního a 

služebního tajemství“ nahradit slovy 
„utajovaných informací“, neboť termín 

utajované informace je v souladu 
s aktuálním zněním zákona č. 412/2005 
Sb., o ochraně utajovaných informací 

a bezpečnostní způsobilosti, ve znění 

pozdějších předpisů. 
Tuto připomínku považuje 

ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 
bude aktualizován i text poznámky pod čarou č. 25. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

17.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 1 – k § 2 odst. 11 zákona 

o vysokých školách: 
 Doporučujeme definiční 

ustanovení zjednodušit, neboť některé 

skutečnosti se v něm nadbytečně 

opakovaně zdůrazňují, například pasáž 

před závorkou obsahující legislativní 

zkratku by mohla být bez náhrady 

vypuštěna. Samotná legislativní zkratka 

Upozorňuje se, že formulace doporučující připomínky neodpovídá 

ustanovení čl. 5 odst. 6 LPV (podle kterého „Připomínky, musejí 

být formulovány jednoznačně a konkrétně, musejí být řádně 

odůvodněny a je-li požadováno nahradit určitý text jiným textem, 
musí být navržena nová formulace.“). 
  

Nicméně aktuálně na základě připomínek řeší MŠMT 

kompletní změnu textu ustanovení tak, aby byl jasnější a lépe 

odpovídal potřebám. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

„domovský stát“ je pak poměrně 

nevhodně zavedena, neboť není zcela 

zřejmé, k jakému textu se vlastně 

vztahuje. 
 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

18.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K čl. I bodu 31 – k § 54b odst. 4 

zákona o vysokých školách: 
V zájmu jednoznačné dikce navrhujeme 

uvést „Dnem nabytí právní moci 
rozhodnutí, kterým se přestup povoluje, 

vzniká studentovi právo…“. Rozhodnutí 

o povolení přestupu, o němž hovoří 

navržená úprava, totiž může být jak 

rozhodnutím pozitivním (přestup se 

povoluje), tak rozhodnutím negativním 

(přestup se nepovoluje). 

Akceptováno. Bude užito textu navrženého Ministerstvem vnitra. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

19.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K čl. I bodu 36 – k § 57 odst. 7 zákona 

o vysokých školách: 
V navrhovaném odstavci 7 

doporučujeme vypustit odkaz na zákon 

č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejích 

důvěru pro elektronické transakce. 

Kvalifikovaná elektronická pečeť je 

pojem založený přímo nařízením 

Evropského parlamentu a Rady (EU) 
č. 910/2014 ze dne 23. července 2014 

Akceptováno.  

Slova „podle zákona upravujícího služby vytvářející důvěru pro 

elektronické transakce“ budou vypuštěna bez náhrady. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

o elektronické identifikaci a službách 

vytvářejících důvěru pro elektronické 

transakce na vnitřním trhu a o zrušení 

směrnice 1999/93/ES.  
 

20.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K čl. I bodu 107 – k § 90 odst. 6 

zákona o vysokých školách: 
Navrhujeme specifikovat, v jaké 

části rozhodnutí je třeba uvést 

požadované údaje týkající se uznání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání 

a kvalifikace v České republice 

(předpokládáme, že ve výrokové části). 

Připomínka se obdobně týká také § 93b 

odst. 5 a § 93d odst. 5 návrhu zákona. 

Neakceptováno. 

Stanovit část rozhodnutí, která má obsahovat výčet 

požadovaných údajů je nadbytečné. Rozhodnutí ve věci 

uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 

jsou vydávána podle správního řádu a musí splňovat 

náležitosti správního rozhodnutí podle § 68 správního 

řádu.  Požadované údaje v navrhovaném znění § 90 odst. 6 

vymezují předmět řízení – jaké zahraniční vzdělání a jaká 

kvalifikace jsou uznány a jak se uznávají, proto musí být 

uvedeny jedině ve výroku, tj. v závazné části správního 

rozhodnutí. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

21.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K l. I bodu 122 – k § 93b odst. 2 

zákona o vysokých školách: 
 Doporučujeme přehodnotit 

výčet dokládaných skutečností tak, aby 

se jednalo pouze o doklady, které není 

Akceptováno 

Navrhujeme následující znění § 93b odst. 2 písm. c): “údaje 

o všech místech, včetně adres, uskutečňování zahraniční 

vzdělávací činnosti v zahraničním vysokoškolském 
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Číslo Připomínkové 

místo 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

možné si opatřit z ministerstvu 
přístupných evidencí (§ 6 odst. 2 

správního řádu), případně jimi 

nedisponuje Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy na základě své 

úřední činnosti. Domníváme se, že 

například vlastnictví prostor, v nichž 

bude výuka probíhat je ministerstvo 

schopné ověřit samo, a proto není 

nezbytné dokládat je kopiemi dokladů o 

vlastnictví apod. 

studijním programu a podle typu studijního programu i 

uskutečňování tvůrčí činnosti na území České republiky a 

kopie nájemních smluv nebo jiných dokladů osvědčujících 

užívací právo žadatele k budovám nebo prostorám na území 

České republiky, v nichž bude uvedená vzdělávací a tvůrčí 

činnost v rámci daného zahraničního vysokoškolského 

studijního programu uskutečňována”. 

Obdobně bude upraveno ust. § 93d odst. 2 písm. c). 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

22.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K čl. IX bodu 15 – k § 183 školského 

zákona: 
Upozorňujeme, že v důvodové 

zprávě chybí vysvětlení navrhované 

změny v oblasti oznamování kladných 

rozhodnutí o přijetí ke vzdělávání. Za 

účelem vyloučení výkladových 

nejasností doporučujeme doplnění 

důvodové zprávy. 

Akceptováno. 

Důvodová zpráva bude doplněna. 

Podle stávajícího znění ust. § 183 školského zákona platí, že 

každá škola zveřejňuje rozhodnutí o přijetí vyvěšením 

seznamu, ale pouze základní, střední a vyšší odborná škola 

tak musí činit i způsobem umožňující dálkový přístup. Tedy 

např. mateřská škola zveřejňuje seznam pouze na veřejně 

přístupném místě ve škole. Návrh tento nedůvodný rozdíl 

odstraňuje a nadále tedy bude platit, že každá škola 

zveřejňuje seznam uchazečů, jejichž žádostem se vyhovělo, 

nejen ve škole, ale i na internetu – typicky na webových 
stránkách školy. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

23.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující Připomínky legislativně technické a 

formálního charakteru: 
 
K návrhu jako celku: 
 Doporučujeme předkladateli, 

aby revidoval jednotlivé novelizační 

body a formuloval je způsobem 

vyžadovaným Legislativními pravidly 

vlády, lze zejména upozornit na 

nesprávné používání formulací „text 
„…“ se nahrazuje textem „…““, kdy 

správně má být užíváno obratu, že 

„slova „…“ se nahrazují slovy „….““ 

(vizte např. čl. I novelizační body 2, 19, 

43, 45, 65, 78 apod.).  

Obecně: Dílčí úpravy formulace některých novelizačních bodů 

byly provedeny. 

bod 2 – neakceptováno. A to s ohledem na čl. 57 odst. 3 větu 

druhou Leg. pravidel vlády (dále také  „LPV“), neboť ve spojení 

„a e)“  i ve spojení „ , e) a f)“ je vždy jen jedno slovo  (spojka „a“) 

a nelze tedy hovořit o nahrazení „slov“. (A zmínka o nahrazení 

„slova“ by byla obsahově zavádějící.) 

bod 19 - neakceptováno. A to s ohledem na čl. 57 odst. 3 větu 

druhou LPV, neboť ve spojení „3 let“  i ve spojení „5 let “ je vždy 

jen jedno slovo  („let“) a nelze tedy hovořit o nahrazení „slov“. (A 

zmínka o nahrazení „slova“ by byla obsahově zavádějící.) 
bod 43 – úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 56 odst. 1 

věty druhé LPV byla užita extenzivně i na novelizační bod 43), 

neboť zmínka o zrušení „slov“ by byla nepřípadná (jelikož ve 

spojení „a 4“ je jen jedno „slovo“) a zmínka o zrušení „slova“ by 

byla obsahově zavádějící. 

bod 45 - úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 58 odst. 5 

písm. b), části věty za středníkem LPV byla užita extenzivně i na 

novelizační bod 45), neboť zmínka o  vložení „slov“ by byla 

nepřípadná (jelikož ve spojení „a j)“ je jen jedno „slovo“) a zmínka 

o vložení „slova“ by byla obsahově zavádějící. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

bod 65 – upraveno pouze částečně (místo formulace „vkládá text“ 

bude užito formulace „vkládají slova“). 
bod 78 - úprava nebyla provedena, jelikož ve spojení „písm. e) 

nebo“ je jen jedno „slovo“ 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

24.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K čl. I bodům 8 a 113 – k § 39 odst. 1 

a § 91 odst. 2 zákona o vysokých 

školách: 
 Upozorňujeme na chybějící znak 

„§“ v textu novelizačních bodů. 

bod 8 – akceptováno – paragraf. značka bude doplněna. 

bod 113 - akceptováno – paragraf. značka bude doplněna. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

25.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K čl. I bodu 22 – k § 47c odst. 4 písm. 

b) zákona o vysokých školách: 
 Navrhujeme uvést novelizační 

bod do souladu s čl. 58 odst. 8 písm. d) 

Legislativních pravidel vlády, tedy 

novelizační bod uvést ve znění: „V § 47c 

se na konci odstavce 4 doplňují slova 

„nebo c)“.“.  

Akceptováno částečně – s přihlédnutím mj. k čl. 58 odst. 8 písm. 

e) bude užito formulace „V § 47c odst. 4 se na konci textu písmene 

b) doplňuje text „nebo c)“.“. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

26.  
Ministerstvo 

vnitra 
doporučující K čl. I bodům 32, 44 a 128 – k § 56 

odst. 1, § 68 odst. 1 a § 93n odst. 1 

Akceptováno (bude upraveno v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) 

LPV, tj. užito formulace „se na konci odstavce 1“). 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

zákona  
o vysokých školách: 
 Doporučujeme novelizační body 

formulovat způsobem odpovídajícím čl. 

58 odst. 4 písm. b) Legislativních 

pravidel vlády. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

27.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K čl. I bodu 73 – k § 83c odst. 2 písm. 

h): 
V platném znění s vyznačením 

změn je vloženo navíc před „§ 93b odst. 

4 písm. a) nebo § 93d odst. 4 písm. a)“ 

„v“, tudíž „v“ je v daném ustanovení 

napsané jedenkrát navíc. Doporučujeme 

jej vypustit. 

Akceptováno. (V Platném znění bude druhé „v“, uváděné v 

novém textu, vypuštěno.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

28.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K čl. I bodům 81 a 83 – k § 87 odst. 1 

písm. g) bodům 2 a 4 zákona o 

vysokých školách: 
 S ohledem na skutečnost, že 

předmětné novelizační body obsahují tutéž 

změnu, navrhujeme je spojit. 

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

29.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K čl. I bodům 90 a 91 – k § 87b odst. 

1 zákona o vysokých školách: 
 Dané novelizační body se týkají 

téhož ustanovení, proto je navrhujeme 

sloučit  
a upravit. Místo vypisování celé věty, která 

má být prostřednictvím novelizačního bodu 

Sloučení novelizačních bodů 90 a 91 neakceptováno. Novelizační 

body se sice týkají téhož ustanovení, ale budou mít rozdílnou 

účinnost. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

91 zrušena, navrhujeme uvést, že „věta 

druhá/poslední se zrušuje“. 
- V bodě 91 akceptováno užití spojení „a věta poslední se 

zrušuje“ 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

30.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K čl. I bodům 97 a 98 – k  § 88 odst. 4 

zákona o vysokých školách: 
Domníváme se, že by dané 

novelizační body bylo možné sloučit do 

jednoho, neboť se týkají téhož 

ustanovení. 

Neakceptováno. Novelizační body 97 a 98 budou mít rozdílnou 

účinnost. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

31.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K čl. I bodům 103 až 105 – k § 90 odst. 

2 zákona o vysokých školách 
Dáváme ke zvážení, zda dané 

novelizační body nesloučit do jednoho, 
jelikož se týkají téhož ustanovení 

(konkrétně § 90 odst. 2 zákona o 

vysokých školách).  
Novelizační bod č. 105 by měl každopádně 

dle dikce Legislativních pravidel vlády, 

konkrétně čl. 57 odst. 4 písm. b), znít: „V § 

90 odst. 2 se věta poslední nahrazuje větou 

„Žadatel má povinnost předložit úředně 

ověřený překlad podkladů pro uznání pouze 

na výzvu veřejné vysoké školy nebo 

ministerstva.“.“. 

Upraveno – novelizační body 103, 104 a 105 budou sloučeny a 

bude užito textu „V § 90 odstavec 2 zní:“ 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

32.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K čl. I bodům 137 a 138 – k § 95 odst. 

1 zákona o vysokých školách: 
Dáváme ke zvážení, zda novelizační body 

nesloučit do jednoho, jelikož se týkají 

stejného ustanovení (konkrétně § 95 odst. 1 

zákona o vysokých školách). 

Akceptováno – bude sloučeno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

33.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K čl. IV bodu 3 – k § 64 odst. 7 zákona 

o státní sociální podpoře: 
Doporučujeme v textu 

novelizačního bodu nahradit slova 

„text“ a „textem“ nahradit slovy „slova“ 

a „slovy“ a slovo „nahrazuje“ uvést 

v podobě „nahrazují“. 

Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 57 odst. 3 věty druhé 

LPV byla užita extenzivně i na novelizační bod 3), neboť zmínka 

o nahrazení „slov“ „slovy“ by byla nepřípadná (jelikož ve 

spojeních „koeficientu 1,5“ a „koeficientu 2,7“ je jen jedno 

„slovo“) a zmínka o nahrazení „slova“ „slovem“ by byla obsahově 

zavádějící. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

34.  

Ministerstvo 
vnitra 

doporučující K čl. XII – ke zrušovacímu 

ustanovení: 
Doporučujeme slova „Zrušuje se“ nahradit 

slovy „Zrušují se“. 

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

35.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

zásadní K čl. I bodům 5, 6, 11 a 12 [§ 21 odst. 

1 písm. e), § 21 odst. 5, § 42 odst. 1 

písm. h) a § 42 odst. 5] a čl. VII 

(Změna zákona o komunikačních 

systémech neslyšících 

a hluchoslepých osob): Předkladatel 

Akceptováno 

Text bude upraven takto: 

§ 21 odst. 1 písm. e) 
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místo 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

navrhuje nově upravit problematiku 

poskytování podpůrných opatření v 

prostředí vysokého školství studentům a 

uchazečům se specifickými potřebami. 

Uvádí přitom, že jeho záměrem je 

uzákonit povinnost, kterou vysoké školy 

již dnes v praxi v určité míře plní, 

zejména v důsledku finanční podpory ze 

strany MŠMT. V obecné rovině tento 

krok vítáme, jelikož směřuje k zajištění 

naplnění závazků, které pro Českou 

republiku vyplývají především z čl. 24 

Úmluvy OSN o právech osob se 

zdravotním postižením a čl. 14 

Evropské úmluvy o lidských právech ve 

spojení s čl. 2 Protokolu č. 1 k této 

Úmluvě. Řešení, jež navrhuje 

předkladatel, spočívá v tom, že 

konkrétní rozsah, v němž budou 

podpůrná opatření studentům a 

uchazečům poskytována, bude 

specifikován ve vnitřních předpisech 

vysokých škol. Návrh dále obsahuje 

úpravu, která stávající povinnost vysoké 

školy poskytovat „všechna dostupná“ 
podpůrná opatření mění na povinnost 

poskytovat „jí dostupná“ podpůrná 

opatření. V návrhu nicméně není 

činit všechna dostupná přiměřená podpůrná opatření pro 

vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole,  

§ 42 odst. 1 písm. h) 

činit přiměřená podpůrná opatření pro vyrovnání 

příležitostí studovat na vysoké škole, 

Současně je doplněno odůvodnění v rámci důvodové zprávy. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

odůvodněno, zda tento přístup, kdy se 

jeví, že skutečné poskytování 

podpůrných opatření je zcela ponecháno 

na rozhodnutí vysokých škol a navíc je 

jím patrně snižována míra povinnosti 

poskytovat podpůrná opatření ze „všech 

dostupných“ jen na vysoké škole 

„dostupná“, skutečně naplní výše 

citované mezinárodní závazky České 

republiky. Předkladatel se sice v 

důvodové zprávě do jisté míry zabývá 

souladem návrhu s mezinárodními 

závazky, avšak u čl. 24 Úmluvy OSN o 

právech osob se zdravotním postižením 

toto ustanovení toliko cituje, aniž by 

jakkoli vysvětlil, jak jím zvolené řešení 

naplní závazky zakotvené v čl. 24 odst. 

2 písm. c) a d) této Úmluvy, tedy zda 

bude skutečně v praxi účinně zajištěno, 

že studentům se zdravotním postižením 

„bude poskytována přiměřená úprava 

podle individuálních potřeb“ a „bude 

jim v rámci všeobecné vzdělávací 

soustavy poskytována nezbytná podpora 

umožňující jejich účinné vzdělávání“. 

Předkladatel dále vůbec nezmiňuje čl. 

14 Evropské úmluvy o lidských právech 

ve spojení s čl. 2 Protokolu č. 1 k této 
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Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Úmluvě a klíčové rozsudky Evropského 

soudu pro lidská práva ve věci Çam 

proti Turecku (č. 51500/08, rozsudek ze 

dne 23. února 2016) a Enver Şahin proti 

Turecku  
(č. 23065/12, rozsudek ze dne 30. ledna 

2018), které se týkají poskytování 

podpůrných opatření/přiměřených 

úprav studentům se zrakovým, resp. 

tělesným postižením pro zajištění 

účinné možnosti studovat na vysoké 

škole. Je proto nezbytné, aby 

předkladatel doplnil ověření 

slučitelnosti návrhu o dva výše zmíněné 

aspekty, a pakliže dojde k závěru, že (i) 
návrh je s předmětnými závazky České 

republiky v souladu, aby tento 
odůvodnil a doplnil do důvodové 

zprávy, a pakliže dojde k závěru, že (ii) 
navrhovaným způsobem nastavené 

poskytování podpůrných 

opatření/přiměřených úprav nezajistí v 

praxi naplnění těchto závazků, návrh 

potřebným způsobem pozměnil. 

Stávající odůvodnění je totiž 

nedostatečné a navržené řešení, kdy je 

snižována míra povinnosti vysokých 

škol poskytovat podpůrná opatření a 
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Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

jejich konkrétní obsah je zcela ponechán 

na rozhodnutí vysokých škol, budí 

vážné pochybnosti o jeho souladu 
s mezinárodními závazky České 

republiky. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

36.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. I bodu 18 (§ 46 odst. 7): 

Doporučujeme, aby předkladatel doplnil 

vysvětlení navrhovaného pravidla, 

jelikož neshledáváme jeho důvodnost 

např. ve vztahu k motivovanému 

českému studentovi, který získal 

magisterský titul studiem na vysoké 

škole v zahraničí, avšak po absolutoriu 

by chtěl nadále akademicky/profesně 

působit v českém prostředí, v němž by 

pro něj možnost vykonat státní rigorózní 

zkoušku a užívat s ní spojený 

akademický titul mohla být významným 

přínosem. 

Vysvětleno 

Státní rigorózní zkouška není studiem podle zákona o 

vysokých školách ani státní zkouškou, kterou by se 

ukončovalo studium podle zákona o vysokých školách. 

Nejde tedy o stupeň vzdělání a akademické tituly udělované 

po jejím složení nejsou dokladem o dosažení úrovně vzdělání 

dle Evropského kvalifikačního rámce nebo Rámce 

kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky. 

Získáním těchto akademických titulů nezískává osoba žádná 

práva, jejich získání má pouze symbolický význam. 

Nedomníváme se proto, že by se jednalo o diskriminační 

opatření. Rigorózní zkouška je navázána na akreditaci 

magisterského studijního programu a domníváme se, že by 

měla být zachována co nejpevnější vazba mezi českým 

magisterským studiem a rigorózní zkouškou a neměl by být 

umožňován přístup absolventům zahraničních vysokých 

škol. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

37.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. I bodu 19 (§ 47b odst. 4): 

Konstatujeme, že uvedené odůvodnění, 

operující toliko s možnou, nikoli 

skutečnou potřebou delšího 

nezveřejnění kvalifikační práce, 

považujeme za dosti vágní a 

nepřesvědčivé, a to zejména s ohledem 

na to, že by navrhovanou změnou mělo 

dojít k rozšíření zásahu do principu 

transparentnosti a svobodného přístupu 

k informacím. Doporučujeme proto, aby 

předkladatel zvolené řešení obhájil. 

Vysvětleno 
Po konzultaci s reprezentacemi vysokých škol jsme dospěli 

k názoru, že tříletá doba odložení je příliš krátká. Překážky 

pro zveřejnění mohou objektivně trvat i po třech letech 

a zveřejněním by mohlo dojít ke kolizi s předpisy 

upravujícími duševní vlastnictví. To se týká zejména 

disertačních prací, které jsou často zpracovávány ve 
spolupráci se soukromým sektorem (ochrana obchodního 

tajemství) nebo jsou součástí výzkumného procesu vysoké 

školy (ochrana duševního vlastnictví vysoké školy). 

Nežádoucím vedlejším důsledkem současné právní úpravy 

pak může být nezapojování doktorandů do výzkumného 

procesu. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

38.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. I bodům 31 a 37 (§ 54b odst. 5 a 

§ 58 odst. 3): Čteme-li navrhovaná 

ustanovení správně, pak jsou ve 

vzájemné kontradikci. Podle § 54b odst. 

5 se pro účely stanovení poplatku za 

delší studium doba studia v počátečním 

Vysvětleno 
Každé z těchto ustanovení řeší jinou situaci. V prvním 

případě se jedná o započítávání pro účely stanovení poplatku 

za delší studium u aktuálního studia. Zde se doba 

počátečního studijního programu započítává do celkové 

doby, jakoby se jednalo o jeden studijní program.  
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Číslo Připomínkové 

místo 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

studijním program započítává do doby 

studia v pokračovacím studijním 

programu, podle § 58 odst. 3 je tomu 
přesně naopak (nezapočítává se). 

Doporučujeme proto, aby předkladatel 

postavil tuto otázku najisto. 

V druhém případě se řeší předchozí studijní programy, které 

předcházely aktuálnímu studiu (nikoliv po přestupu), aby 
nebylo studium započítáváno dvakrát - tedy jednou 
samostatně a jednou ve spojení s pokračovacím studijním 

programem (podle § 54b odst.5).  

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

39.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. I bodu 44 [§ 68 odst. 1 písm. j)]: 
Doporučujeme v zájmu komplexnosti 

právní úpravy za slovo „studenta“ 
vložit slova „nebo osoby s přerušeným 

studiem“, neboť podle § 54b se institut 
přestupu vztahuje také na tuto skupinu 

subjektů. 

Neakceptováno 

Ustanovení § 68 se dle nadpisu týká výhradně studentů a 

osoba s přerušeným studiem není v době přerušeného studia 

studentem (§ 54 odst. 4). Řízení o přestupu je upraveno v § 

54b odst. 3.   

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

40.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. I bodu 71 (§ 83b odst. 6): 
Postrádáme zdůvodnění, proč se 

pravidla neslučitelnosti zmírňují, když 

lze toto vnímat jako oslabení dosažené 

úrovně garance nezávislosti 

Akreditačního úřadu na prostředí 

Vysvětleno 
Bude upraveno v důvodové zprávě. 

Cílem navrhovaného ustanovení je odblokování současného 

stavu, který neumožňuje, aby funkci předsedy 

a místopředsedů akreditačního úřadu vykonávali akademičtí 

pracovníci vysokých škol. V důsledku toho dochází k 

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



Číslo Připomínkové 

místo 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

hodnocených vysokých škol. 

Doporučujeme proto, aby předkladatel 

navrhovanou změnu ospravedlnil. 

výraznému zúžení kandidátů na obsazení těchto funkcí. 

Pokud má být Akreditační úřad nejen správním orgánem, ale 

též odborným (s ohledem na systém hodnocení peer review), 

je třeba, aby v jeho čele stály všeobecně uznávané odborné 

autority. Odbornost však není v případě vysokoškolské sféry 

jednou pro vždy daná, ale je jí třeba trvale udržovat a rozvíjet. 

Z tohoto důvodu je pro významné osobnosti v aktivním věku 

nezbytné udržovat kontakt s vědeckým a vzdělávacím 

prostředím vysoké školy, zapojovat do výzkumných projektů 

(bez nichž není například možné školit studenty doktorském 

programu), do vzdělávací činnosti a odborných diskusí. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

41.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. I bodu 119 [§ 93a odst. 1 písm. 

b), c), e) a f)]: Není nám jasné, z jakého 

důvodu předkladatel považuje za 

potřebné vymezit pojmy 

„mimo/evropská zahraniční vysoká 

škola“ a „pobočka mimo/evropské 

zahraniční vysoké školy“, když 

v následujících řízeních podle § 93b a 
93d tohoto členění, resp. rozlišení 

nevyužívá a operuje toliko se 

„základními“ pojmy „zahraniční 

Akceptováno  

částečným vypuštěním definic a vysvětlením. 

Pojmy „evropská zahraniční vysoká škola“ a „pobočka 

evropské zahraniční vysoké školy“ se užívají i v § 93j odst. 

2 a v § 93kj. 

Bude tedy vypuštěna pouze definice pojmů „mimoevropská 

zahraniční vysoká škola“ a  „pobočka mimoevropské 

zahraniční vysoké školy“ [ust. § 93a odst. 1 písm. f) ZVŠ]. 
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Číslo Připomínkové 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

vysoká škola“ a „pobočka zahraniční 

vysoké školy“ podle písmen a) a d). 

Doporučujeme proto, aby předkladatel 

buď obhájil důvodnost setrvání shora 

uvedených „rozvitých“ pojmů v návrhu, 

anebo je v případě jejich nepotřebnosti 

vypustil. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

42.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. I bodu 119 (§ 93a odst. 2 a 3): 
Dáváme ke zvážení, zda je textace 

legislativních zkratek „tuzemské 

povolení“ a „tuzemské oprávnění“ 
zvolena vhodně, jelikož jejich znění 

považujeme za vzájemně zaměnitelné, 

když v něm není vystižena podstata 

rozdílu mezi nimi,  
tj. principiální odlišnost mezi oběma 

právními akty jakožto výsledky dvou 

různých typů řízení, které reprezentují. 

Neakceptováno 

Pojmy tuzemské oprávnění/tuzemské povolení jsou 

využívány i za současné právní úpravy (ve stávajícím znění 

zákona o vysokých školách a zákona o správních poplatcích), 

kdy je považujeme za zažité. Z tohoto důvodu je 

upřednostňujeme zachovat. 
Návrh vypořádání akceptujeme. Upozorňujeme však, že nad 

rámec uvedený v návrhu vypořádání bude nutné promítnout 

uvedenou změnu rovněž do § 93a odst. 1 písm. c). 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

43.  
Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. I bodu 122 (§ 93b odst. 3 a 7 a § 

93d odst. 3 a 7): Doporučujeme, aby 

předkladatel v zájmu jednoznačné 

Neakceptováno 
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Číslo Připomínkové 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

interpretace ke zde uvedeným lhůtám 

150, resp. 90 dnů doplnil jejich 

počáteční okamžik, tj. aby specifikoval, 

od kdy tyto běží. 

V případě lhůty v § 93b odst. 3, resp. § 93d odst. 3 se jedná 

o lhůtu k vydání správního rozhodnutí. Jedná se tedy 

o speciální právní úpravu vzhledem k § 71 správního řádu 

(nahrazení obecné 30 denní lhůty pro vydání rozhodnutí 

zakotvené v § 71 odst. 3 správního řádu). Vzhledem ke znění 

obecné právní úpravy lhůty pro vydání rozhodnutí ve 

správním řízení (§ 71 odst. 3 správního řádu), která obsahuje 

počátek běhu této lhůty (...)”ode dne zahájení správního 

řízení”, souhlasíme s vymezením počátku lhůty rovněž v 

zákoně o vysokých školách (tj. o stanovení počátku běhu 

lhůty od zahájení správního řízení). 

Stran lhůty dle § 93b odst. 7, resp. 93d odst. 7 pak bude 

doplněno, že tato se počítá ode dne doručení výzvy. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

44.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. I bodu 122 (§ 93b odst. 9 a § 93d 

odst. 9): Doporučujeme, aby 

předkladatel vysvětlil, z jakého důvodu 

nechce umožnit přechod tuzemského 

povolení/oprávnění na právního 

nástupce, pokud by jeho nabyvatel v 

určité době splnil požadavky stanovené 

zákonem. 

Vysvětleno. 

Ohledně přechodu oprávnění/povolení (zákaz 

převoditelnosti není rozporován, kdy tento se nám jistě jeví 

jako žádoucí) byla využita obdobná právní úprava jako 

platila v případě státního souhlasu soukromých vysokých 

škol před přijetím zákona č. 137/2016 Sb. (srov. § 39 odst. 2 

zákona o vysokých školách). 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Přičemž vyloučení možnosti přechodu i převodu 

oprávnění/povolení je zakotveno již v dosavadní právní 

úpravě – ve stávajícím znění § 93f odst. 10 (pokud jde 

o mimoevropské zahraniční vysoké školy) a v § 93h odst. 10 

(pokud jde o pobočky mimoevropských zahraničních 

vysokých škol). Důvodem omezení je snaha minimalizovat 

rizika, jež by mohla ohrozit či narušit kvalitu poskytovaného 

zahraničního vysokoškolského vzdělávání (resp. jeho 

zabezpečení). 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

45.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. I bodu 122 (§ 93d odst. 8 až 10 a 

nadpis § 93e): Upozorňujeme, že 

předkladatel postupuje terminologicky 

nepřehledným a matoucím způsobem, 

když volně zaměňuje synonymická 

vyjádření „pobočka zahraniční vysoké 

školy“ a „tuzemská právnická osoba“, 
přičemž výrazně převažuje druhá z 

uvedených variant, což vzhledem ke 

konstrukci definice předmětného pojmu 

v § 93a odst. 1 písm. d) nepovažujeme 

za správné. Doporučujeme proto, aby 

předkladatel všechna dotčená místa 

Akceptováno částečně 

Ve znění návrhu novely zákona, které máme k dispozici je v 

§ § 93d odst. 8 až 10 a v nadpisu v  § 93e pracováno výhradně 

s pojmem “pobočka zahraniční vysoké školy”, kdy tento 

termín je zde terminologicky použit  správně, viz dále). 

Pojem “tuzemská právnická osoba” je využíván v případě 

žadatele o udělení tuzemského oprávnění (tj. pro období před 

udělením oprávnění), kdy teprve právní mocí udělení 

tuzemského oprávnění se tuzemská právnická osoba stává 

pobočkou zahraniční vysoké školy. 
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Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

návrhu v tomto směru terminologicky 

sjednotil. 
V tomto ohledu je však nesprávná terminologie použita např. 

v § 93d odst. 7 a 12, kde je využíván pojem “tuzemská 

právnická osoba”, ačkoliv se jedná o subjekt disponující pro 

rozhodnou chvíli tuzemským oprávněním (je tedy 

pobočkou). Zde považujeme za vhodné nahrazení pojmu 

“tuzemská právnická osoba” v uvedených ustanoveních 

pojmem “pobočka zahraniční vysoké školy”, a to v souladu 

s výše uvedeným. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

46.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. I bodu 128 [§ 93n odst. 1 písm. c) 

a d)]: V těchto nově navrhovaných 

skutkových podstatách přestupků 

postrádáme uvedení konkrétního 

právního předpisu, ev. jeho konkrétních 

ustanovení, s nimiž je předkladatelem 

specifikované jednání v rozporu. 
Doporučujeme proto, aby do nich 

předkladatel tento prvek doplnil. 

Akceptováno 

Pojmovým znakem přestupku je jeho protiprávnost, tj. 

rozpor s právní normou (srov. § 5 přestupkového zákona). 

Jen jednání, které je nedovolené, zakázané, může být 

přestupkem. V tomto případě by právní předpisy měly 

obsahovat normu zakazující určité jednání, kdy vymezení 

skutkové podstaty přestupku pak představuje potenciální 

reakci na nerespektování tohoto zákazu. 

V případě skutkových podstat přestupků obsažených v § 93n 
odst. 1 písm. c) a d) by obecnou normu zakazující určité 

rozhodné jednání mohlo představovat ustanovení § 93a odst. 
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2 a 3 (v případě zahraniční vysoké školy/pobočky), resp, 

ustanovení § 2 odst. 1 v případě “české” vysoké školy).  

V tomto případě se ale ztotožňujeme s připomínkou, kdy 

navrhujeme zakotvit v zákoně o vysokých školách obecný 

zákaz jednání, která jsou obsažena v těchto skutkových 

podstatách (např. ve znění: “Právnická osoba je povinna 

zdržet se jednání, způsobilého vyvolat mylnou domněnku, že 

je oprávněna poskytovat vysokoškolské vzdělávání, ačkoliv 

k tomu oprávněna není,  nebo že je vysokou školou, ačkoliv 

vysokou školou není.”  v § 2 odst. 3 větě čtvrté a „Právnická 

osoba je povinna zdržet se jednání způsobilého vyvolat 

mylnou domněnku, že je oprávněna poskytovat na území 

České republiky zahraniční vysokoškolské vzdělávání v 

určitém zahraničním vysokoškolském studijním programu, 

ačkoliv k poskytování uvedeného vzdělávání není podle 

tohoto zákona oprávněna.“ v § 93a odst. 4). 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

47.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. I bodu 128 [§ 93n odst. 1 písm. 

c)]: V zájmu zpřesnění skutkové 

podstaty doporučujeme za slovo 

„vzdělávání“ vložit např. slova „, 

ačkoliv k tomu oprávněna není,“. 

Akceptováno 
Připomínka i navrhované znění  

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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48.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. I bodu 134 (§ 93n odst. 6 věta 

první část před středníkem): Z 
hlediska terminologického 

doporučujeme slovo „sankcí“ nahradit 
slovy „správním trestem“. 

Akceptováno 
Pojem “správní trest” terminologicky odpovídá § 35 

přestupkového zákona.  

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

49.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

zásadní K čl. I bodu 134 (§ 93n odst. 6 věta 

první část za středníkem): Jsme toho 
názoru, že v případě zde vypočtených 

skutkových podstat přestupků není na 

místě, vzhledem k jejich charakteru 

spočívajícímu především v nesplnění 

informační povinnosti, správní trest 

zveřejnění rozhodnutí o přestupku, 

jelikož zde není naplněna potřeba 

varovat před takovýmto typem jednání 

veřejnost. Z toho důvodu požadujeme 

vypustit slova „spolu se sankcí 

zveřejnění rozhodnutí o přestupku“. 
Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno 

Proces přihlášení se k plnění informačních povinností, resp. 

následné plnění informačních povinností (tj. uvedená 

informační povinnost) v případě evropských zahraničních 

vysokých škol, resp. jejich poboček je využíváno v aktuální 

právní úpravě. Novela tento stav mění, kdy nově budou 

muset všichni poskytovatelé zahraničního vysokoškolského 

vzdělávání působící na území ČR disponovat tuzemským 

oprávněním/povolením, jež bude udělováno ve správním 

řízení.  

V případě studia zahraničního vysokoškolského studijního 

programu na území ČR za situace, kdy poskytovatel 

povolením/oprávněním nebude disponovat, bude tato 

skutečnost představovat důvod zamítnutí žádosti o uznání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání, srov. § 90 odst. 5 

písm. d) bod 2 nového znění zákona o vysokých školách (tj. 

je zde dopad do právní roviny studentů, resp. absolventů).  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

V tomto ohledu tak považujeme za přínosné mít možnost 

v odůvodněných případech informovat veřejnost formou 

zveřejnění rozhodnutí o přestupku o neoprávněnosti 

uskutečňování daného vzdělávání (informace je určená 

zejména pro studenty a potenciální uchazeče o dané 

zahraniční vysokoškolské vzdělání), a tedy o možných 

dopadech na “uznatelnost”  tohoto vzdělání. 

Potřeba informovat veřejnost i o případném porušování 

informačních povinností je pak dána mj. skutečností, že 

takové jednání může souviset se závažnými nedostatky při 

uskutečňování zahraničního vysokoškolského studijního 

programu, jejichž zjištění může být důvodem pro odnětí nebo 

omezení tuzemského povolení/oprávnění k poskytování 

zahraničního vysokoškolského vzdělávání. Studenti a 

potencionální uchazeči by tedy o „rizikovém“ chování 

zahraniční vysoké školy nebo její pobočky měli být 

informováni. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

50.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

zásadní K čl. I bodu 134 (§ 93n odst. 6 věta 

druhá): Není nám zřejmé, proč by měla 

být pravomocná rozhodnutí o těchto 

přestupcích evidována Rejstříkem 

trestů. K tomu uvádíme, že v Rejstříku 

Akceptováno 
 
Ztotožňujeme  se s tvrzením, že v daném případě není 

nezbytné přestupky evidovat v Rejstříku trestů.  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

trestů jsou evidovány pouze vybrané 

přestupky, přičemž smyslem zřízení této 

evidence bylo centrálně evidovat ty 
přestupky, které jinak centrálně vedeny 

nejsou, a u kterých předchozí spáchání v 

relevantním období je okolností pro 

uložení vyšší výměry správního trestu, 

nebo jde o přestupky, jejichž spáchání 

vylučuje splnění podmínky 

spolehlivosti podle některých právních 

předpisů. V tomto případě však uvedené 

přestupky projednává pouze 

ministerstvo (§ 93o odst. 1), které si 

může vést vlastní evidenci svých 

rozhodnutí. Podle našeho názoru tedy 

není zapotřebí informace o těchto 

přestupcích zapisovat do evidence 

přestupků vedené Rejstříkem trestů a 

následně o tyto zapsané informace 

Rejstřík trestů žádat; takovýto postup 

považujeme za nadbytečně 

administrativně zatěžující, a to jak pro 

ministerstvo, tak pro Rejstřík trestů 

(ministerstvo by se Rejstříku trestů 

v podstatě ptalo, zda již ono samo 

určitou právnickou osobu postihlo, či 

nikoli). Požadujeme proto, aby 

předkladatel buď vysvětlil, v čem má 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

spočívat přidaná hodnota evidování 

uvedených přestupků v evidenci 

přestupků vedené Rejstříkem trestů a 

proč je nepostačující, aby ministerstvo 
čerpalo informace o svých vlastních 

rozhodnutích z jeho interních databází, 

anebo aby předmětné ustanovení 

z návrhu vypustil. 
Tato připomínka je zásadní 

51.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. II bodům 4 a 5: Z hlediska 
praktického doporučujeme do návrhu 

doplnit určení, do jaké doby po nabytí 

účinnosti návrhu mohou absolventi 

uvedených typů studia požádat 

příslušnou vysokou školu o nahrazení 

akademického titulu. 

Neakceptováno  
V souladu s připomínkou MO, která doporučuje ustanovení 

zcela vypustit, jelikož studenti nikdy tyto tituly nedostávali. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

52.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

doporučující K čl. II bodům 11 a 12: Vzhledem ke 
značně strohému odůvodnění 

přechodných ustanovení doporučujeme, 

aby předkladatel vysvětlil, z jakého 

důvodu považuje za rozhodné datum 31. 

ledna 2020. 

Vysvětleno      

Zvolené datum „31. ledna 2020“ je posledním dnem 

bezprostředně předcházejícím datu 1. února 2020, kdy 
vstoupila v platnost dohoda o podmínkách vystoupení 

Spojeného království Velké Británie a Severního Irska 

z Evropské unie sjednaná podle čl. 50 odst. 2 Smlouvy 

o Evropské unii. Při použití tohoto data se dobrodiní bodů 11 

a 12 přechodných ustanovení novely mělo jednoznačně 

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



Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

vztahovat i na zahraniční vysoké školy ze Spojeného 

království a jejich tuzemské pobočky. (Bylo by případně 

možno užít i datum „31.12.2020“, což je poslední den tzv. 

přechodného období stanoveného v čl. 126 dohody 
o vystoupení, kdy se na Spojené království a ve Spojeném 

království použije právo Evropské unie a kdy je však status 

zahraničních vysokých škol ze Spoj. království jako „tzv. 

evropských zahraničních vysokých škol“ dovozován (ve 

spojení s § 106 odst. 2 ZVŠ) z členství Spoj. království 

v Dohodě o evropském hospodářském prostoru.) 

   Body 11 a 12 Přechodných ustanovení byly  formulovány 

s původním předpokladem existence možnosti nabytí 

účinnosti novely zákona před uplynutím přechodného období 

dle dohody o vystoupení. Spoj. království však zřejmě nemá 

zájem o možné prodloužení přechodného období, o 

kterémžto prodloužení až o 1 nebo 2 roky by dle čl. 132 odst. 

1 dohody o vystoupení muselo být rozhodnuto na základně 

vzájemné dohody EU a Spojeného království před 1. 
červencem 2020. 

     Zvláštní úprava pro britské školy a jejich pobočky je tedy 

již zbytečná, neboť v době nabytí účinnosti novely zákona o 

vysokých školách již nebudou oprávněny poskytovat v ČR 

zahraniční VŠ vzdělávání toliko na základě ohlášení. 

   Z toho důvodu byla nyní v Přechodných ustanoveních 

v bodě 11 vypuštěna slova „nebo jí byla dne 31. ledna 2020“ 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

a v bodě 12 vypuštěna poslední věta „Za zahraniční 

vysokoškolský studijní program evropské zahraniční vysoké 

školy se pro účely věty první považuje i zahraniční 

vysokoškolský studijní program mimoevropské zahraniční 

vysoké školy, která byla dne 31. ledna 2020 evropskou 

zahraniční vysokou školou podle zákona o vysokých 

školách.“. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

53.  

Ministerstvo 
spravedlnosti 

zásadní K čl. II bodu 17: Požadujeme 

předmětné „přechodné“ ustanovení 

vypustit, jelikož se svým charakterem 

nevztahuje pouze na přechodnou dobu, 

nýbrž platí trvale. Navíc je jím 

formulovaných změn právně 

relevantním způsobem dosaženo 

úpravami provedenými v přílohách č. 1 

a 2 k zákonu o vysokých školách (viz čl. 

I body 141 a 142). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Akceptováno 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

54.  
Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 
doporučující K části první – Změna zákona o 

vysokých školách 
K bodu 93 - § 87b odst. 2 písm. c) 

Neakceptováno 
Rozsah práce navázán na Nařízení vlády č. 274/2016 Sb., 

o standardech pro akreditace ve vysokém školství. Viz 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Podle důvodové zprávy „v rámci 

aktuální právní úpravy jsou požadovány 

údaje, které byly praxí shledány jako 

nadbytečné a s ohledem na princip 

minimalizace zpracovávání osobních 

údajů je vhodné jejich sběr vypustit. 

V ustanovení § 87b odst. 2 písm. c) jsou 

požadovány údaje o „základním 

pracovněprávním vztahu“. Podle § 3 

zákoníku práce jsou základními 

pracovněprávními vztahy pracovní 

poměr a právní vztahy založené 

dohodami o pracích konaných mimo 

pracovní poměr. Praxe ukázala, že údaje 

o dohodách o pracích konaných mimo 

pracovní poměr není třeba pro 

nadbytečnost a administrativní zátěž 

vyžadovat.“.  
V této souvislosti proto 

doporučujeme zvážit, zda nadále mají 

být v registru uváděny údaje o rozsahu 

práce, vyjádřené stanoveným počtem 

hodin výkonu práce za týden, případně 

za kalendářní rok nebo za jiné příslušné 

období. Tyto údaje budou požadovány 

pouze v případě pracovního nebo 

služebního poměru.  

příloha tohoto nařízení - Část druhá, hl. II, písm. A bod 2 - 
“Garant studijního programu působí na vysoké škole jako 

akademický pracovník na základě pracovního nebo 

služebního poměru nebo poměrů s celkovou týdenní pracovní 

dobou odpovídající stanovení týdenní pracovní době podle § 

79 zákoníku práce.” a dále bod 5 - “V případě, že součet 

týdenní pracovní doby akademického pracovníka ze všech 

uzavřených pracovních nebo služebních poměrů na činnost 

akademického pracovníka na téže nebo jiné vysoké škole 

přesáhne 1,5 násobek stanovené týdenní pracovní doby podle 

§ 79 zákoníku práce, nebude tento akademický pracovník 

brán v úvahu při posuzování personálního zabezpečení 

studijního programu na žádné vysoké škole.”  
Rozsah práce jednotlivých akademických pracovníků je 

v tomto smyslu poměrně zásadním aspektem k dostatečnému 

zabezpečení studijního programu, jak po stránce počtu 

vyučujících, tak po stránce garantování studijních programů.  
Uvedená úprava v nařízení reagovala na dřívější kauzu tzv. 

“létajících profesorů”, kdy měli vysokoškolští pedagogové 

několik pracovních úvazků na různých vysokých školách 

a ve výsledku neplnili své pracovní povinnosti řádně ani na 

jedné z vysokých škol. Proto bylo přikročeno k omezení 

úvazků, resp. k zajištění studijního programu za podmínek 

více standardizovaných úvazků jednotlivých vyučujících 

a omezení jejich působení na dalších vysokých školách.  

Vyjádření připomínkového místa:  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Pokud zaměstnanec v pracovním poměru 

bude mít sjednánu kratší pracovní dobu, 

například v rozsahu poloviny stanovené 

týdenní pracovní doby, tyto údaje v registru 
uvedeny budou, zatímco v případě, že 

stejnou práci bude vykonávat na základě 

dohody o pracovní činnosti v rozsahu 
poloviny stanovené týdenní pracovní doby, 

tyto údaje zde uváděny nebudou. Podle § 76 

zákoníku práce na základě dohody 

o pracovní činnosti není možné vykonávat 

práci v rozsahu překračujícím v průměru 

polovinu stanovené týdenní pracovní doby. 
Dodržování sjednaného a nejvýše 

přípustného rozsahu poloviny stanovené 

týdenní pracovní doby se posuzuje za celou 

dobu, na kterou byla dohoda o pracovní 

činnosti uzavřena, nejdéle však za období 

52 týdnů. V dohodě o pracovní činnosti 

musí být uvedena doba, na kterou se dohoda 
uzavírá. 

Akceptujeme návrh vypořádání. 

55.  

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 
zásadní K části třetí – Změna zákona o státní 

sociální podpoře 
Zásadně nesouhlasíme s 

návrhem nového ustanovení § 16a, které 

upravuje pravidla řízení o postavení 

studia na roveň studia na středních nebo 

Akceptováno jinak 

 Řízení bude upraveno v zákoně č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů, a v zákoně o státní sociální podpoře 

bude na tento zákon odkaz. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

vysokých školách v ČR, neboť je zde 

upravováno řízení v působnosti 

Ministerstva školství, mládeže 

a tělovýchovy (MŠMT), tudíž podle 

našeho názoru by pravidla řízení, které 

povede MŠMT, měla být upravena v 

právním předpise v jejich gesci. 
Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

56.  

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 
zásadní K části čtvrté – Změna zákona o 

důchodovém pojištění 
 1. Obdobně jako u navrhované 

změny v části třetí  - Změn zákona o 

státní sociální podpoře zásadně 

nesouhlasíme s tím, aby některá 

pravidla řízení o postavení studia na 

roveň studia na středních školách nebo 

vysokých školách v České republice 

podle čl. V bodu 2 (§ 23a) byla 

zařazována do zákona o důchodovém 

pojištění, neboť pravidla řízení ze 

systematických důvodů do zákona o 

důchodovém pojištění nepatří. Právní 

úprava důchodového pojištění je 

rozdělena tak, že „hmotněprávní 

úpravu“ obsahuje zákon o důchodovém 

pojištění a organizační a procesní 

úpravu včetně řízení obsahuje zákon č. 

Akceptováno 

 Řízení bude upraveno v zákoně č. 582/1991 Sb., o 

organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

582/1991 Sb., o organizaci a provádění 

sociálního zabezpečení, ve znění 

pozdějších předpisů. Navrhovanou 

úpravu řízení o postavení studia na 

roveň je proto třeba zařadit do tohoto 

zákona nebo do zákonů v působnosti 

MŠMT, neboť úprava se týká 

působnosti MŠMT. 
Tato připomínka je zásadní. 

57.  

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 
doporučující Navrhujeme zjednodušení navrhované 

úpravy tak, že se sloučí odstavce 2 a 3 a 

upraví se odkazy v dosavadním odstavci 

4. Nový odstavec 2 by tedy zněl takto: 
„(2) Na výzvu Ministerstva školství, 

mládeže a tělovýchovy předloží žadatel 
a) podklady pro rozhodnutí 

vyhotovené v cizím jazyce v úředně 

ověřeném překladu do jazyka českého, 
b) doklad podle odstavce 1, u něhož 

…..(stávající text odstavce 3)“. 

Akceptováno 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

58.  

Ministerstvo práce 

a sociálních věcí 
doporučující V § 23a odst. 1 písm. e) se stanoví, že 

žadatel má uvést den, kdy přestal být 

žákem nebo studentem jen v případě, že 

studium ukončil; vázání uvedení tohoto 

dne na případ ukončeného studia je 

nadbytečné, neboť důležitý je vždy den, 

Vysvětleno 

S ohledem na skutečnost, že řízení o posuzovaní studia je jak 
pro účely zákona o státní sociální podpoře, kdy se žák nebo 

student v době posuzování aktivně vzdělává, tak i pro účely 
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Číslo Připomínkové 

místo 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

kdy žadatel přestal být žákem nebo 

studentem; slova „v případě 

ukončeného studia“ proto navrhujeme 

vypustit. 

zákona o důchodovém pojištění, kdy žák nebo student již 

zpravidla studium ukončil, je třeba stanovit, že údaje o dni, 

kdy osoba přestala být žákem nebo studentem se vztahují 

právě na ty případy, kdy žák už má studium ukončeno. 

Přitom nezáleží na tom, jakým způsobem jej žák ukončil, zda 

tedy úspěšně či neúspěšně apod. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

59.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní Zásadní připomínka: 
 
1. K části první – k úpravě § 91 zákona 

o vysokých školách 
Novelizované ustanovení § 91 

výrazně rozšiřuje možnosti 

poskytování stipendií nejen 

studentům, v odst. 2 hovoří o 

stipendiích hrazených „z jiných 

prostředků ze státního rozpočtu,“ a 

to bez bližšího určení. S celkovou 
navrženou úpravou může být spojen 

dopad na SR, který není v materiálu 

uveden. 
a. Znění ustanovení § 91 odst. 2 je 
třeba přeformulovat tak, aby hovořilo 

Akceptováno 
Doplněna důvodová zpráva ve směru podrobnějšího 

objasnění zdrojů a financování. Text DZ zprávy doplněn 

takto: 
Nově se též zavádí možnost přiznání stipendia na podporu 

praktických stáží a mobilit také absolventům, účastníkům 

celoživotního vzdělávání, akademickým pracovníkům a jiným 

zaměstnancům vysoké školy. Jsou upraveny též zdroje 

finančních prostředků udělovaných stipendií a je upraven 

také způsob udělování stipendií (odst. 5).  „Jinými prostředky 

ze státního rozpočtu“ jsou myšleny zejména prostředky typu 
Fondů EHP a Norska. Dalšími zdroji jsou primárně třetí 

strany (např. mezinárodní a komunitární mobilitní 

programy, zejména program Erasmus+, úhrady z rozpočtu 

EU, od soukromých podnikatelů apod.). 
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o prostředcích „poskytnutých“ či 

„přijatých“ ze státního rozpočtu.  
Dále je nutné blíže objasnit o jaké 

rozpočtové prostředky (mimo dotací 

a příspěvků) se bude jednat, a to buď 

přímo v textu zákonného 

ustanovení, nebo alespoň v 

důvodové zprávě. 

Prostřednictvím Fondů EHP a Norska přispívají státy Island, 
Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a 

sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru 

(EHP) a k posilování spolupráce s patnácti evropskými státy. 

Příjemci finanční podpory jsou země střední, východní a jižní 

Evropy. Právě velký důraz na sdílení a výměnu zkušeností 

mezi donory a příjemci grantů je důležitý aspekt, kterým se 

tyto fondy liší od fondů EU. Česká republika je příjemcem 

těchto fondů od roku 2004, kdy vstoupila do Evropské unie a 

tím také do Evropského hospodářského prostoru, který je 

dohodou mezi EU a zeměmi Evropského sdružení volného 

obchodu (ESVO). Od roku 2004 podpořily Fondy EHP a 

Norska v České republice přes 1 000 zajímavých projektů za 

více než 6 mld. Kč. Aktuálně je Česká republika pátým 

největším příjemcem, a to po Polsku, Rumunsku, Maďarsku 

a Bulharsku. 
Hlavním koordinátorem Fondů EHP a Norska v České 

republice je Ministerstvo financí, které spravuje většinu 

programů, a to ve spolupráci s příslušnými resorty a 

institucemi. Sekretariátem Fondů EHP a Norska pro všechny 
přijímající země je Kancelář finančních mechanismů v 

Bruselu. 
Systém finančních toků z rozpočtu FM EHP je založen na 

principu předfinancování prostředků z kapitoly SR, resp. 

státního fondu a následného převedení prostředků na 

příjmový účet příslušného správce kapitoly/účet státního 
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Připomínka 
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fondu ze zdrojového účtu Certifikačního orgánu „CO“. 

Finanční prostředky ze zdrojového účtu CO jsou převáděny 

na nižší úrovně implementace, kterou je v případě kapitoly 

MŠMT zprostředkovatel programu Dům zahraniční 

spolupráce, který prostředky dále poskytuje prostřednictvím 

grantů. U prostředků FM EHP poskytovaných z Fondu pro 

bilaterální spolupráci, u kterých není podíl SR (pouze FM 

podíl) jsou v roli konečného příjemce organizační složky 

státu a státní příspěvkové organizace. Finanční toky FM 

EHP se řídí podle dokumentu „Metodika finančních toků, 

kontroly a certifikace programů financovaných z Finančních 

mechanismů Evropského hospodářského prostoru a Norska 

2014-2021“, který vydalo MF – Certifikační orgán. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

60.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K úpravě § 91 odst. 3 (sociální 

stipendia):  
Dle současné legislativy může být 

sociální stipendium přiznáno 

studentům, kteří mají nárok na přídavek 

na dítě, jestliže rozhodný příjem v 

rodině nepřevyšuje součin částky 

životního minima rodiny a koeficientu 

1,5. V rámci předkládaného materiálu je 

Neakceptováno 

Zvýšení koeficientu je navrhováno s ohledem na všeobecnou 

podporu sociálně slabých. Zákon o státní sociální podpoře za 

takové považuje skupiny, jejichž rodinný příjem nepřesahuje 

2,7 násobek životního minima a to ve smyslu přiznávání 

přídavku na dítě a také přiznávání porodného. Nevidíme 

důvod, proč by mělo být v otázce přiznávání stipendia na 

podporu sociálně slabých studentů posuzováno v odlišných 

hodnotových kritériích, než jak je tomu v obecnější úpravě. 
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Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

navrhováno zvýšení koeficientu na 

2,7.  
Upozorňujeme, že od 1. 4. 2020 dojde 
k navýšení životního minima, tzn., že i 

při stávajícím koeficientu 1,5 se okruh 

příjemců sociálního stipendia rozšíří.  
Je nutné konstatovat, že v souvislosti 

s navrženým rozšířením okruhu 
příjemců sociálního stipendia by byl 

roční dopad na SR ve výši 151 mil. Kč 

enormní (tj. o 120 mil. Kč více než 

v současné době), případně i vyšší 

v souvislosti s navýšením životního 

minima od dubna 2020, a že materiál se 

otázkou zajištění financování těchto 

zvýšených výdajů nezabývá. Přestože 

v materiálu je k tomuto významnému 

dopadu uvedeno, že vyšší nároky na SR 

budou zabezpečeny v rámci 

schválených rozpočtů MŠMT, 

s ohledem na MŠMT zaslanou 

aktualizaci SDV na léta 2021 a 2022 

jsme přesvědčeni, že tyto nároky jsou 

součástí celkového nadpožadavku 

MŠMT za oblast vysokého školství.  
S ohledem na výše uvedené s 

navrženým zvýšením koeficientu z 1,5 

na 2,7 nesouhlasíme. 

V kontextu podpory v zahraničí je zřejmé, že nejde o 

nadpožadavek, naopak o snahu vyrovnat možnosti českých 

studentů ve srovnání se studenty v dalších zemích. 

 

V tomto smyslu bylo navrhováno několik způsobů podpory 

sociálně slabých studentů a to zejména podpora plošná 

(příspěvky navázané status studenta), která by ovšem 

znamenala řádově vyšší finanční dopad, a podpora nepřímá 

(např. daňové úlevy rodičům), která nepřinášela by 

dostatečně efektivní pomoc.  

Na podporu nízkopříjmových domácností se studentem 

vysoké školy nebo s uchazečem o studium na vysoké škole 

doporučujeme přímou a selektivní podporu. Vhodným 
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Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

nástrojem mohou být v první sociální stipendia, která se díky 

novele v roce 2016 významně zvýšila, v současné době je 

důležité zvětšit skupinu jeho příjemců ve smyslu návrhu 

novely zákona o vysokých školách připravovaného MŠMT. 

Zároveň je možné uvažovat o zvýšení částky sociálního 

stipendia, která je momentálně stále na relativně nízké částce 

36 500 Kč ročně.  

Životní minimum bylo zvýšeno o 13,2 procenta. V důsledku 

tedy nejde o zásadní rozšíření okruhu příjemců sociálního 

stipendia. 

Odhad nákladů na sociální stipendia vychází z dat Úřadu 

práce. V dubnu 2019 (poslední data dostupná v době přípravy 

návrhu) bylo dle Úřadu příjemcem přídavku na dítě 4 102 

studentů vysokých škol, přičemž nárok na přídavek na dítě je 

konstruován stejným způsobem, jako nárok na sociální 

stipendium dle návrhu. Odhad nákladů staví na předpokladu, 

že všichni tito způsobilí studenti o stipendium požádají, v 

praxi nicméně víme, že ne všichni tak učiní a reálné náklady 

tedy budou nižší. Odhad zároveň předpokládá, že počet 

způsobilých osob zůstane v budoucnu stabilní; pokles počtu 

je možné očekávat v případě, že bude docházet k dalšími 

růstu mezd (a více rodin tedy překročí stanovenou příjmovou 

hranici), naopak k nárůstu počtu způsobilých osob by mohlo 

dojít v případě, že mzdy v ekonomice klesnou, případně 

výrazně vzroste míra nezaměstnanosti. 
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Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

61.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K části první – k § 21 odst. 1 písm. a) a 

b) a § 42 odst. 1 písm. a) a b) zákona o 

vysokých školách 
Není zcela patrné, a to ani z důvodové 

zprávy, co má být cílem změn v § 21 

odst. 1 písm. a) a b). 
Především je nutné poznamenat, že není 

zřejmé, jaký účel přesně sleduje zákon o 

vysokých školách, jestliže ponechává 

zcela volně na rozhodnutí ministra 

(nově ministerstva) určení termínu 

předložení povinně vypracovávaných 

zpráv podle tohoto zákona ministerstvu 

nebo jejich formy.  
Stávající i navrhovaná úprava se s 

ohledem na skutečnost, že ministerstvo 

není nijak omezeno v rozhodnutí 

stanovit termín vypracování, předložení 

a projednání (což může být i 1. 1. 

následujícího účetního období), se jeví 

jako nevhodná a neposkytuje uživateli 

práva žádnou právní jistotu. 

Akceptováno částečně 

Bude upravena důvodová zpráva ve věci vysvětlení, proč je 

převáděno oprávnění stanovovat termín a formu na 

ministerstvo. 

Požadavek stanovení termínu a formy pevně, buď v zákoně, 

nebo např. vyhláškou, nesměřuje k novele zákona, ale proti 

platnému znění. Z tohoto důvodu není akceptován.  

Vysvětlení bylo doplněno do ZZ RIA a Důvodové zprávy. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Navrhujeme proto stanovit v zákoně 

pevný termín pro jejich vypracování, 

předložení a projednání (rovněž 

ministerstvu musí být uložena povinnost 

takovou zprávu s vysokou školou 

projednat, neboť bez součinnosti 

ministerstva nelze ze strany vysoké 

školy takovou povinnost plnit). 
Dále, co se týká pravomoci ukládané 

ministerstvu, nejeví se jako vhodné, aby 

ministerstvo svévolně stanovovalo 

termín a formu pro zveřejňování zpráv, 

tato povinnost by měla být ukládána 

nejméně vyhláškou. 
Obdobně platí i pro ustanovení § 42 odst. 1 

písm. a) a b) zákona o vysokých školách. 

62.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K části první – k § 21 odst. 3 zákona o 

vysokých školách 
Za prvé, navrhujeme v písm. a) 

nahradit slovo „roční“ slovem 

„řádnou“ a uvést tak ustanovení 

terminologicky v soulad se zákonem č. 

561/1993 Sb., o účetnictví, který 

stanoví, že řádnou účetní závěrku 

sestavují účetní jednotky k poslednímu 

dni účetního období, v ostatních 

případech sestavují mimořádnou účetní 

Mimo oblast úpravy v rámci novely. 

Akceptováno částečně 

  

Po konzultaci s VVŠ - preferujeme variantu I, tím ale, že 

doplnění odstavce (4) považujeme na nadbytečné. Povinným 

připojením výroční zprávy dle zákona o účetnictví by se pro 

VŠ prostřednictvím v ZVŠ nastavené povinnosti i na tuto 

výroční zprávu přenesla zbytečná povinnost jejího 

zveřejnění, což nyní není nutné. Na povinnost jejího 
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závěrku. Pojem „roční účetní závěrka“ 

se v účetní legislativě nevyskytuje. 
Za druhé, poukazujeme na skutečnost, 

že výroční zpráva o hospodaření 

veřejné vysoké školy není totožná s 

výroční zprávou, jejíž nutnost 

sestavení plyne ze zákona č. 561/1993 

Sb., o účetnictví, těm účetním 

jednotkám, které podléhají povinnosti 

mít účetní závěrku ověřenou auditorem, 

ačkoliv obsahově se částečně překrývají 

(viz § 21 odst. 3 písm. a) zákona o 

vysokých školách a § 21 odst. 5 zákona 

o účetnictví). 
Podmínka ověření účetní závěrky 

auditorem podle zákona o účetnictví 

(zákon o vysokých školách povinnost 

auditu nestanoví) se vztahuje na velké 

účetní jednotky, střední účetní jednotky 

a malé účetní jednotky po překročení 

hranic stanovených v § 20 zákona o 

účetnictví. Naproti tomu výroční zprávu 

o hospodaření musí vypracovat všechny 

vysoké školy bez výjimky. Je rovněž 

nutné brát v potaz, že vysoká škola si 

může nechat provést audit účetní 

závěrky z vlastního rozhodnutí, i když 

tuto povinnost ze zákona nemá. 

zpracování to přitom nemá nikterý vliv. Vysoké školy ji 

samozřejmě na základě zákona o účetnictví (zde technická 

poznámka pro MF: zákon o účetnictví má č. 563/1991 Sb., 
nikoliv 561/1993 Sb., jak uvádějí) zpracovat musí 

a zpracovávají. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Navrhujeme proto změnu povinného 

obsahu výroční zprávy o hospodaření 

veřejné (resp. i soukromé) vysoké školy 

tak, aby respektovala případnou 

povinnost auditu účetní závěrky a s tím 

související povinnost vypracování 

výroční zprávy podle zákona účetnictví. 
 
Předkládáme dvě z možných variant 

úprav, viz níže.  
V první variantě povinný obsah 

výroční zprávy o hospodaření zůstane 

věcně nezměněn, pouze u vysoké školy, 

u které bude povinný audit, jí vznikne 

vložením nového odstavce 4 povinnost 

připojit k ní výroční zprávu 

vyhotovenou podle zákona o účetnictví. 

Současně se vyloučí obsahové duplicity 

obou zpráv. 
V druhé variantě bude výroční zpráva 

povinnou obsahovou náležitostí výroční 

zprávy o hospodaření, pokud bude mít 

vysoká škola povinnost ji vypracovat. 

Pokud tuto povinnost mít nebude, uvede 

ve výroční zprávě o hospodaření účetní 

závěrku tak jako doposud, případně 

zprávu auditora (upozorňujeme na to, že 
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Vypořádání připomínky 

 

celou zprávu, nelze omezovat pouze na 

výrok viz odůvodnění níže), pokud ji 

auditor bude ověřovat. 

VARIANTA I 

(3) Výroční zpráva o hospodaření 

veřejné vysoké školy obsahuje mimo 

jiné:  

a) roční řádnou účetní závěrku a 

zhodnocení základních údajů v ní 

obsažených,  
b) výrok auditora k roční účetní závěrce 

zprávu auditora o ověření účetní 

závěrky, pokud byla auditorem 
ověřena, 

c) přehled o peněžních příjmech a 

výdajích,  
d) přehled rozsahu příjmů a výnosů v 

členění podle zdrojů,  
e) vývoj a konečný stav fondů,  
f) stav a pohyb majetku a závazků,  
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g) úplný objem nákladů v členění na 

náklady pro plnění činností 

doplňkových a ostatních. 

(4) K výroční zprávě o hospodaření se 

připojí výroční zpráva podle zákona 

upravujícího účetnictví, pokud je 

vyhotovována. V případě podle věty 

první nemusí výroční zpráva o 

hospodaření obsahovat informace 

podle odstavce 3 písm. a) a b). 
 

VARIANTA II 

(3) Výroční zpráva o hospodaření 

veřejné vysoké školy obsahuje mimo 

jiné:  

a) roční řádnou účetní závěrku a 

zhodnocení základních údajů v ní 

obsažených, pokud není 

vyhotovována výroční zpráva 

podle zákona upravujícího 

účetnictví, 
b) výrok zprávu auditora k roční účetní 

závěrce o ověření účetní závěrky, 
pokud byla auditorem ověřena a 
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pokud není vyhotovována 

výroční zpráva podle zákona 

upravujícího účetnictví, 
c) výroční zprávu podle zákona 

upravujícího účetnictví, pokud je 

vyhotovována,  
cd) přehled o peněžních příjmech a 

výdajích,  
de) přehled rozsahu příjmů a výnosů v 

členění podle zdrojů,  
ef) vývoj a konečný stav fondů,  
fg) stav a pohyb majetku a závazků,  

gh) úplný objem nákladů v členění 

na náklady pro plnění činností 

doplňkových a ostatních. 
 
Výše uvedené změny, především 

v písm. c) se navrhují proto, aby 

reflektovaly platnou právní úpravu 

České republiky. 
 
Není vhodné natož důvodné, aby byl 

výrok auditora k účetní závěrce vytržen 

z kontextu celé zprávy auditora (viz § 20 

zákona o auditorech). Zpráva auditora 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

neobsahuje pouze vyjádření, zda účetní 

závěrka podává věrný a poctivý obraz, 

ale další informace, jako je např. 

posouzení, zda informace uvedené ve 

výroční zprávě nejsou ve významném 

nesouladu s účetní závěrkou, auditor 

může také považovat za nezbytné 

upozornit ve své zprávě na skutečnosti, 

které (ne)jsou v účetní závěrce 

vykázané, ale jsou natolik důležité, že 

mají zásadní význam pro pochopení 

účetní závěrky apod. 
Výrok auditora vytržený z kontextu celé 

zprávy tak nemusí poskytnout veškeré 

informace, které jsou pro pochopení 

účetní závěrky uživatelem zapotřebí, a 

může uživatele uvést v omyl. 
Navíc v souladu s Mezinárodními 

auditorskými standardy (ISA), které je 

ze zákona o auditorech auditor povinen 

dodržovat, platí, aby auditor ve smyslu 

ISA 720 ověřil soulad dokumentu, jehož 

součástí je ověřovaná účetní závěrka, a i 

toto zjištění uvede auditor do zprávy 

auditora. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

63.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K části první – k § 21 odst. 4 zákona o 

vysokých školách 
Navrhujeme napevno stanovit zákonem, 

že dotčené zprávy se zveřejní na 

internetových stránkách školy s tím, že 

zákon stanoví lhůtu pro délku jejich 

zveřejnění. 
Stávající znění zákona lze interpretovat 

i tak, že by tyto zprávy mohly být 

dostupné veřejnosti např. pouze 

v budově školy na místě, kde je povolen 
přístup veřejnosti či úřední desce, což se 

nejeví příliš jako vhodné. 

Neakceptováno  
Mimo oblast úpravy v novele. 
Není zásadní úpravou a aplikace nečiní potíže. 
 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
 

64.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K části první – obecně k úpravě 

poplatků v zákoně o vysokých školách 
S navrhovaným zrušením povinnosti 

VVŠ stanovit poplatek za studium v 
cizím jazyce MF zásadně nesouhlasí. 
V posledních letech se neustále zvyšují 

požadavky VVŠ na významné navýšení 

podpory ze státního rozpočtu. 

Navrhovaná úprava přitom umožňuje 

VVŠ vzdát se možnosti příjmu do svého 

rozpočtu. Pokud má MŠMT informace, 

že povinnost stanovení poplatku za 

studium v cizím jazyce je obcházena 

např. stanovením ve výši 1,- Kč, mělo 

Vysvětleno 

  

Zrušení povinnosti vyměřovat poplatek bylo do novely 

vloženo na opakovanou žádost vysokých škol zejména ve 

vztahu k doktorským studijním programům. Výzkumně 

orientované vysoké školy se snaží přilákat nadané studenty 

ze zahraničí, a to mimo jiné i nabídkou stipendií nebo mezd 

(typicky ve vztahu k řešeným výzkumným projektům), jak je 

to běžné i v zahraničí. Dochází tím k paradoxní situaci, kdy 
doktorand na jednu stranu získává od vysoké školy příjem, 

ale zároveň jí musí zpět platit poplatek za studium v cizím 

jazyce. Taková situace je jednak nesrozumitelná a odrazující 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

by naopak vyvíjet snahu tomuto postupu 

zabránit. I přes všechna pozitiva, která, 

podle MŠMT, navržená úprava může 

znamenat, se jedná o jednu z mála 

možností, jak lze navýšit příjmy VVŠ 

bez ohledu na její zaměření (často se 

zdůrazňuje, že některé VVŠ mají větší 

možnosti získávání dalších příjmů, než 

jiné). 

(zejména) pro zahraniční uchazeče, jednak administrativně 

zatěžující pro obě strany. Vysoké školy tudíž nutnost 

vyměřovat poplatek považují za zbytečně zatěžující a 

znevýhodňující je v konkurenční soutěži o nadané uchazeče 

v mezinárodním kontextu. V důsledku Česká republika 

přichází o talenty důležité pro rozvoj domácího 

akademického prostředí a internacionalizaci vědy. 

  

Přestože z dosavadních signálů nepředpokládáme, že by 

vysoké školy masově stejnou politiku uplatňovaly i u 

bakalářského nebo magisterského studia, v některých 

případech může být takový postup legitimní, a tudíž 

nenavrhujeme ho legislativně omezit. 

  

Návrh neruší možnost, ale pouze povinnost VŠ poplatek za 

studium v cizím jazyce vybírat. Předpokládáme, že VŠ 

nadále budou tento poplatek vyměřovat v případech, kdy je 

to ekonomicky racionální. Poplatky z cizojazyčných 

studijních programů jsou významným zdrojem příjmů 

některých vysokých škol a vysoké školy i nadále budou 

motivovány získávat z těchto poplatků co největší částky, 

ministerstvo nebude žádným způsobem kompenzovat 

případný výpadek příjmů způsobený jejich zrušením.  

Naopak, ministerstvo objem prostředků získaných z těchto 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

poplatků zohledňuje jako jedno z kritérií hodnocení kvality a 

výkonu vysokých škol, plošné rušení poplatků ve studijních 

programech všech typů by tak vedlo ke zhoršení situace 

vysoké školy. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

65.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní 1. K části první, čl. I – k bodům 37 až 

39 a 43 
V návaznosti na novelizaci § 58 zákona 

o vysokých školách upravujícího 

poplatky za studium a zejména § 68 

odst. 4, kterou je zkracována lhůta pro 

odvolání vůči všem rozhodnutím o 

právech a povinnostech studentů, 

včetně rozhodnutí o vyměření poplatku 

spjatého se studiem, se upozorňuje na 

skutečnost, že Ministerstvo financí 

vnímá úpravu těchto poplatků, 

zejména jejich správu, jako 

nevyhovující. U poplatků na veřejných 

vysokých školách by bylo vhodné, aby 

se jako procesní předpis uplatnil zákon 

č. 280/2009 Sb., daňový řád, s tím, 

zákon o vysokých školách může některá 

Neakceptováno  

Mimo oblast úpravy v novele. 

Vzhledem k tomu, že rozpočet vysoké školy není veřejným 

rozpočtem ve smyslu daňového řádu, nelze poplatky spojené 

se studiem bez dalšího pořídit daňovému řádu. Bylo by tak 

učiněno uměle, což by znamenalo omezení vysokých škol 

(resp. stanovení dalších podmínek, jimiž by se při správě 

poplatků musely řídit). Takové omezení není žádoucí. 

Stanovení těchto podmínek je v kompetenci vysokých škol, 

které pro tento účel vydávají vnitřní předpisy podléhající 

registraci MŠMT. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Na základě jednání změnilo Ministerstvo financí 

připomínku na doporučující s tím, že požaduje v budoucnu 

jednání v této věci. MŚMT navrhuje zřídit pracovní skupinu 
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Číslo Připomínkové 

místo 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

ustanovení správy poplatku stanovit 

odchylně od obecné úpravy daňového 

řádu (například odkladný účinek 

odvolání). V případě poplatků 

spojených se studiem na soukromých 

vysokých školách (§ 59) se požaduje 

nahradit slovo „poplatek“ nahradit 

jiným výrazem, například „úhrada“, 

nebo „srážka“. Poplatky jsou 

nenávratná, nedobrovolná, ekvivalentní 

a nesankční peněžitá plnění ukládaná na 

základě zákona spravovaná státem nebo 

jinými osobami vykonávajícími 

veřejnou správu, která jsou veřejnými 

příjmy veřejných rozpočtů, a to příjmy 

zpravidla účelovými, řádnými, 

pravidelnými a plánovanými (Boháč R., 
Daňové příjmy veřejných rozpočtů, 

2013, s. 111). Označovat slovem 

„poplatek“ plnění soukromoprávního 

charakteru je tedy velmi nežádoucí. 

Ministerstvo financí je připravené na 

těchto úpravách spolupracovat. 

ke spolupráci s MF, aby mohla být problematika efektivně 

vyřešena do budoucna. Nicméně v aktuální novele bude 

ponechána úprava v původním znění.   

 

66.  
Ministerstvo 

financí 
zásadní K části první, čl. I – k § 93o odst. 2 

zákona o vysokých školách 
Akceptováno 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

V zákoně o vysokých školách v § 93o 

odst. 2 navrhujeme slova „a vymáhá“ 

zrušit anenahrazovat slovo 

„ministerstvo“ slovy „celní úřad“.  
V části desáté návrhu zákona, kterým se 

mění některé zákony v oblasti daní a 

některé další zákony, který je 

momentálně rovněž v meziresortním 

připomínkovém řízení (č. j.: MF-
31252/2019/32-7), se v § 93o slova 

„a vymáhá“ zrušují, a to s ohledem na 

velmi omezené počty případů, kdy jsou 

tyto pokuty vymáhány, a na relativní 

složitost a jednoúčelovost agendy 

vymáhání. V tomto případě se tak jeví 

jako efektivní, aby tato kompetence byla 

v případě, že se jedná o pokuty uložené 

orgánem státní správy, zajištěna 

orgánem, který je k tomu v rámci 

organizace veřejné správy 

specializovaně určen. Tím je tzv. 

obecný správce daně ve smyslu § 106 
odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní 

řád, ve znění pozdějších předpisů, 

konkrétně pak celní úřad podle § 8 odst. 

2 zákona č. 17/2012 Sb., o Celní správě 

České republiky, ve znění pozdějších 

předpisů. Pokud jde o pokuty, které 

Původně navrhovaná právní úprava by vedla ke stavu, kdy 

by pokuty jak vybíral, tak i vymáhal celní úřad. Stran 

vybírání, tedy v případě, kdy přestupce je ochoten 

“dobrovolně” pokutu uhradit po právní moci rozhodnutí ve 

lhůtě v rozhodnutí určené, by původní úprava vedla ke stavu, 

kdy by v rozhodnutí o přestupku musely být uvedeny 

platební údaje celního úřadu, kdy dále pak ministerstvo by 

muselo veškerá svá rozhodnutí o přestupku, ve kterých byla 

pokuta pravomocně udělena, postupovat celnímu úřadu 

(jakožto právní podklad pro výběr pokut, kdy současně 

ministerstvo po nabytí právní moci rozhodnutí o přestupku 

“ztrácelo” přehled o dalším chování přestupců).  

Pokuty uhrazeny v rozporu s platebními údaji uvedenými v 

rozhodnutí na účet ministerstva by pak rovněž musely být 

přeposílány celnímu úřadu, jehož prostřednictvím by teprve 

finanční prostředky byly vydány do státního rozpočtu 

(administrativně zbytečně náročné). Jako logické se tak jeví 

v souladu s připomínkou zavedení stavu, kdy pokuty by byly 

vybírány ministerstvem, kdy v případě, že by pokuta nebyla 

řádně a včas uhrazena, by se ministerstvo obracelo s žádostí 

o vymáhání nezaplacených pokut na celní úřad. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

vymáhá orgán územní samosprávy, 

měla by být aplikována obecná norma § 

106 odst. 2 správního řádu. Naopak se 

nejeví jako žádoucí, aby byla na celní 

úřad převedena i kompetence k vybírání 

pokut, neboť nic nebrání tomu, aby 

dobrovolná úhrada pokuty byla přijata 

přímo ukladatelem pokuty. Po stránce 

formální pak platí, že pokud by měl 

celní úřad pokuty uložené 

Ministerstvem školství, mládeže a 

tělovýchovy jak vybírat, tak vymáhat, 

muselo by dojít k vypuštění § 93o odst. 

2 věty druhé bez náhrady, neboť by pak 

s ohledem na obecný režim § 106 odst. 

1 správního řádu nebyla tato speciální 

norma vůbec třeba (Ministerstvo financí 

nicméně s převodem kompetence 

k vybírání pokut na celní úřad 

nesouhlasí). Ministerstvo financí 

předpokládá, že finální řešení v rámci 

obou paralelně předkládaných novel 
bude dořešeno v rámci vypořádání 

vnějšího připomínkového řízení. 

Rovněž se nebrání tomu, aby byla 

novela zákona o vysokých školách z 

návrhu zákona, kterým se mění některé 

zákony v oblasti daní a některé další 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

zákony, vyjmuta a shodnutá úprava by 

byla promítnuta pouze v novele zákona 

o vysokých školách, kterou předkládá 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy. 

67.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K části první, čl. II 
Pokud jde o přechodné ustanovení 

bodu 16, je třeba jej jednak upravit 

podle výsledné shodnuté podoby 

kompetence celního úřadu, a jednak 

zvážit jeho faktickou potřebnost, 

popřípadě formulaci. Obecně platí, že 

pokud jeden orgán veřejné moci ze 
zákona nabývá kompetenci a jiný orgán 

ji pozbývá, je po účinnosti změny nově 

kompetentní orgán jediným, který má 

pravomoc dokončit započatá řízení, 

jakož i (v daném případě) vymoci dříve 

uložené pokuty. Tuto skutečnost tedy 

není třeba zvlášť normovat, neboť 

dokončení započatých řízení a 

vymožení starších pokut přejde na celní 

úřad bez dalšího. Rovněž zcela 

nadbytečná je pak druhá část 

ustanovení, neboť pokud je zajištěn 

přechod určité kompetence, není již 

Akceptováno 
vypustíme bez náhrady 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

třeba zvlášť zmiňovat další související 

aspekty. 

68.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K části druhé, čl. III - změna zákona o 

daních z příjmů  
Ministerstvo financí vyslovuje 

nesouhlas s navrhovanou změnou 

ustanovení § 4 odst. 1 písm. k) bodu 1 

zákona o daních z příjmů. V současné 

době jsou na základě tohoto ustanovení 

osvobozena od daně z příjmů „příjmy v 

podobě stipendia ze státního rozpočtu, z 

rozpočtu obce, z rozpočtu kraje, z 

prostředků vysoké školy, veřejné 

výzkumné instituce nebo právnické 

osoby, která vykonává činnost střední 

školy nebo vyšší odborné školy“. 

Finanční prostředky vyplácené vysokou 

školou formou stipendia jsou na straně 

příjemce osvobozeny od daně z příjmů 

jako příjem v podobě stipendia z 

prostředků vysoké školy. Z toho plyne, 

že finanční prostředky z rozpočtu 

Evropské unie, které následně vysoká 

škola vyplácí jako stipendium, se pro 

účely daní z příjmů fyzických osob 

Akceptováno 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

rovněž posuzují jako příjem v podobě 

stipendia z prostředků vysoké školy 

podle § 4 odst. 1 písm. k) bodu 1 zákona 

o daních z příjmů. Stávající znění § 4 

odst. 1 písm. k) bodu 1 zákona o 

daních z příjmů tak již nyní 

systematicky podle zdrojů 

financování pokrývá všechny druhy 

stipendií, které je možno poskytovat 
(nejen) podle novelizovaného znění § 

91 zákona o vysokých školách. Není 

proto nutné a ani legislativně vhodné do 

předmětného ustanovení zákona o 

daních z příjmů doplňovat odkaz na 

„stipendia poskytovaná podle zákona o 

vysokých školách“. Rovněž není 

žádoucí jakkoli rozšiřovat rozsah 

osvobození podle zmíněného 

ustanovení zákona o daních z příjmů. 

69.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní 1. K části třetí - změna zákona č. 

117/1995 Sb., o státní sociální 

podpoře 
V návaznosti na připomínku MF č. 1 

s navrženou úpravou § 64 odst. 7 zákona 

Vysvětleno  
viz výše 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

č. 117/1995 Sb. ohledně navýšení 

koeficientu z 1,5 na 2,7 nesouhlasíme. 

70.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K části páté - změna zákona o veřejném 

zdravotním pojištění 
Ministerstvo financí nesouhlasí s 

rozšiřováním kategorií osob, za které 

je plátcem pojistného na zdravotní 

pojištění stát (§ 7 odst. 1 zákona 

č. 48/1997 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů) dále tzv. státních pojištěnců. 

V oblasti státních pojištěnců by se jejich 

kategorie spíše měly snižovat, protože 

jejich rozsah na celkovém počtu 

pojištěnců systému je již teď velký (a to 

i v mezinárodním kontextu) a v řadě 

případů duplicitní. 

Akceptováno 
Vzhledem k tomu, že se návrh týká omezené skupiny lidí a 

stávající podoba novely zákona č. 111/1998 Sb. pro tuto 

cílovou skupinu nepředstavuje zásadní překážkou v jejich 

mobilitách. Přestože návrh směřoval ke zlepšení a větší 

podpoře aktivity, jeho zamítnutí je možné akceptovat. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

71.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K části osmé - k návrhu § 16c školského 

zákona 
Předložená úprava předjímá schválení 

novely školského zákona, která 

zakotvuje vznik právnické osoby s 

oprávněním posuzovat opodstatněnost 

doporučených podpůrných opatření pro 

děti a žáky se specifickými 

vzdělávacími potřebami v regionálním 

Akceptováno 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

školství (tzv. „posuzující osoba“). Tento 

návrh novely školského zákona prošel 
mezirezortním připomínkovým řízení 

v lednu 2020, věcně příslušná 

připomínková místa k němu uplatnila 

zásadní připomínky (zejména 

nesouhlas se vznikem posuzující 

osoby), jejichž vypořádání ze strany 

MŠMT zatím neproběhlo. 

S předloženou úpravou § 16c 

školského zákona nelze proto 

souhlasit. 

72.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K části deváté, čl. X, bodu 1 - změna 

zákona o správních poplatcích  
Namísto novelizace poznámek pod 

čarou se požaduje jejich vypuštění. 

Vzhledem k tomu, že podle čl. 55 odst. 

5 Legislativních pravidel vlády se 

poznámky pod čarou samostatně 

nenovelizují, a tím pádem zastarávají, 

snižují tak přehlednost právního 

předpisu. To je obzvláště patrné právě v 

zákoně o správních poplatcích, který 

obsahuje velké množství poznámek pod 

čarou, v jejichž pořadí zejména z 

Neakceptováno 

Legislativní pravidla vlády v čl. 55 odst. 5 uvádějí: 

“Přechodná ustanovení a text nadpisu v právním předpisu se 

zpravidla nenovelizují; u nadpisu to neplatí tehdy, pokud by 

se nadpis v důsledku změny právního předpisu dostal do 

rozporu s čl. 30 odst. 1 větou třetí nebo čl. 30 odst. 3 větou 

druhou. To platí obdobně i v případě nadpisu paragrafu. 

Samostatně se zpravidla nenovelizuje ani text v poznámkách 

pod čarou. Poznámku pod čarou lze však v rámci novely 

ustanovení právního předpisu vypustit, anebo novou 

poznámku pod čarou doplnit. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

důvodu vysokého počtu novel 

neexistuje žádný systém, takže je tím 

přehlednost tohoto zákona jednoznačně 

snížena. Navíc platí, že poznámky pod 

čarou nemají normativní povahu, což 

ještě více snižuje smysl jejich použití. 

Vhodnější formou odkazu než 

poznámky pod čarou jsou normativní 

odkazy („podle zákona o vysokých 

školách“), které jsou ale v textu položky 

22 obsaženy již nyní. Odstranění 

položek se navrhuje provést tak, že se ke 

každé poznámce pod čarou doplní nový 

novelizační bod, který bude znít 

například takto (v případě poznámky 

pod čarou č. 26d; formulace 

novelizačního bodu již vychází ze 

zapracování připomínky výše): „1. V 
písmeni s) se slovo „školách26d)“ 

nahrazuje slovem „školách“. Poznámka 

pod čarou č. 26d se zrušuje.“. 

Legislativní pravidla vlády tedy umožňují i novelizaci 

poznámek pod čarou (srov. “se zpravidla nenovelizují”, což 

ovšem novelizaci připouští, byť tato není příliš častá). Za 

účelem dosažení větší přehlednosti právní úpravy se proto 

navrhuje stávající poznámky znovelizovat. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

73.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K části deváté, čl. XI - Přechodné 

ustanovení - změna zákona o správních 

poplatcích  
Akceptováno 

Obsah tohoto ustanovení zůstává při změně zachován, kdy 

rozhodující je moment vzniku poplatkové povinnosti (tj. v 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Požaduje se slova „ve znění účinném“ 

nahradit slovy „vzniklé“. Celé 

přechodné ustanovení by tedy mělo znít 

takto: „Pro poplatkové povinnosti u 
správního poplatku podle položky 22 

přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., 

vzniklé přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona, jakož i pro práva a 

povinnosti s nimi související, se použije 

zákon č. 634/2004 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti 
tohoto zákona.“ 

případě vzniku poplatkové povinnosti přede dnem nabytí 

účinnosti novely bude tato “stará” právní úprava i nadále 

aplikována, a to i pro další práva a povinnosti z poplatkové 

povinnosti vyplývající). Navrhovanou formulaci (tj. 

rozhodující je moment vzniku poplatkové povinnosti) 

považujeme za více přiléhavou. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

74.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní 1. K RIA – k vyrovnání příležitostí 

osob se specifickými potřebami  
Předkladatel uvádí, že na podporu 

studentům se specifickými 

vzdělávacími potřebami bylo VVŠ 

v roce 2019 poskytnuto z kapitoly 
MŠMT cca 86,7 mil. Kč. Přestože 

uzákonění povinnosti pro VŠ 

poskytnout vyšší míru podpory pro 

studenty se specifickými vzdělávacími 
potřebami nebude podle MŠMT 

znamenat žádné vícenáklady, je 

nezbytné v rámci vyhodnocení nákladů 

Jedná se o výdaje v rámci rozpočtového ukazatele vysoké 

školy (tedy bez speciálních nároků na státní rozpočet) a v 

posledních letech byly na tento účel cíleny částky: 

2015                 51 300 tis. Kč 

2016                 51 300 tis. Kč 

2017                 60 000 tis. Kč 

2018                 80 000 tis. Kč 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

a přínosů u zvolené varianty 2 uvést 

roční odhad tohoto dopadu na SR. 
2019                 86 690 tis. Kč 

2020                 86 690 tis. Kč. 

V dalších letech se výše těchto prostředků, která není 

obligatorně stanovená, bude odvíjet od objemu a finanční 

náročnosti realizovaných činností pro studenty se 

specifickými potřebami a od možností rozpočtového 

ukazatele vysoké školy. 

Celková výše prostředků, poskytovaných VVŠ k financování 

zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými 

potřebami, vychází z kvantifikace zvýšených nákladů 

poskytovaných služeb při studiu pro jednotlivé kategorie 

studentů se specifickými potřebami (ve vazbě na příslušné 

oblasti vzdělávání) a ze školami nahlášených počtů studentů, 

kteří požadavek na poskytování těchto služeb uplatnili a 

nárok předepsaným způsobem doložili. Rozsah vykrytí takto 

stanovené částky je stanoven s ohledem na rozpočtové 

možnosti ministerstva. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

75.  
Ministerstvo 

financí 
zásadní K RIA - k habilitacím Akceptováno 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Zvolená varianta 1 by měla kromě 

jiných přínosů znamenat i snížení 

nákladů na administraci. Požadujeme 

uvést odhad úspor. 

Bude upravena ZZ RIA. Jedná se o minimální finanční úsporu, 

primárním přínosem úpravy je administrativní zjednodušení pro 

vysoké školy. Nemusí nadále uvádět údaje, které jsou nadbytečné 

a nemají žádné praktické využití. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

76.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K RIA – k Národnímu akreditačnímu 

úřadu („NAÚ“) pro vysoké školství 
U nulové varianty je uvedeno, že 

„Finanční náklady na tuto variantu jsou 

nulové.“. Pro úplnost požadujeme 

doplnit k variantě 1 obdobnou 
informaci o finančním dopadu, resp. 
doplnit, že případné členství NAÚ 

v mezinárodních organizacích s 

předchozím souhlasem vlády může být 

spojeno s trvalým ročním dopadem na 

SR z titulu platby členského příspěvku, 

jehož výši nelze odhadnout. 

Akceptováno 
Bude upravena ZZ RIA. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

77.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K RIA – k platbě pojistného na veřejné 

zdravotní pojištění za státní pojištěnce  
Předložený materiál nemá vyčíslené 

dopady na státní rozpočet z titulu 
platby pojistného na veřejné zdravotní 

Úprava zákona nebude provedena - akceptována připomínka 

MZdr a MF 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

pojištění za osoby, za které je plátcem 

pojistného na zdravotní pojištění stát, 

kterou by získaly nové kategorie 

uvedené v návrhu pod písmeny s) a t).  

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

78.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K rozpočtovým dopadům jako celku  
Je nutno konstatovat, že materiál 

postrádá komplexní zhodnocení 

rozpočtových dopadů.  
 
Do relevantních částí materiálu  

• požadujeme doplnit, že 

všechny výše zmíněné oblasti 

(tj. rozšíření okruhu příjemců 

stipendií, poplatky, podpora pro 

studenty se speciálně 

vzdělávacími potřebami, 

habilitace, případné členství 

NAÚ v mezinárodních 

organizacích či rozšíření 

kategorií osob, za které by byl 

plátcem pojistného na zdravotní 

pojištění stát) mohou 
být/budou spojeny s dopadem 
na SR a tam, kde to lze, vyčíslit 

jeho odhad; 
 

• požadujeme doplnit výslovné 

konstatování, že 

Vyčíslení a požadované konstatování bylo doplněno do 

ZZ RIA 

  

odhady: stipendia - 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.  

poplatky se nedotknou SR, pouze rozpočtu VŠ, které mají 

pravomoc změnu udělat a nebo ne (§ 58 odst. 4); u odst. 3 se 
jedná o vyjasnění právního textu, aby nedocházelo k 

odlišným podmínkám na jednotlivých vysokých školách; lze 

předpokládat, že v souladu s již dříve vydanými stanovisky 

MŠMT stanovily VŠ poplatky v souladu s těmito změnami a 

nelze tak odhadnout dopad na rozpočet VŠ. 

podpora pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami 

- 90 mil. 

habilitace - nelze přesně určit   

členství NAÚ - nelze v tuto chvíli odhadnout 

zdravotní pojištění - úprava nebude provedena 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

předpokládaný rozpočtový 

dopad bude dlouhodobě 

pokryt v rámci schválených 

rozpočtových ukazatelů 

kapitoly MŠMT a nebude 
důvodem pro vznášení dalších 

požadavků nad rámec již 

schváleného objemu 

finančních prostředků. 
 
S dopadem na kapitolu Všeobecná 

pokladní správa v souvislosti s 
rozšiřováním kategorií osob, za které 

je plátcem pojistného na zdravotní 

pojištění stát, nelze v žádném případě 

souhlasit. 
 
Připomínáme, že předpokládaný 

hospodářský a finanční dopad na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty je 

povinnou náležitostí důvodové zprávy, 

která je předkládána spolu s každým 

návrhem zákona do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR. K 

náležitostem důvodové zprávy podle § 

86 odst. 3 zákona č. 90/1995 Sb., o 
jednacím řádu Poslanecké sněmovny: 

 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

„Zhodnotí se v ní platný právní stav a 

vysvětlí nezbytnost nové úpravy v jejím 

celku (obecná část) i jednotlivá 

ustanovení (zvláštní část). Důvodová 

zpráva obsahuje též předpokládaný 

hospodářský a finanční dosah 

navrhované úpravy, zejména nároky na 

státní rozpočet, rozpočty krajů a obcí a 

zhodnocení souladu návrhu zákona s 

mezinárodními smlouvami podle čl. 10 
Ústavy a s ústavním pořádkem České 

republiky.“ 

79.  

Ministerstvo 
financí 

zásadní K předkládací zprávě 
V souladu s Jednacím řádem vlády 

požadujeme do předkládací zprávy 

uvést odhad celkové výše dopadu 

předloženého materiálu na státní 

rozpočet a zdroj jeho krytí při 

respektování požadavku MF, že veškeré 

změny vyplývající z implementace 
předmětného návrhu zákona budou 
zabezpečeny v rámci schválených 

limitů kapitoly MŠMT na dotčené roky 

Akceptováno 

Odhaduje se zvýšení nákladů o 211 mil., které budou 

kompletně pokryty z kapitoly MŠMT a nebudou mít dopad 

na státní rozpočet.  

Tato informace bude doplněna do předkládací zprávy. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

bez dodatečných požadavků na státní 

rozpočet 

80.  

Ministerstvo 
financí 

doporučující Připomínka: 
 
K materiálu obecně – k legislativní 

technice 
Předloženou novelu nelze podle našeho 

názoru považovat pouze za technickou 

novelu, protože navrhované změny se 

dotknou celé řady subjektů a jejich 

právních vztahů a přinášejí změny 

dalších zákonů v gesci MF i jiných 

rezortů, mimo předkladatele (MŠMT). 

Doporučujeme tuto pasáž v předkládací 

zprávě přeformulovat. 

Akceptováno 
přeformulujeme předkládací zprávu  

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

81.  

Ministerstvo 
financí 

doporučující K části druhé, čl. III - změna zákona o 

daních z příjmů  
Doporučuje se z výčtu novel v úvodu 

tohoto článku vypustit usnesení 

Poslanecké sněmovny č. 382/2013 Sb. 

Tímto usnesením došlo pouze ke 

schválení zákonného opatření Senátu 

Poslaneckou sněmovnou, reálně se jím 

však právní řád nezměnil. Obdobná 

usnesení se ve výčtech novel zpravidla 
neuvádějí. 

Akceptováno 
upravíme 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

 

82.  

Ministerstvo 
financí 

doporučující 1. K části deváté, čl. X - změna zákona 

o správních poplatcích  
Vzhledem k tomu, že změny jsou 

prováděny pouze v jedné položce 

sazebníku správních poplatků, požaduje 

se, aby byl novelizační bod uvozen 

slovy „Položka 22 přílohy k zákonu 

č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, 

ve znění zákona č. xx/yyyy Sb. se mění 

takto:“ (Srov. Kněžínek J. a spol. 

Příprava návrhů právních předpisů, s. 

190) a jednotlivé novelizační body v 

návaznosti na tuto změnu patřičně 

upraveny. Ve výčtu novel je pak v 

návaznosti na výše uvedené pouze nutné 

uvést pouze novely dotýkající se 

položky 22. 

Neakceptováno 
Na základě připomínky JČ kraje byla novelizována položka 

10. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

83.  

Ministerstvo 
financí 

doporučující Obecně k zákonu o daňovém 

poradenství 
S ohledem na prováděné změny 

v zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých 

školách a o změně a doplnění dalších 

zákonů (zákon o vysokých školách), ve 

znění pozdějších předpisů, a další 

Neakceptováno  
Uvedená úprava je nad rámec novely; není zapotřebí, jelikož 

vyplývá ze ZVŠ.  

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

související zákony, navrhujeme doplnit 
zákon č. 523/1992 Sb., o daňovém 

poradenství a Komoře daňových 

poradců České republiky tak, aby bylo 
na jisto postaveno, že za vysokoškolské 

vzdělání pro účely tohoto zákona 

považuje rovněž zahraniční 

vysokoškolské vzdělání rovnocenné 

požadavkům stanoveným v zákoně o 

daňovém poradentství, tj. minimálně 

bakalářské studium. 

84.  

Ministerstvo 
financí 

doporučující V části druhé Daňové poradenství 

navrhujeme upravit § 5 odst. 1 písm. 

e) následovně: 
  
„(1) Kvalifikační zkoušku nebo její část 

je oprávněna skládat fyzická osoba 

podle § 4 odst. 2, která 
 
a) má plnou způsobilost k právním 

úkonům, 
 
b) je bezúhonná, 
 
c) nevykonává zaměstnání, funkci nebo 

činnost, vedle nichž zvláštní právní 

předpis nepřipouští podnikání, 
 

Dtto 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

d) nemá pracovněprávní, služební nebo 

jiný obdobný poměr ke státnímu orgánu 

nebo orgánu územní samosprávy, do 

jehož působnosti patří kontrola a 

rozhodování ve věcech daní, 
 
e) získala vysokoškolské vzdělání 

nejméně v rámci akreditovaného 

bakalářského studijního programu,3b)  
 
e) získala vysokoškolské vzdělání v 

rámci akreditovaného bakalářského 

nebo magisterského studijního 

programu3b), zahraniční 

vysokoškolské vzdělání, pokud je 

takové vzdělání v České republice 

uznáváno za rovnocenné 

vysokoškolskému vzdělání v rámci 

akreditovaného bakalářského nebo 

magisterského studijního programu 

na základě mezinárodní smlouvy, 

kterou je Česká republika vázána, 

anebo pokud takové vzdělání bylo 

uznáno podle jiného právního 

předpisu3b), nebo dokončila studium, 

které je uznané příslušným členským 

státem za součást jeho 

vysokoškolského systému a jehož 

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



Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

dokončení poskytuje fyzické osobě 

vysokoškolskou kvalifikaci, 
f) nebyla v posledních pěti letech před 

podáním žádosti o vykonání 

kvalifikační zkoušky nebo její části 
vyškrtnuta ze seznamu daňových 

poradců disciplinárním opatřením podle 

§ 12 odst. 1 písm. d).“. 
 
Navrhovaná úprava poskytuje 

uživatelům práva právní jistotu, že 

podmínka stanovená zákonem o 

daňovém poradentství požadující, aby 

žadatel o vykonání kvalifikační zkoušky 

měl vysokoškolské vzdělání nejméně 

v akreditovaném bakalářském studijním 

programu, se vztahuje i na takové 

vzdělání, které žadatel získal na 

zahraniční vysoké škole, ať již v rámci 

Unie nebo třetí země (např. ve 

Spojených státech amerických nebo 
Švýcarské konfederaci), které je buď 

mezinárodní smlouvou uznáváno jako 

vysokoškolské nebo je procesem 

vymezeným v zákoně o vysokých 

školách uznáno za rovnocenné 

vysokoškolské vzdělání v České 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

republice příslušnou vysokou školou 

oprávněnou k jeho uznání. 
S ohledem na požadavek 

nediskriminace žadatelů o vykonání 

kvalifikační zkoušky se jeví doplnění 

stávajícího požadavku jako vhodné, 

neboť se nedotýká pouze zahraničních 

fyzických osob ale českých občanů, 

kteří získali vysokoškolské studium 

v zahraničí. 
Tato úprava nemá žádný dopad na 

posuzování tohoto požadavku ze strany 

Komory daňových poradců České 

republiky. 
 

85.  

Ministerstvo 
financí 

doporučující K RIA – bodu 2. Cíl návrhu zákona 
Z textu ohledně snižování 

administrativní zátěže není zřejmé, 

jakou příslušnou vyhlášku je nutné 

v souvislosti s některými změnami 

novelizovat.  V příloze materiálu, na 

kterou je zde odkazováno, mají být 

uvedeny návrhy dotčených vyhlášek. 

Příloha obsahuje pouze návrh zcela 

nové vyhlášky o rámci kvalifikací 

vysokoškolského vzdělávání České 

republiky. 

Akceptováno 
Jedná se o vyhlášku č. 276/2016 Sb. 
Bude doplněno do RIA. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

86.  

Ministerstvo 
financí 

doporučující K části VII. materiálu – návrh vyhlášky 

o rámci kvalifikací vysokoškolského 

vzdělávání České republiky 
V Odůvodnění – Obecná část v písm. f 

uvést namísto „nařízení vlády“ slovo 

„vyhláška“. 

Akceptováno 
Bude upraveno 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
 

87.  

Ministerstvo 
financí 

doporučující Legislativně technické připomínky 
 
K Čl. I 
K bodu 8. 
Vložit paragrafovou značku před textem 

„39 odst. 1“. 
K bodu 19. 
Slovo „text“ vyjádřit slovem „slova“, 

slovo „nahrazuje“ vyjádřit slovem 

„nahrazují“ a slovo „textem“ vyjádřit 

slovem „slovy“. 
K bodu 26. 
V § 48 odst. 6 písm. a) doporučujeme 

doplnit za text „písm. d),“ spojku 

„nebo“. 
V § 48 odst. 6 písm. b) na konci textu 

ustanovení nahradit středník tečkou.  
Na začátek následující věty vložit slova 

„Při postupu podle odstavce 6“ a 

zařadit ji samostatným bodem jako 

 

Akceptováno – paragraf. značka bude doplněna. 

 

Neakceptováno. A to s ohledem na čl. 57 odst. 3 větu druhou 
LPV, neboť ve spojení „3 let“ i ve spojení „5 let “ je vždy jen jedno 

slovo („let“) a nelze tedy hovořit o nahrazení „slov“. 

 

Akceptováno částečně. Bude doplněna spojka „nebo“ v § 48 odst. 

6 písm. a). 

 Nebude však doplňován nový odstavec, neboť formulace 

navržená v připomínce by znejasnila aplikaci ustanovení o 

prokazování vzdělání zahraničním dokladem. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

další odstavec (a následující odstavce 

přečíslovat). 
K bodu 30. 
Vložit paragrafovou značku před textem 

„51 odst. 1“. 
K bodu 31. 
V § 54b odst. 1, 3 a 4 v textu 
jednotlivých ustanovení nahradit 

středník tečkou a následující větu uvést 

velkým počátečním písmenem. 
K bodu 41.  
V textu ustanovení nahradit středník 

tečkou a následující větu uvést velkým 

počátečním písmenem. 
K bodu 49. 
V textu ustanovení nahradit středník 

tečkou a následující větu uvést velkým 

počátečním písmenem. 
K bodu 52. 
V textu ustanovení nahradit středník 

tečkou a následující větu uvést velkým 

počátečním písmenem. 
K bodu 61. 
V § 81 odst. 3 větě první slovo „dvě“ 

nahradit číslovkou „2“ a v textu 
ustanovení nahradit středník tečkou a 

následující větu uvést velkým 

počátečním písmenem. 

 

Akceptováno – paragraf. značka bude doplněna. 

 

Akceptováno z větší části – úprava bude provedena v odstavcích 

1 a 3 a v poslední větě odstavce 4.(Úpravu nelze provést v první 

větě odstavce 4, neboť by došlo k nežádoucí změně normativního 

obsahu. 

 

Akceptováno. 

  

Neakceptováno – v nové druhé větě by nebylo dostatečně zřejmé, 

co se rozumí formulací „v takovém případě“. 

 

Neakceptováno – v nové druhé větě by nebylo dostatečně zřejmé, 

co se rozumí formulací „v takovém případě“. 

 

Akceptováno. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

K bodu 74. 
Odstavec 6 nedoporučujeme členit na 

písmena a) a b) a navrhujeme za slovo 

„zpět“ vložit tečku, odstranit slovo „a“ a 

text uvedený jako písmeno b) uvést jako 
větu druhou s velkým počátečním 

písmenem s tím, že se za slovo 

„oprávněni“ doplní slova „v tomto 

řízení“. 
K bodu 84. 
Označení poznámky pod čarou č. 39 

doporučujeme uvést písmem stylu 

„horního indexu“. Tato připomínka se 

týká i označení všech následujících 
poznámek pod čarou. 
K bodu 87. 
V § 87 odst. 1 písm. x) vložit za text “§ 

93a odst. 2 a 3“ čárku a odstranit slovo 

„a“. 
K bodu 100. 
V textu ustanovení nahradit středník 

tečkou a následující větu uvést velkým 

počátečním písmenem. 
K bodu 102. 
V § 89 odst. 4 doporučujeme vložit 

předmět, který specifikuje, co se 

žadateli prokazatelně nedaří doručovat. 

  

Neakceptováno, neboť dle formulace druhé věty, navrhované v 

připomínce, by se omezení v rozporu s původní formulací týkalo 

celého řízení, tj. i doby před vydáním meritorního rozhodnutí. 

Došlo by tedy k nežádoucí změně normativního obsahu. 

 

 

Akceptováno. (Byť technická úprava nemá oporu v čl. 47 odst. 3 

LPV.) 

  

  

Akceptováno. 

  

 

Neakceptováno. Text se váže k písmenu b). 

 

Neakceptováno – jde o terminologii užitou v § 32 odst. 2 písm. d) 

správního řádu. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

V uvedeném znění není věta příliš 

srozumitelná.  
K bodu 105. 
V textu ustanovení vložit dvojtečku za 

slovo „zní“. 
K bodu 111. 
V textu ustanovení nahradit středník 

tečkou a následující větu uvést velkým 

počátečním písmenem. 
K bodu 113. 
Vložit paragrafovou značku před textem 

„91 odst. 2“. 
K bodu 114. 
Slovo „text“ vyjádřit slovem „slova“, 

slovo „nahrazuje“ vyjádřit slovem 

„nahrazují“ a slovo „textem“ vyjádřit 

slovem „slovy“. 
 
 
 
 
K bodu 118. 
Za slova „doplňují věty“ doporučujeme 

vložit čárku a slova „které znějí:“  
K bodu 122. 
V § 93b odst. 2 písm. g) doporučujeme 

za slovem „státu“ středník nahradit 

  

Upraveno jinak – sloučeno s novelizačními body 103 a 104 dle 

připomínky MV. 

  

Akceptováno. 

 

Akceptováno – paragraf. značka bude doplněna. 

 

Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 57 odst. 3 věty druhé 

LPV byla užita extenzivně i na novelizační bod 114), neboť 

zmínka o nahrazení „slov“ „slovy“ by byla nepřípadná (jelikož ve 

spojeních „koeficientu 1,5“ a „koeficientu 2,7“ je jen jedno 

„slovo“) a zmínka o nahrazení „slova“ „slovem“ by byla obsahově 

zavádějící. 

  

 

Neakceptováno. Formulace odpovídá článku 58 odst. 8 písm. b) 

LPV. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

čárkou a následující slovo „doklady“ 

nahradit slovem „které“.  
V odstavci 7 a 8 v textu ustanovení 

nahradit středník tečkou a následující 

větu uvést velkým počátečním 

písmenem. 
V odstavci 11 a 12 odstranit slovo 
„doby“. 
V § 93c odst. 2 na konci věty třetí slova 

„jazyka českého“ vyjádřit slovy 

„českého jazyka“. 
V § 93d odst. 1 v textu ustanovení 

nahradit středník tečkou a následující 

větu uvést velkým počátečním 

písmenem. 
V odstavci 7 a 8 v textu ustanovení 

nahradit středník tečkou a následující 

větu uvést velkým počátečním 

písmenem. 
 
V odstavci 11 a 12 odstranit slovo 
„doby“. 

 
V § 93e odst. 2 na konci věty třetí slova 

„jazyka českého“ vyjádřit slovy 

„českého jazyka“. 
 

K bodu 134. 

Neakceptováno. Po úpravě by nebylo zřejmé, zda se předkládají 

doklady nebo předpisy. 

  

Akceptováno částečně - úprava bude provedena pouze v odstavci 

7, neboť tam nezpůsobí nejasnosti. 

 Akceptováno. 

  Akceptováno. 

  Akceptováno. 

  

Akceptováno částečně -  úprava bude provedena pouze v odstavci 

7, neboť tam nezpůsobí nejasnosti. 

 

Akceptováno. 

Akceptováno. 

 

Akceptováno. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Vložit paragrafovou značku před textem 

„93n“. 
Text odstavce 6 doporučujeme 

z důvodu přehlednosti členit pomocí 

písmen a úpravu toho, kdy je možné za 

přestupek uložit i trest zákazu činnosti, 

a úpravu zapisování rozhodnutí do 

evidence přestupků vyčlenit do dalších 

odstavců. 
K bodu 139. 
V textu ustanovení odstavce 4 nahradit 

středník tečkou a následující větu uvést 

velkým počátečním písmenem.  
Na konci věty třetí doporučujeme 

nahradit tečku slovem „a“, odstranit 

slovo „Protokol“ a za slovem „zejména“ 

odstranit dvojtečku. 

Bude upraveno. 

  

  

Akceptováno. 

  

 

 

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

88.  

Ministerstvo 
financí 

doporučující K Čl. II 
Obecně k přechodným ustanovením 
V textech bodů odkazujících na 

„dosavadní právní předpisy“ uvést 

odkazy na konkrétní právní předpisy. 
 
 
 
 
 

Akceptováno. 

  

V bodě 6 budou slova „podle dosavadních právních předpisů“ 

nahrazena slovy „podle § 60a zákona č. 111/1998 Sb., ve znění 

účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“. 
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Číslo Připomínkové 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

K bodu 14. a 16. 
V textu ustanovení nahradit středník 

tečkou a následující větu uvést 

velkým počátečním písmenem.  
 

V bodě 9 budou slova „podle dosavadních právních předpisů“ 

nahrazena slovy „podle § 89 až 90a zákona č. 111/1998 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

  

V bodě 13 budou slova „dosavadním právním předpisům“ 

nahrazena slovy „zákonu č. 111/1998 Sb., ve znění účinném přede 

dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

  

V bodě 14 budou ve větě první slova „podléhajícího dosavadním 

právním předpisům“ nahrazena slovy „podléhajícího zákonu č. 

111/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti 

tohoto zákona“ a ve větě druhé budou slova „podle dosavadních 

právních předpisů“ nahrazena slovy „podle zákona č. 111/1998 
Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona“. 

  

V bodě 15 budou slova „podle dosavadních právních předpisů“ 

nahrazena slovy „podle zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona“. 

  

bod 14 – akceptováno. 

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



Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

  

bod 16 – akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

89.  

Ministerstvo 
financí 

doporučující K Čl. IV 
K bodu 3. 
Slovo „text“ vyjádřit slovem „slova“, 

slovo „nahrazuje“ vyjádřit slovem 

„nahrazují“ a slovo „textem“ vyjádřit 

slovem „slovy“. 

Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 57 odst. 3 věty druhé 

LPV byla užita extenzivně i na novelizační bod 3), neboť zmínka 

o nahrazení „slov“ „slovy“ by byla nepřípadná (jelikož ve 

spojeních „koeficientu 1,5“ a „koeficientu 2,7“ je jen jedno 

„slovo“) a zmínka o nahrazení „slova“ „slovem“ by byla obsahově 

zavádějící. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

90.  

Ministerstvo 
financí 

doporučující K čl. IX 
K bodu 14. 
Neoznačené věty na 

konci  navrhovaného znění § 174 odst. 

16 je třeba označit jako samostatný 

odstavec. 

Lze akceptovat a poslední dvě věty označit jako odstavec 17, 

přičemž je však v takovém případě třeba v odkazu uvádět nejen 

písmena, ale doplnit i odstavec – tj. slova „podle písmene a) a d)“ 

nahradit slovy „podle odstavce 16 písm. a) a d)“. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

91.  

Ministerstvo 
financí 

doporučující K Čl. X 
Ve výčtu znění novel zákona o 

správních poplatcích vložit zkratku 

„Sb.“ za slova „zákona č. 50/2013“. 

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

92.  

Ministerstvo 
financí 

doporučující Ministerstvo financí nedopatřením 

neuplatnilo připomínku k části deváté – 
Změna zákona o správních 

poplatcích,  požadující vypuštění 

novelizačního bodu 6, na základě 

kterého se ruší písmeno x) v položce 22 

sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o 

správních poplatcích, ve znění 

pozdějších předpisů. Písmeno x) bylo 

novelou zákona č. 312/2002 Sb., o 

úřednících územních samosprávných 

celků, nahrazeno novými předměty 

správních poplatků, čímž byla 

odstraněna duplicita předmětů 

správních poplatků v položce 22 písm. 

w) a x) sazebníku. Tento materiál prošel 

řádným připomínkovým řízením a jako 

sněmovní tisk 641  je před projednáním 

ve druhém čtení v Poslanecké sněmovně 

Parlamentu ČR. Účinnost byla 

Akceptováno 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

stanovena na 1. 7. 2020. I kdyby 
účinnost tohoto zákona byla reálně 

posunuta, je téměř jisté, že zákon bude 

svojí účinností předcházet účinnost 

Vámi předložené novely, kde účinnost 

je stanovena na 1. 9. 2021 a může se tak 

opakovat situace, kdy v minulosti u 
dvou novel předkládaných MŠMT byl 

nově zavedený předmět položky 22 

písmeno w) zrušen pozdějším 

vyhlášením úplného znění položky 22. 

93.  

Ministryně 

spravedlnosti 
a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

 

zásadní 
Připomínky k Závěrečné zprávě 

z hodnocení dopadů regulace (ZZ RIA) 
 
K části 1.2 Definice problému 
Problém je třeba jasně definovat. V 

Definici problému by mělo být uvedeno, 

co je v praxi nevyhovující. To je třeba 

opřít o relevantní důkazy, empirická 

data, závěry analýz, zprávy expertů, 

apod.  
Součástí definice problému není 

představení cílů předkládaného návrhu 

právního předpisu, ani navrhovaného 

řešení, ani nákladů, které toto řešení 

Akceptováno 
Upraveno v ZZ RIA 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

přinese, či dokonce popis stávajícího 

právního stavu v dané oblasti. Je třeba, 

aby relevantní údaje byly uváděny v 

příslušných částech ZZ RIA v souladu 
s Obecnými zásadami pro hodnocení 

dopadů regulace (OZ RIA). 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

94.  

Ministryně 

spravedlnosti 
a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

 

doporučující Tematické oblasti/problémy 

neodpovídají cílům stanoveným ve 

Shrnutí ZZ RIA, resp. chybí určité širší 

tematické zastřešení pro lepší pochopení 

souvislostí a návaznosti. Před 

definováním jednotlivých dílčích 

problémů doporučujeme doplnit stručné 

uvedení do obecné problematiky, kterou 

má novela zákona řešit, např. lze vyjít 

z cílů návrhu zákona uvedených právě 

ve Shrnutí ZZ RIA (resp. nahlížet na ně 

a popsat je optikou problémů, které mají 

řešit) či v Předkládací zprávě. 
Jednotlivé dílčí problémy jsou vždy 

uvozeny tematickou oblastí - celkem 
jich je 19. Doporučujeme však pro lepší 

přehlednost a srozumitelnost definovat 

do názvů přímo konkrétní problémy, 

resp. i v textu tyto lépe konkretizovat, a 
s tím dále pracovat v ZZ RIA – 
promítnout do konkrétních cílů a variant 

Akceptováno 
Upraveno v ZZ RIA 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

řešení. Předkladatel tak činí podle 

tematických oblastí, ale ty mnohdy 

splývají a je složité pak udržovat 

pozornost a návaznost textu. 
Tyto připomínky jsou doporučující. 

95.  

Ministryně 

spravedlnosti 
a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

 

zásadní K části 1.3 Popis existujícího 

právního stavu v dané oblasti 
Je třeba doplnit zdůvodnění, proč je 

stávající právní úprava nedostatečná 

nebo nevyhovující, vysvětlení a 

zdůvodnění nezbytnosti navrhované 

právní úpravy v jejím celku. 
Předkladatel nevyhodnotil současný 

stav ve vztahu k zákazu diskriminace a 

ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 

Žádáme o doplnění. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

Akceptováno 

Upraveno v ZZ RIA 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

96.  

Ministryně 

spravedlnosti 
a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

 

zásadní K části 1.5 Popis cílového stavu 
Zpráva začíná Shrnutím ZZ RIA, 

v němž uvedeno, že „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.“ a následně 

Akceptováno 
Upraveno v ZZ RIA 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

jsou definovány další oblasti. Naopak 

v části Popis cílového stavu toto není 

vůbec popsáno a jako primární cíl je 

definováno „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. (…) zefektivnit činnost osob s 

ohledem na jejich aktuální potřeby a 

požadavky, které byly zjištěny aplikační 

praxí.“ Je žádoucí, aby tyto pasáže spolu 

korespondovaly. Doporučujeme proto 

využít a rozpracovat to, co je uvedeno 

ve Shrnutí ZZ RIA (případně 

v Předkládací zprávě) do této části 

textu.  
Předkladatel v úvodu definoval 19 

problematických/tematických oblastí, 

nicméně z nich pouze jedna (úprava 
týkající se informačního systému 

vzdělávání) je v této pasáži popsána 

s ohledem na stanovené cíle. Je třeba 

vše důsledně doplnit, resp. specifikovat 

jednotlivé cíle (cílový stav) pro každou 

tematickou oblast/problém. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

97.  

Ministryně 

spravedlnosti 
a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

 

zásadní K části 2. Návrh variant řešení 
Navrhované varianty řešení nejsou 

obecně dostatečně dobře popsány. 

V rámci 19 vymezených tematických 

oblastí je zpravidla představena pouze 

„nulová varianta“ a „varianta 1“ (návrh 

řešení). Kupříkladu u tematické oblasti 

týkající se zahraničních poskytovatelů 

vysokoškolského vzdělání je 

navrhovaná varianta 1 podrobně 

popsána i v dílčích krocích v podstatě 

jako navrhované řešení. Nebyly alespoň 

v dílčích otázkách zvažovány jiné 

varianty, resp. subvarianty řešení? 

V jiných případech, kdy je navrženo 

více variant řešení, nejsou tyto často 

blíže popsány, resp. jsou spíše načrtnuty 

(např. u přestupů studentů mezi 

studijními programy vysoké školy se 

pouze uvádí: „Varianta 3 naopak 

poskytuje pevný rámec přestupů a 

zabývá se konkrétními otázkami (např. 

za jakých podmínek je možné přestup 

povolit, příbuznost studijních programů, 

apod.“). Další náležitosti však již 

uvedeny nejsou). Například ani v otázce 

navyšování sociálních stipendií není 

zváženo jiné než zvolené  kritérium – 

Akceptováno 
Upraveno v ZZ RIA 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

pouze varianta 1 (navrhuje se zvýšit 

koeficient pro výpočet nároku na 

sociální stipendium z 1,5 na 2,7 podle 

koeficientu dle zákona o státní sociální 

podpoře). Proč je navrhováno právě toto 

navýšení? Nebylo zároveň zvažováno i 

jiné kritérium? Odvíjí se od vlastních 

odborných závěrů či vychází 

z konzultací s dotčenými subjekty?  
Varianty jsou ve většině koncipovány 

spíše jako legislativní řešení, nikoliv 

jako řešení věcné, což zřejmě souvisí 

také s nedostatečnou 

identifikací/definicí problémů, které má 

novela zákona řešit. Předkladatel 

nereflektuje strukturu OZ RIA a často 

opakovaně uvádí informace i v jiných 

částech ZZ RIA. Např. u varianty 

zabývající se problematikou sociálních 

stipendií zároveň definuje náklady 

(obdobný postup zvolil rovněž v pasáži 

definice problému).  
Návrh řešení poukazuje na vhodnost 
v podstatě jediné navrhované varianty. 

Varianty řešení by měly být v souladu 

s požadavky obsaženými v OZ RIA 
koncipovány především jako varianty 

věcného, nikoliv pouze legislativního 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

řešení. Žádáme proto o doplnění dalších 

variant věcného řešení, případně o 

zdůvodnění toho, proč nebyly 

zvažovány či zda alespoň při 

konzultacích se zainteresovanými 

subjekty nebyly jiné varianty 

diskutovány a proč se od nich upustilo. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

98.  

Ministryně 

spravedlnosti 
a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

 

zásadní K části 3. Vyhodnocení nákladů a 

přínosů 
Náklady a přínosy je třeba důsledně 

vyhodnocovat. Např. u tematické oblasti 

týkající se vyrovnání příležitostí osob se 

specifickými potřebami jsou u varianty 

1 a varianty 2 uplatněny obdobné 

přístupy v hodnocení. Není zřejmé, 

v čem se tedy varianty z hlediska 
přínosů a nákladů liší. Byť je 

pravděpodobně poměrně komplikované 

určit, jaké náklady přinese zavedení 

opatření pro soukromé vysoké školy, 

nelze se tomu vyhnout a je třeba alespoň 

rámcově podle počtu škol a průměrného 

počtu osob se specifickými osobami 
toto posoudit (např. na základě analogie 

u veřejných vysokých škol). Jakým 

způsobem budou soukromé vysoké 

školy tyto nové náklady financovat? 

Akceptováno 
Upraveno v ZZ RIA 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Bude pro ně možné využít nějaké 

programy ministerstva? I těmito 

otázkami by se měla ZZ RIA zabývat ve 

vztahu k dotčeným subjektům, které se 

budou touto regulací muset řídit. 
V jiném případě, např. u elektronického 

potvrzení o studiu a elektronického 

doručování a u některých dalších, se 

rovněž nelze omezit na konstatování, že 

pro většinu škol je to formalizování 

stávajícího stavu, ale předkladatel by 

měl alespoň rámcově předestřít, kolik 

škol (příp. procento) toto opatření ještě 

zavedeno nemá, a jaké zhruba budou 

s tím související náklady. Či se jen 

omezit na konstatování typu snižují se 

náklady na administraci, finanční 

náklady jsou zanedbatelné, apod., a toto 

blíže nevysvětlit, nerozvést proč. 
Údaje nelze prezentovat heslovitě, např. 

u stipendií uvést pouze, že se nově 

zavádí možnost přiznání stipendia na 

podporu praktických stáží a mobilit také 

absolventům, účastníkům celoživotního 

vzdělávání, akademických 

pracovníkům a jiným zaměstnancům 

vysoké školy, a že jsou upraveny zdroje 

finančních prostředků udělovaných 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

stipendií a způsob udělování stipendií. 

Vše je nutné pokud možno konkrétně 

uvést a vyčíslit. Kolik prostředků se na 

další zmíněná stipendia předpokládá 

a z čeho budou tato stipendia 

financována? 
Upozorňujeme předkladatele na 

skutečnost, že součástí této pasáže není 

představení ani zdůvodnění 

navrhovaných variant, ale posouzení 

jejich nákladů a přínosů (viz např. 
tematická oblast k úpravě týkající se 

informačního systému vzdělávání). 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

99.  

Ministryně 

spravedlnosti 
a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

 

zásadní K části 4. Zvolení vybraného řešení 
Pasáž není v souladu s požadavky OZ 

RIA. Nedochází zde ke stěžejní části 

RIA, a to porovnání variant a 

vyhodnocení nejvhodnější varianty 

řešení identifikovaného problému - 
pouze je konstatováno, že k dosažení 

definovaných cílů vede jediné 

prezentované řešení, popř. je pouze 

volně argumentováno, proč bylo u více 

variant řešení přistoupeno k jedné 

z nich. Volba nejvhodnějšího řešení 

není často dostatečně přesvědčivě 

zargumentována. 

Akceptováno 
Upraveno v ZZ RIA 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Podle OZ RIA je třeba pracovat 

s nulovou variantou ve speciálním 

režimu. Varianta nulová je koncipovaná 

minimálně jako analýza stávajícího 

stavu. Pokud není v praxi 

uskutečnitelná, může sloužit jako 

užitečné měřítko, se kterým mohou být 

ostatní varianty porovnávány. 

Zpracovává se, pokud přicházejí v 

úvahu jiné varianty. Použije se pro účely 

srovnání dopadů jednotlivých variant. V 

případě, že právní předpis vyšší právní 

síly stanoví, že zásah je nutný, a tudíž 

není možné uplatnit nulovou variantu, 

použije se nulová varianta pouze jako 

základ pro srovnání dopadů jiných 

variant. Z tohoto důvodu se 

nezpracovává do podrobnějších detailů. 
U vyhodnocení variant týkající se 

úpravy informačního systému 

vzdělávání není zřejmé, proč byl zvolen 

daný systém kritérií, aniž by byl předtím 

u 18 zbývajících tematických oblastí 

použit. Není zřejmé, na základě čeho 

bylo dáno nulové a navrhované variantě 

odpovídající bodové hodnocení v rámci 

tří zvolených kritérií. Nadto v dané 

tabulce není ani zahrnuto celkové 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

bodové hodnocení porovnávaných 

variant. 
V ZZ RIA absentuje vyhodnocení 

specifických dopadů, byť je obsaženo 

v důvodové zprávě a Shrnutí ZZ RIA 

(resp. dopady na životní prostředí, 

dopady ve vztahu zákazu diskriminace a 

ve vztahu k rovnosti žen a mužů, 

dopady na bezpečnost a obranu státu, 

zhodnocení korupčních rizik, atd.). 

Všechny dopady podle OZ RIA je třeba 

v ZZ RIA ve vztahu k navrhovanému 

řešení uvést. 
Tyto připomínky jsou zásadní. 

100.  

Ministryně 

spravedlnosti 
a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

 

zásadní K části 6. Přezkum účinnosti regulace 
Podle požadavků platných OZ RIA je v 

této části třeba uvést konkrétní 

indikátory budoucího přezkumu 

navrhovaného právního předpisu. 

Indikátory by měly ideálně vycházet ze 

všech 19 definovaných tematických 

oblastí (problémů), které návrh novely 

zákona řeší.  
Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno 
Upraveno v ZZ RIA 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

101.  Ministryně 

spravedlnosti 
zásadní K části 7. Konzultace a zdroje dat Akceptováno 

Upraveno v ZZ RIA 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

a předsedkyně 

Legislativní rady 

vlády 

 

Zcela chybí souhrnné vyhodnocení 

průběhu a výsledku konzultací 

s dotčenými subjekty, byť je z textu ZZ 
RIA zřejmé, že předkladatel s nimi 

konzultoval. Rovněž by bylo vhodné 

podrobněji uvést, s jakými daty 

předkladatel pracoval.  
Tato připomínka je zásadní. 

Závěr 
Žádáme o reflexi výše uvedeného i v 

rámci budoucího zpracovávání ZZ RIA. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

102.  

Úřad vlády ČR-
zmocněnkyně 

vlády pro lidská 

práva  

zásadní K bodu 5 -  § 21 odst. 1 písm. e) 
Slova „jí dostupná“ se vypouštějí. 
 

Akceptováno jinak 
Text ustanovení bude na základě připomínky Ministerstva 

spravedlnosti upraven takto: 

 

§ 21 odst. 1 písm. e) 

činit všechna dostupná přiměřená podpůrná opatření pro 

vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole,  

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

103.  Úřad vlády ČR-
zmocněnkyně 

zásadní K bodu 11 -  §  42 odst. 1 nové 

písmeno h) 
Akceptováno jinak 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

vlády pro lidská 

práva  
Slova „jí dostupná“ se vypouštějí.  
 
Odůvodnění:  
Podle navrhovaného znění 

předkládaného MŠMT je dle výše 

uvedených ustanovení veřejná i 

soukromá vysoká škola povinna činit jí 

dostupná podpůrná opatření pro 

vyrovnání příležitostí studovat na 

vysoké škole. Tuto povinnost pro 

vysoké školy je třeba zakotvit 

jednoznačně tak, aby těmto subjektům 

ukládala vytvářet podpůrná opatření pro 

přístupnost studia. Tento požadavek 

přímo vyplývá z článku 24 Úmluvy 

OSN o právech osob se zdravotním 

postižením, kterou ČR ratifikovala v r. 
2009. 

Text ustanovení bude na základě připomínky Ministerstva 

spravedlnosti upraven takto: 

  

§ 42 odst. 1 písm. h) 

činit přiměřená podpůrná opatření pro vyrovnání příležitostí 

studovat na vysoké škole, 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

 

104.  

Jihočeský kraj zásadní K části deváté: 
 
V zákoně č. 634/2004 Sb., o správních 

poplatcích, 
 
v položce č. 10 písm. d) navýšit správní 

poplatek za uznání platnosti nebo 

vydání osvědčení o uznání 

Akceptováno 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

rovnocennosti dokladu o dosažení 

základního, středního nebo vyššího 

odborného vzdělání získaného dle § 108 

školského zákona, z 1.000,- Kč na 

3.000,- Kč, tj. na stejnou výši, jako při 

uznávání  vysokoškolského vzdělávání 

(pol. č. 22 písm. m).  

Zdůvodnění: dosavadní poplatek 

vybíraný krajským úřadem kryje zhruba 

1/3 nákladů, které krajský úřad 

vynakládá na platy učitelů, kteří 

zajišťují nostrifikační zkoušky 

z vlastních provozních prostředků. Tyto 

náklady nemohou být dle vyjádření 

MŠMT kryty z přímých výdajů – UZ 
33353. Počet „nostrifikačních zkoušek“ 

se za posledních cca 5 let ztrojnásobil 

105.  

Moravskoslezský 

kraj 
doporučující Doporučující připomínky 

 
K části osmé - Změna školského 

zákona  
Čl. IX, bod 7 - § 16c odst. 7 až 9  
Moravskoslezský kraj s tímto 

novelizačním bodem nesouhlasí a 

odkazuje na 4. zásadní připomínku 

uplatněnou dopisem č. j. MSK 

Vysvětlení. 

 
Předkládaný materiál nezavádí institut posuzující osoby, 

nicméně má za cíl zavést informační systém vzdělávání. 

Ustanovení, vůči kterým připomínka směřuje, pouze 

předpokládají, že k zavedení institutu posuzující osoby 

dojde. Zavedení posuzují osoby je však předmětem zcela 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

2539/2020 ze dne 3. února 2020 v rámci 

připomínkového řízení k návrhu 

zákona, kterým se mění zákon č. 

561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, a některé 

další zákony. Tato zásadní připomínka 

obsahovala návrh nezavádět nový 

institut posuzující osoby (text 

předmětné zásadní připomínky je 

uveden níže). 
 
Ze stanoviska Moravskoslezského 

kraje č. j. MSK 2539/2020 ze dne 3. 

února 2020:     
„4. Zásadní připomínka 
K § 16c zákona č. 561/2004 Sb. 
Navrhujeme nový institut nezavádět a 

namísto toho navrhujeme v této 

souvislosti zvážit spíše kvalitní a 

jednotné metodické vedení školských 

poradenských zařízení, sjednocování 

jejich postupů a posílení kontrolních 

mechanismů. 
 
Odůvodnění:  

jiné novelizace (č.j. MSMT-35004/2019-1). Ustanovení 

umožňuje, aby posuzující osoba v případě, že bude 

zavedena, bude pro svou náležitou činnost potřebovat 

přistupovat do informačního systému vzdělávání, k čemuž jí 

předmětná novela dává oprávnění. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Současný systém podpůrných opatření a 

revizí je v praxi účinný poměrně krátkou 

dobu, tj. teprve od 1. 9. 2016. Dle 
našeho názoru by úpravě tohoto 

institutu měla předcházet analýza, 

vyhodnocení prvních let aplikační praxe 

a veřejná odborná diskuze. 

Nepovažujeme za šťastné pouze na 

základě statistických dat bez 

podrobnějšího hodnocení zavádět 

změnu v podobě „posuzující osoby“, 

která nadto povede ke zvýšení finanční 

náročnosti stávajícího systému, k 

potřebě personálního posílení tohoto 

institutu o další odborníky, s rizikem 
prodloužení procesu vedoucího k vydání 

doporučení, když se stát dosud ani 

nepokusil praxi školských poradenských 

zařízení systematicky a metodicky řídit 

se stávajícími zdroji.  
 
Dle našeho názoru by ke stejnému cíli, 

tj. k zajištění účelného a efektivního 

čerpání prostředků státního rozpočtu ze 

strany ministerstva v zájmu skutečné 

inkluzívní podpory žáků a k vyrovnání 

nejednotnosti doporučených PO 

s maximálním zohledněním druhu 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

zdravotního znevýhodnění žáka a míry 

jeho SVP při respektování struktury 

a personálních podmínek třídy, ve které 

je žák vzděláván, vedla i jasná, 

srozumitelně formulovaná a ustálená 

metodická činnost ministerstva.  
 
Souhlasíme v tomto s obavou školských 

poradenských zařízení, že současný 

návrh je toliko způsobilý kromě 

vynakládání dalších finančních zdrojů 

také negativně ovlivnit vnímání 

důvěryhodnosti činnosti školských 

poradenských zařízení.“ 

106.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

doporučující K návrhu zákona  
 
K části první 
 
K bodu 10 
Doporučujeme za text „odst. 2“ vložit 

slova „větě první“.  
V souvislosti s tím doporučujeme 

provést kontrolu celého návrhu zákona 

(obdobné doplnění doporučujeme 

provést dále např. v bodě 15). 

bod 10 – Akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 4 písm. d) LPV. 

(Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo nezbytné pouze v 
případě, že by předepsaným nahrazením textu mohla být 

nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak tomu však v 

daném případě není.) 

  

bod 15 - Akceptováno s přihlédnutím k obdobnému užití 

specifikace věty v čl. 57 odst. 4 písm. d) LPV. Za text „odst. 3“ 

budou vložena slova „větě poslední“. (Byť upřesnění, o kterou 

větu se jedná, by bylo nezbytné pouze v případě, že by 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

předepsaným vložením slov mohla být nesprávně dotčena i jiná 

věta téhož ustanovení. Tak tomu však v daném případě není.) 

  

celý další text – Budou provedeny zpřesňující úpravy i některých 

dalších novelizačních bodů. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

107.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

doporučující K bodu 22 
Doporučujeme slova „odst. 4 písm. b) se 

za text „písm. b)“ doplňuje text“ 

nahradit slovy „se na konci textu 

odstavce 4 doplňují slova“. 

Akceptováno částečně – s přihlédnutím mj. k čl. 58 odst. 8 písm. 

e) bude užito formulace „V § 47c odst. 4 se na konci textu písmene 

b) doplňuje text „nebo c)“.“. 

 Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

108.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

doporučující K bodu 44 
Doporučujeme slova „odst. 1 se na 

konci písmene i)“ nahradit slovy „se na 

konci odstavce 1“. 
Obdobnou úpravu doporučujeme 

provést rovněž v bodě 128.  
 

bod 44 - Akceptováno (v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) LPV). 

  

bod 128 - Akceptováno (v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) LPV). 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

109.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

doporučující K bodu 58 
Doporučujeme slova „vkládá text“ 

nahradit slovy „vkládají slova“. 
Obdobnou úpravu doporučujeme 

provést rovněž v bodech 65 a 137. 

bod 58 – Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 58 odst. 5 

písm. b), části věty za středníkem LPV byla užita extenzivně i na 

novelizační bod 58), neboť zmínka o vložení „slov“ by byla 

nepřípadná (jelikož ve spojení „nebo § 78a odst. 3“ je jen jedno 

„slovo“) a zmínka o vložení „slova“ by byla obsahově zavádějící. 
bod 65 – Akceptováno. (Místo formulace „vkládá text“ bude užito 

formulace „vkládají slova“.) 
bod 137 - Akceptováno. (Místo formulace „vkládá text“ bude 

užito formulace „vkládají slova“.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

110.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

doporučující K bodu 91 
Doporučujeme větu „Správcem registru 

docentů, profesorů a mimořádných 

profesorů vysokých škol je 

ministerstvo.“ nahradit slovem „druhá“. 

Akceptováno jinak – v bodě 91 bude užito spojení „a věta 

poslední se zrušuje“. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

111.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

doporučující K bodu 126 
Doporučujeme slovo „text“ nahradit 

slovem „slova“ a slovo „textem“ 

nahradit slovem „slovy“. 

Akceptováno částečně – bude užito spojení „nahrazují slovy“. 

Slovo „text“ však nebude nahrazen slovem „slova“, neboť ve 

spojení „§ 93a až 93k“ je jen jedno slovo 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

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



Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

112.  

Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

doporučující K části desáté 
 
Doporučujeme slovo „Zrušuje“ nahradit 

slovem „Zrušují“. 

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

113.  

Ministerstvo 
zemědělství 

doporučující 
Doporučující připomínky 
K návrhu zákona: 

K bodu 10a bodu 15 
Doporučujeme za text „odst. 2“ vložit 

slova „větě první“.  

bod 10 – Akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 4 písm. d) LPV. 

(Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo nezbytné pouze v 

případě, že by předepsaným nahrazením textu mohla být 

nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak tomu však v 

daném případě není.) 

  

bod 15 – Upraveno jinak. A to s přihlédnutím k obdobnému užití 

specifikace věty v čl. 57 odst. 4 písm. d) LPV.  Za text „odst. 3“ 

budou vložena slova „větě poslední“. (Byť upřesnění, o kterou 

větu se jedná, by bylo nezbytné pouze v případě, že by 

předepsaným vložením slov mohla být nesprávně dotčena i jiná 

věta téhož ustanovení. Tak tomu však v daném případě není.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

114.  

Ministerstvo 
zemědělství 

doporučující K bodu 22 
Doporučujeme slova „odst. 4 písm. b) se 
za text „písm. b)“ doplňuje text“ 

nahradit slovy „se na konci textu 
odstavce 4 doplňují slova“. 
(Legislativní pravidla vlády č. 58, odst. 

8 písm. d). 

Akceptováno částečně – s přihlédnutím mj. k čl. 58 odst. 8 písm. 

e) bude užito formulace „V § 47c odst. 4 se na konci textu písmene 

b) doplňuje text „nebo c)“.“. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

115.  

Ministerstvo 
zemědělství 

doporučující K bodu 44 

Doporučujeme slova „odst. 1 se na 

konci písmene i)“ nahradit slovy „se na 
konci odstavce 1“. 

Akceptováno (v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) LPV). 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

116.  

Ministerstvo 
zemědělství 

doporučující K bodu 58 

Doporučujeme slova „vkládá text“ 

nahradit slovy „vkládají slova“. 
Obdobnou úpravu doporučujeme 

provést rovněž v bodech 65 a 137. 

bod 58 – Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 58 odst. 5 

písm. b), části věty za středníkem LPV byla užita extenzivně i na 

novelizační bod 58), neboť zmínka o vložení „slov“ by byla 

nepřípadná (jelikož ve spojení „nebo § 78a odst. 3“ je jen jedno 

„slovo“) a zmínka o vložení „slova“ by byla obsahově zavádějící. 
bod 65 – Akceptováno. (Místo formulace „vkládá text“ bude užito 

formulace „vkládají slova“.) 
bod 137 - Akceptováno. (Místo formulace „vkládá text“ bude 

užito formulace „vkládají slova“.) 

Vyjádření připomínkového místa:  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Akceptujeme návrh vypořádání. 

117.  

Ministerstvo 
zemědělství 

doporučující K platnému znění: 
V platném znění doporučujeme opravit 

řadu překlepů, kdy jsou dvě slova či více 

slov spojena v jeden celek bez mezery 
mezi jednotlivými slovy, například v § 

46 odst. 4 písm. d). 

Případné písařské chyby budou opraveny. V § 46 odst. 4 písm. 

d) nicméně mezery mezi slovy nechybí.  (Nejedná se spíše o potíže 

se softwarem zpracovatele připomínky z MMR, kteroužto 

připomínku následně přejalo MZe ?) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

118.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující K Části první: 

k čl. I: 
k bodu 2 (§ 12 odst. 3): 
v souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních 

pravidel vlády slovo „text“ nahradit 

slovem „slova“ a slova „nahrazuje 

textem“ nahradit slovy „nahrazují 

slovy“ 

Neakceptováno. A to s ohledem na čl. 57 odst. 3 větu druhou 

LPV, neboť ve spojení „a e)“ i ve spojení „ , e) a f)“ je vždy jen 

jedno slovo  (spojka „a“) a nelze tedy hovořit o nahrazení „slov“. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

119.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 10 (§ 40 odst. 2): 

• za text „§ 40 odst. 2“ vložit slova 

„větě první“ 
Akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 4 písm. d) LPV. (Byť 

upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo nezbytné pouze v 

případě, že by předepsaným nahrazením textu mohla být 

nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak tomu však v 

daném případě není.) 

Vyjádření připomínkového místa:  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Akceptujeme návrh vypořádání. 

120.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 15 (§ 46 odst. 3): 

• za text „§ 46 odst. 3“ vložit slova 

„větě poslední“ 

Akceptováno s přihlédnutím k obdobnému užití specifikace věty 

v čl. 57 odst. 4 písm. d) LPV. Za text „odst. 3“ budou vložena slova 

„větě poslední“. (Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo 

nezbytné pouze v případě, že by předepsaným vložením slov 

mohla být nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak 

tomu však v daném případě není.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

121.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 19 (§ 47b odst. 4): 

• za text „§ 47b odst. 4“ vložit 

slova „větě první“ 
• v souladu s čl. 57 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády 

slovo „text“ nahradit slovem 

„slova“ a slova „nahrazuje 

textem“ nahradit slovy 

„nahrazují slovy“ 

Akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 4 písm. d) LPV. (Byť 

upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo nezbytné pouze v 

případě, že by předepsaným nahrazením textu mohl být nesprávně 

dotčen i tentýž text uvedený v jiné větě téhož ustanovení. Tak tomu 

však v daném případě není.) 

Neakceptováno. A to s ohledem na čl. 57 odst. 3 větu druhou 

LPV, neboť ve spojení „3 let“ i ve spojení „5 let “ je vždy jen jedno 

slovo („let“) a nelze tedy hovořit o nahrazení „slov“. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

122.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 21 (§ 47c odst. 3): 

• v souladu s čl. 56 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády 

slovo „text“ nahradit slovem 

„slova“ a slovo „zrušuje“ 

nahradit slovem „zrušují“ 

Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 56 odst. 1 věty druhé 

LPV byla užita extenzivně i na novelizační bod 21), neboť zmínka 

o zrušení slov“ by byla nepřípadná (jelikož ve spojení „písm. a) a 

b)“ je jen jedno „slovo“) a zmínka o zrušení „slova“ by byla 

obsahově zavádějící. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

123.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 22 (§ 47c odst. 4 písm. b)): 

• v souladu s čl. 58 odst. 7 

Legislativních pravidel vlády 

slova „doplňuje text“ nahradit 

slovy „doplňují slova“ 

Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 58 odst. 7, části věty 

za středníkem LPV byla užita extenzivně i na novelizační bod 22), 

neboť zmínka o doplnění „slov“ by byla nepřípadná (jelikož ve 

spojení „nebo c)“ je jen jedno „slovo“) a zmínka o doplnění 

„slova“ by byla obsahově zavádějící. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

124.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 25 (§ 48 odst. 5 písm. c)): 

• slova „za slova „poskytovat 

vysokoškolské vzdělání““, 

v souladu s čl. 58 odst. 8 

písm. e) Legislativních pravidel 

vlády, nahradit slovy „na konci 

textu“ 

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

125.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 29 (§ 50 odst. 9): 

• slova „věta třetí“, v souladu s čl. 

73 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit slovy 

„věta poslední“ 

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

126.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 30 (§ 51 odst. 1): 

• před číslo „51“ vložit 

paragrafovou značku 
• za text „§ 51“ vložit slova „větě 

první“ 

Akceptováno – paragraf. značka bude doplněna. 

Vložení slov „větě první“ akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 

4 písm. d) LPV. (Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo 

nezbytné pouze v případě, že by předepsaným nahrazením slova 

mohla být nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak 

tomu však v daném případě není.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

127.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 37 (§ 58 odst. 3): 

• za text „§ 58 odst. 3“ vložit slova 

„větě první“ 
• slova „za slova „stejného typu“ 

se vkládají“, v souladu s čl. 58 

odst. 8 písm. g) Legislativních 

pravidel vlády, nahradit slovy 

„na konci textu se doplňují“ 

Vložení slov „větě první“ akceptováno s přihlédnutím k 

obdobnému užití specifikace věty v čl. 57 odst. 4 písm. d) LPV. 

(Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo nezbytné pouze v 

případě, že by předepsaným vložením slov mohla být nesprávně 

dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak tomu však v daném 

případě není.) 

Vyjádření připomínkového místa:  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Akceptujeme návrh vypořádání. 

128.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 40 (§ 60 odst. 1): 

• za text „§ 60 odst. 1“ vložit slova 

„větě první“ 
• slova „za slovo „zájmově“ 

vkládají“, v souladu s čl. 58 

odst. 8 písm. g) Legislativních 

pravidel vlády, nahradit slovy 

„na konci textu se doplňují“ 

Upraveno jinak – s ohledem na čl. 58 odst. 8 písm. g) LPV bude 

užito formulace „V § 60 odst. 1 se na konci textu věty první 

doplňují slova“.  

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

129.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 43 (§ 68 odst. 1 písm. f)): 

• v souladu s čl. 56 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády 

slovo „text“ nahradit slovem 

„slova“ a slovo „zrušuje“ 

nahradit slovem „zrušují“ 

Úprava bodu 43 nebyla provedena (a výjimka dle čl. 56 odst. 1 

věty druhé LPV byla užita extenzivně i na novelizační bod 43), 

neboť zmínka o zrušení „slov“ by byla nepřípadná (jelikož ve 

spojení „a 4“ je jen jedno „slovo“) a zmínka o zrušení „slova“ by 

byla obsahově zavádějící. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

130.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 45 (§ 68 odst. 2): 

slova „vkládá text“, v souladu s čl. 58 

odst. 5 Legislativních pravidel vlády, 

nahradit slovy „vkládají slova“ 

Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 58 odst. 5 písm. b), 

části věty za středníkem LPV byla užita extenzivně i na 

novelizační bod 45), neboť zmínka o vložení „slov“ by byla 

nepřípadná (jelikož ve spojení „a j)“ je jen jedno „slovo“) a zmínka 

o vložení „slova“ by byla obsahově zavádějící. 

Vyjádření připomínkového místa:  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Akceptujeme návrh vypořádání. 

131.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 46 (§ 68 odst. 3): 

• za text „§ 68 odst. 3“ vložit slova 

„větě první“ 
Vložení slov „větě první“ akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 

4 písm. d) LPV. (Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo 

nezbytné pouze v případě, že by předepsaným nahrazením slova 

mohla být nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak 

tomu však v daném případě není.)  

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

132.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 47 (§ 68 odst. 4): 

• za text „§ 68 odst. 4“ vložit slova 

„větě první“   

Vložení slov „větě první“ akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 

4 písm. d) LPV. (Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo 

nezbytné pouze v případě, že by předepsaným nahrazením čísla 

mohla být nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak 

tomu však v daném případě není.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

133.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 49 (§ 69a odst. 1): 

• slova „věta druhá“, v souladu 
s čl. 73 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit slovy 

„věta poslední“     

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

134.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 51 (§ 69a odst. 3): 

slova „§ 54b nebo § 68“, v souladu s čl. 

70 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, 

nahradit slovy „§ 54b nebo 68“  

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

135.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 53 (§ 72 odst. 16): 

• za text „§ 72 odst. 16“ vložit 

slova „větě první“ 

Vložení slov „větě první“ akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 

4 písm. d) LPV. (Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo 

nezbytné pouze v případě, že by předepsaným nahrazením slov 

mohla být nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak 

tomu však v daném případě není.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

136.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 57 (§ 79 odst. 2 písm. e)): 

• slova „doplňuje text“, v souladu 
s čl. 58 odst. 7 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit slovy 

„doplňují slova“ 

Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 58 odst. 7, části věty 

za středníkem LPV byla užita extenzivně i na novelizační bod 57), 

neboť zmínka o doplnění „slov“ by byla nepřípadná (jelikož ve 

spojení „a § 78a odst. 3“ je jen jedno „slovo“) a zmínka o doplnění 

„slova“ by byla obsahově zavádějící. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

137.  
Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 58 (§ 79 odst. 4 písm. b)): 

• slova „vkládá text“, v souladu 
s čl. 58 odst. 5 Legislativních 

Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 58 odst. 5, části věty 

za středníkem LPV byla užita extenzivně i na novelizační bod 58), 

neboť zmínka o vložení „slov“ by byla nepřípadná (jelikož ve 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

pravidel vlády, nahradit slovy 

„vkládají slova“ 
spojení „nebo § 78a odst. 3“ je jen jedno „slovo“) a zmínka o 

vložení „slova“ by byla obsahově zavádějící. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

138.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 60 (§ 81 odst. 2): 

• za text „§ 81 odst. 2“ vložit slova 

„větě první“ 

Vložení slov „větě první“ akceptováno s přihlédnutím k 

obdobnému užití specifikace věty v čl. 57 odst. 4 písm. d) LPV. 

(Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo nezbytné pouze v 

případě, že by předepsaným vložením slova mohla být nesprávně 

dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak tomu však v daném 

případě není.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

139.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 62 (§ 81 odst. 4): 

• v souladu s čl. 57 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády 

slovo „text“ nahradit slovem 

„slova“ a slova „nahrazuje 

textem“ nahradit slovy 

„nahrazují slovy“ 

Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 57 odst. 3 věty druhé 

LPV byla užita extenzivně i na novelizační bod 62), neboť zmínka 

o nahrazení „slov“ „slovy“ by byla nepřípadná (jelikož ve 

spojeních „a 2“ a „až 3“ je jen jedno „slovo“) a zmínka o nahrazení 

„slova“ „slovem“ by byla obsahově zavádějící. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

140.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 66 (§ 81a odst. 4 písm. a)): 

• slova „vkládá text“, v souladu 
s čl. 58 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit slovy 

„vkládají slova“ 

Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 58 odst. 5 písm. b), 

části věty za středníkem LPV byla užita extenzivně i na 

novelizační bod 66), neboť zmínka o vložení „slov“ by byla 

nepřípadná (jelikož ve spojení „nebo § 78a odst. 3“ je jen jedno 
„slovo“) a zmínka o vložení „slova“ by byla obsahově zavádějící. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

141.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 69 (§ 83 odst. 4): 

• text „odstavec 4“, v souladu s čl. 

58 odst. 4 písm. a) 

Legislativních pravidel vlády, 

nahradit slovy „se doplňuje 

odstavec 4, který“ 

Neakceptováno; předpokládá se, že v době schvalování této 

novely bude již ustanovení § 83 obsahovat odstavec 4. (Vzhledem 

k novelizaci, která by měla být provedena dle sněmovního tisku 

673/0.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

142.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 70 (§ 83b odst. 2): 

• za text „§ 83b odst. 2“ vložit 

slova „větě poslední“ 

Akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 4 písm. d) LPV. Za text 

„odst. 2“ budou vložena slova „větě poslední“. (Byť upřesnění, o 

kterou větu se jedná, by bylo nezbytné pouze v případě, že by 

předepsaným nahrazením nebo vložením slov mohla být 

nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak tomu však v 

daném případě není.) 

Vyjádření připomínkového místa:  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Akceptujeme návrh vypořádání. 

143.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 71 (§ 83b odst. 6): 

• za text „§ 83b odst. 6“ vložit 

slova „větě první“ 
• slova „věta druhá“, v souladu 

s čl. 73 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit slovy 

„větě poslední“ 

Vložení slov „větě první“ akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 

4 písm. d) LPV. (Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo 

nezbytné pouze v případě, že by předepsaným nahrazením slov 

mohla být nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak 

tomu však v daném případě není.) 

Akceptováno s úpravou – bude užito spojení „věta poslední“. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

144.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 72 (§ 83b odst. 7): 

za text „§ 83b odst. 7“ vložit slova „větě 

první“ 

Vložení slov „větě první“ akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 

4 písm. d) LPV. (Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo 

nezbytné pouze v případě, že by předepsaným nahrazením slov 

mohla být nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak 

tomu však v daném případě není.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

145.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 78 (§ 83e odst. 4): 

• za text „§ 83e odst. 4“ vložit 

slova „větě první“ 
Vložení slov „větě první“  a „ve větě první“ nebylo akceptováno 

(a to ani s ohledem na čl. 57 odst. 4 písm. d) LPV). I kdyby bylo 

odhlédnuto od skutečnosti, že upřesnění, o kterou větu se jedná, by 

bylo nezbytné pouze v případě, že by předepsaným vložením slova 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

• slovo „text“, v souladu s čl. 58 

odst. 5 Legislativních pravidel 

vlády, nahradit slovem „slova“ 
• za slovo „ministerstva;“ vložit 

slova „ve větě druhé“ 

nebo zrušením slov mohl být nesprávně dotčen i tentýž text 

uvedený v jiné větě/v jiných větách téhož ustanovení (– čemuž 

však v daném případě takto není), je třeba mít na zřeteli, že po 

navrhované úpravě by nebylo z užité formulace zřejmé, do které 

(kolíkáté) věty patří slova „po projednání s orgány reprezentace 

vysokých škol“. 

  

Úprava (nahrazení slova „text“) nebyla provedena, jelikož ve 

spojení „písm. e) nebo“ je jen jedno „slovo“. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

146.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 79 (§ 84 odst. 2 písm. b)): 

• navrhované znění, v souladu 
s čl. 57 odst. 2 písm. d) 

Legislativních pravidel vlády, 

nahradit zněním: „V § 84 odst. 2 

písmeno b) zní: „b) na základě 

Rady Akreditačního úřadu.“ 

Akceptováno s tím, že bude uvedeno „na základě usnesení Rady 
Akreditačního úřadu 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

147.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 80 (§ 87 odst. 1 písm. g) bodu 

1): 
• navrhované znění, v souladu 

s čl. 57 odst. 2 písm. e) 

Legislativních pravidel vlády, 

nahradit zněním „V § 87 odst. 1 

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

písm. g) bod 1 zní: „1. rámec 

kvalifikací,“ 
 

Akceptujeme návrh vypořádání. 

148.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 84 (§ 87 odst. 1 písm. i)): 

• v poznámce pod čarou č. 39 

slova „ve znění zákona č. 

…/2020 Sb.“, v souladu s čl. 65 

odst. 2 Legislativních pravidel 

vlády, nahradit slovy „ve znění 

pozdějších předpisů.“ 
 

Neakceptováno. Navržený obrat se užívá pouze namísto citace 

několika (tedy dvou a více) novel, nikoliv novely jediné.  

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

149.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodům 90 a 91 (§ 87b odst. 1): 

• navrhované znění nahradit 

zněním: 
„90. V § 87b odst. 1 větě první se slova 

„informačním systémem veřejné 

správy, který slouží“ nahrazují slovy „je 

součástí informačního systému 

vzdělávání39). Slouží“. 
91. V § 87b odst. 1 větě druhé se za 

slovo „zaměstnancích“ vkládají slova „v 

pracovním nebo služebním poměru“ a 

věta poslední se zrušuje.“ 
 

Neakceptováno. Novelizační body 90 a 91 budou mít rozdílnou 

účinnost; je třeba zachovat jejich původní věcný obsah. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

                      

150.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 95 (§ 87b odst. 5): 

• za text „§ 87b odst. 5“ vložit 

slova „větě první“ 
Vložení slov „větě první“ akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 

4 písm. d) LPV. (Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo 

nezbytné pouze v případě, že by předepsaným nahrazením slov 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

 mohla být nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak 

tomu však v daném případě není.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

151.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 97 (§ 88 odst. 4): 

• za text „§ 88 odst. 4“ vložit slova 

„větě první“ 
• v souladu s čl. 57 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády 

slovo „text“ nahradit slovem 

„slova“ a slova „nahrazuje 

textem“ nahradit slovy 

„nahrazují slovy“ 
 

- Vložení slov „větě první“ akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 

4 písm. d) LPV. (Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo 

nezbytné pouze v případě, že by předepsaným nahrazením textu 

mohla být nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak 

tomu však v daném případě není.) 

  

- Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 57 odst. 3 věty 

druhé LPV byla užita extenzivně i na novelizační bod 97), neboť 

zmínka o nahrazení „slov“ „slovy“ by byla nepřípadná (jelikož ve 

spojeních „c) až g)“ a „c) až h)“ je jen jedno „slovo“) a zmínka o 

nahrazení „slova“ „slovem“ by byla obsahově zavádějící. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

152.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 98 (§ 88 odst. 4): 

• za text „§ 88 odst. 4“ vložit slova 

„větě první“ 
 

Vložení slov „větě první“ akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 

4 písm. d) LPV. (Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo 

nezbytné pouze v případě, že by předepsaným nahrazením slov 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

mohla být nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak 

tomu však v daném případě není.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

153.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 100 (§ 89 odst. 1 písm. b)): 

• slovo „ustanovení“, v souladu 
s čl. 69 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, vypustit 

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

154.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 102 (§ 89 odst. 3 a 4): 

• v poznámce pod čarou č. 41 

slova „ve znění zákona č. 

183/2017 Sb.“, v souladu s čl. 

65 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit slovy 

„ve znění pozdějších předpisů.“ 
 

Neakceptováno. Navržený obrat se užívá pouze namísto citace 

několika (tedy dvou a více) novel, nikoliv novely jediné.  

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

155.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 105 (§ 90 odst. 2): 

• slova „věta třetí“, v souladu s čl. 

73 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit slovy 

„věta poslední“ 
 

Upraveno jinak – novelizační body 103, 104 a 105 budou dle 

připomínky MV sloučeny a bude užito textu „V § 90 odstavec 2 

zní:“ 

Vyjádření připomínkového místa:  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Akceptujeme návrh vypořádání. 

156.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 114 (§ 91 odst. 3): 

• za text „§ 91 odst. 3“ vložit slova 

„větě první“ 
• v souladu s čl. 57 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády 

slovo „text“ nahradit slovem 

„slova“ a slova „nahrazuje 

textem“ nahradit slovy 

„nahrazují slovy“ 
 

- Akceptováno jinak – bude užito formulace „se ve větě první a 

třetí“. 

  

- Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 57 odst. 3 věty 

druhé LPV byla užita extenzivně i na novelizační bod 114), neboť 

zmínka o nahrazení „slov“ „slovy“ by byla nepřípadná (jelikož ve 

spojeních „koeficientu 1,5“ a „koeficientu 2,7“ je jen jedno 

„slovo“) a zmínka o nahrazení „slova“ „slovem“ by byla obsahově 

zavádějící. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

157.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 123 (§ 93f až 93i): 

• za slovo „nadpisů“, v souladu 
s čl. 56 odst. 2 písm. c) 

Legislativních pravidel vlády, 

vložit slova „a poznámky pod 

čarou č. 35“ 
 

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

158.  
Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 125 (§ 93k): 

• za text „§ 93k“ vložit slova „větě 

první“ 
Vložení slov „větě první“ akceptováno s ohledem na čl. 57 odst. 

4 písm. d) LPV. (Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by bylo 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

 nezbytné pouze v případě, že by předepsaným nahrazením slov 

mohla být nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak 

tomu však v daném případě není.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

159.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 126 (§ 93l): 

• v souladu s čl. 57 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády 

slovo „text“ nahradit slovem 

„slova“ a slova „nahrazuje 

textem“ nahradit slovy 
„nahrazují slovy“ 

 

Akceptováno částečně – bude užito spojení „nahrazují slovy“. 

Slovo „text“ však nebude nahrazen slovem „slova“, neboť ve 

spojení „§ 93a až 93k“ je jen jedno slovo. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

160.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 136 (§ 93o odst. 2): 

• za text „§ 93o odst. 2“ vložit 

slova „větě poslední“ 
 

Vložení slov „větě poslední“ akceptováno s ohledem na čl. 57 

odst. 4 písm. d) LPV. (Byť upřesnění, o kterou větu se jedná, by 

bylo nezbytné pouze v případě, že by předepsaným nahrazením 

slov mohla být nesprávně dotčena i jiná věta téhož ustanovení. Tak 

tomu však v daném případě není.) 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

161.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 137 (§ 95 odst. 1): 

• slova „vkládá text“, v souladu 
s čl. 58 odst. 5 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit slovy 

„vkládají slova“ 
 

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

162.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 138 (§ 95 odst. 1): 

• slova „větě třetí“, v souladu s čl. 

73 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit slovy 

„větě poslední“ 
 

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

163.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k bodu 140 (§ 95 odst. 8 písm. g)): 

• v souladu s čl. 56 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády 

slovo „text“ nahradit slovem 

„slova“ a slovo „zrušuje“ 

nahradit slovem „zrušují“ 
 

Úprava bodu 140 nebyla provedena (a výjimka dle čl. 56 odst. 1 

věty druhé LPV byla užita extenzivně i na novelizační bod 140), 

neboť zmínka o zrušení „slov“ by byla nepřípadná (jelikož ve 

spojení „a 4“ je jen jedno „slovo“) a zmínka o zrušení „slova“ by 

byla obsahově zavádějící. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

164.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující k čl. II: 

k bodu 1: 
• slovo „ustanovení“, v souladu 

s čl. 69 odst. 1 Legislativních 

pravidel vlády, vypustit 

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

 Akceptujeme návrh vypořádání. 

165.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující K Části druhé čl. III: 

 
• za slova „podle zákona o 

vysokých školách“, v souladu 
s čl. 45 odst. 4 Legislativních 

pravidel vlády, doplnit odkaz na 

poznámku pod čarou č. 142 a 

v poznámce pod čarou č. 142 

uvést úplnou citaci tohoto jiného 

právního předpisu nebo jeho 

ustanovení 
 

Lze akceptovat doplnění poznámky pod čarou a odkazu na ni. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

166.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující K Části třetí čl. IV: 

k bodu 3 (§ 64 odst. 7): 
• v souladu s čl. 57 odst. 3 

Legislativních pravidel vlády 

slovo „text“ nahradit slovem 

„slovy“ a slova „nahrazuje 

textem“ nahradit slovy 

„nahrazují slovy“ 
 

Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 57 odst. 3 věty druhé 

LPV byla užita extenzivně i na novelizační bod 3), neboť zmínka 

o nahrazení „slov“ „slovy“ by byla nepřípadná (jelikož ve 

spojeních „koeficientu 1,5“ a „koeficientu 2,7“ je jen jedno 

„slovo“) a zmínka o nahrazení „slova“ „slovem“ by byla obsahově 

zavádějící. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

167.  
Hlavní město 

Praha 
doporučující K Části páté čl. VI: 

k bodu 2 (§ 7 odst. 1 písm. s) a t)): Lze akceptovat doplnění poznámky pod čarou a odkazu na ni. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

• za slova „podle zákona o 

vysokých školách“, v souladu 
s čl. 45 odst. 4 Legislativních 

pravidel vlády, doplnit odkaz na 

poznámku pod čarou č. 64 a 

v poznámce pod čarou č. 64 
uvést úplnou citaci tohoto jiného 

právního předpisu nebo jeho 

ustanovení 
 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

168.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující K Části šesté čl. VII: 

k bodu 1 (§ 7 písm. b)): 
• v poznámce pod čarou č. 4 slova 

„Zákon č. 561/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů.“, 

v souladu s čl. 62 Legislativních 

pravidel vlády, nahradit slovy 

„Zákon č. 561/2004 Sb.“ 
 

Neakceptováno s ohledem na čl. 64 odst. 2 LPV. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

169.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující  

K Části sedmé čl. VIII: 
k bodu 1 (§ 28 odst. 2 písm. e)): 

• u poznámky pod čarou č. 24 

slova „ve znění zákona č. 

…/2020 Sb., v souladu s čl. 65 

odst. 2 Legislativních pravidel 

Neakceptováno. Navržený obrat se užívá pouze namísto citace 

několika (tedy dvou a více) novel, nikoliv novely jediné.  

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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místo 
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Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

vlády, nahradit slovy „ve znění 

pozdějších předpisů.“ 
 

170.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující  

K Části osmé čl. IX: 
 
k bodům 5 (§ 16c odst. 4), 6 (§ 16c 

odst. 5) a 7 (§ 16c odst. 7 až 9): 
• zvážit navrhované znění, neboť 

zákon č. 561/2004 Sb., o 

předškolním, základním, 

středním, vyšším odborném a 

jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, neobsahuje § 16c 
 

Bude řešeno podle výsledku připomínkového řízení (č.j. MSMT-
35004/2019-1) týkající se § 16c školského zákona. 

Zavedení posuzující osoby (§ 16c) je předmětem zcela jiné 

novelizace (č.j. MSMT-35004/2019-1) a podstata 
připomínky bude teprve vypořádávána v rámci 

připomínkového řízení k tomuto materiálu.  

Jak správně uvádí připomínkové místo, §16c dosud v zákoně 

není, nicméně v této fázi projednávání již musí zohledňovat 

existenci tohoto institutu pro případ, že by příslušná novela 

školského zákona byla schválena. Materiál bude samozřejmě 

aktualizován v návaznosti na vypořádání novely školského 

zákona. 

Ustanovení umožňuje, aby posuzující osoba v případě, že 

bude zavedena, pro svou náležitou činnost přistupovala do 

informačního systému vzdělávání. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

171.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující K Části deváté čl. X: 

 
k bodu 1 (poznámkám pod čarou č. 

26d až 26g): 
• slova „, ve znění pozdějších 

předpisů“, v souladu s čl. 62 

Legislativních pravidel vlády, 

vypustit 

Neakceptováno s ohledem na čl. 64 odst. 2 LPV. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

172.  

Hlavní město 

Praha 
doporučující K Části desáté čl. XII: 

 
• slova „Zrušuje se:“, v souladu 

s čl. 52 odst. 2 písm. b) 

Legislativních pravidel vlády, 

nahradit slovy „Zrušují se:“ 
 

Akceptováno. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

  

173.  

Ministerstvo 
obrany 

zásadní K čl. I, § 78 odst. 6 a 7, a § 79 odst. 2 

písm. g) 
V případě ustanovení § 78 odst. 6 a 7 

požaduje Ministerstvo obrany ponechat 

toto ustanovení v současné formě, a to 

tak, že v předmětné oblasti budou vždy 

vyžadována stanoviska obou rezortů 

(tzn. ponecháním spojky „i“) a současně 

s tím požaduje Ministerstvo obrany za 
účelem souladu navrhovaného textu s 

již platným zněním nahradit v 

Akceptováno 
 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

ustanovení § 79 odst. 2 písm. g) spojku 

„nebo“ spojkou „i“ a celé písmeno g) tak 

uvést v následujícím znění: 
„g) v případě studijního programu 

zaměřeného na přípravu odborníků v 

oblasti bezpečnosti České republiky 

také oznámení, že daný studijní program 
je zaměřen na přípravu odborníků v 

oblasti bezpečnosti České republiky, a 

souhlasné stanovisko Ministerstva 

obrany i Ministerstva vnitra, že 

absolventi budou připraveni 

odpovídajícím způsobem k výkonu 

povolání v této oblasti.“. 
 
Odůvodnění: 
Návrh předpokládá změnu § 78 odst. 6 

a současně odst. 7 akceptováním 

vládního návrhu změny zákona, 

zakotveného ve sněmovním tisku 673/0. 
§ 78 odst. 6 v dikci uvedeného 

sněmovního tisku upravuje dosavadní 

postup, kdy „V případě akreditace 

studijních programů zaměřených na 

přípravu odborníků v oblasti 
bezpečnosti České republiky je 

podmínkou pro udělení akreditace 

studijního programu kladné stanovisko 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Ministerstva obrany i Ministerstva 
vnitra“ a to tak, že nyní bude postačovat 

stanovisko Ministerstva obrany nebo 
Ministerstva vnitra, tedy pouze jednoho 
z těchto ministerstev. 
Není tedy jednoznačně vymezeno, které 

z ministerstev (Ministerstvo obrany i 
Ministerstvo vnitra) bude vydávat 

stanovisko, resp. povolení, k akreditaci 
studijních programů zaměřených na 

přípravu odborníků v oblasti 
bezpečnosti ČR. Odůvodnění uvedené v 

důvodové zprávě k vládnímu návrhu 

novely zákona č. 416/2009 Sb. 

(sněmovní tisk č. 673/0 z 10. 12. 2019) 

je značně benevolentní, když uvádí „To 

znamená, že bude postačovat stanovisko 

jen jednoho z uvedených ministerstev.“, 

přičemž je zjevné, že není žádoucí, aby 

Ministerstvo obrany posuzovalo 
samostatně (bez stanoviska MV) např. 

oblast vnitřní bezpečnosti nebo 

Ministerstvo vnitra posuzovalo 
samostatně (bez stanoviska MO) např. 

oblast vojenského umění. 
V případě, že bude postačovat 

stanovisko pouze jednoho 
z ministerstev, nebude Ministerstvu 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

obrany umožněno samostatně posuzovat 

studijní programy typicky spadající do 

působnosti Ministerstva vnitra 
(například Ochrana obyvatelstva), 

přestože součástí těchto studijních 

programů mohou být a mnohdy jsou 

také předměty ryze „vojenské“, 

například Obrana státu (jde o reálný 

příklad z praxe, kdy Jihočeská 

univerzita České Budějovice právě teď 

akredituje program Ochrana 
obyvatelstva se zaměřením na CBRN a 

povinným předmětem zakončeným 

zkouškou je předmět Obrana státu). 
Navíc, u některých typických studijních 

programů, tak jak jsou uvedeny v 

nařízení vlády č. 275/2016 Sb., 

o oblastech vzdělávání ve vysokém 

školství, nelze jednoznačně stanovit 

jednoho gestora pro potřeby tohoto 

paragrafu – zcela zřejmým příkladem 

jsou studijní programy Řízení a použití 

ozbrojených sil a bezpečnostních sborů 

nebo Bezpečnostní aspekty ve veřejné 

správě. 
Tato připomínka je zásadní. 

174.   zásadní  
K § 95 odst. 2: 

Akceptováno  

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



Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

V první větě požadujeme slova „vojáků 

v činné službě“ nahradit slovem 

„uchazečů“. 
 
Odůvodnění: Ministerstvo obrany 
může mít požadavky nejen na přijímání 

vojáků v činné službě, ale i na přijímání 

civilních uchazečů. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

175.  

 zásadní K § 95 odst. 4: 
Navrhované ustanovení § 95 odst. 4 
požadujeme uvést v následujícím znění 

(úpravy textu jsou vyobrazeny tučně): 
 
„(4) Státní vysoká škola může požádat o 

akreditaci studijního programu 

zabezpečovaného ve spolupráci 

s veřejnou vysokou školou, státní 

vysokou školou nebo právnickou 

osobou, která má sídlo, svou ústřední 

správu nebo hlavní místo své 

podnikatelské činnosti na území 

některého členského státu Evropské 

unie a která byla zřízena nebo 

založena podle práva některého 

členského státu Evropské unie, 

zabývající se vzdělávací a tvůrčí 

Akceptováno částečně  

v § 95 odst. 4 bude užito textu:  

„(4) Státní vysoká škola může požádat o samostatnou 

akreditaci studijního programu zabezpečovaného ve 

spolupráci se státní vysokou školou, veřejnou vysokou 

školou nebo jinou právnickou  osobou, která má sídlo, svou 

ústřední správu nebo hlavní místo své podnikatelské 

činnosti na území některého členského státu Evropské unie 

a  která byla zřízena nebo založena podle práva některého 

členského státu Evropské unie, zabývající se vzdělávací a 

tvůrčí činností. O této spolupráci při zabezpečení studijního 

programu musí být předem žadatelem uzavřena s dalším 

zúčastněným subjektem nebo subjekty dohoda o vzájemné 

spolupráci zúčastněných subjektů, která je náležitostí 

žádosti o akreditaci daného studijního programu; jsou-li 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

činností. O spolupráci při zabezpečení 

studijního programu musí být předem 

mezi zúčastněnými vysokými školami 

uzavřena dohoda o spolupráci při 

zabezpečení studijního programu, 

která je náležitostí žádosti o akreditaci 
daného studijního programu. 
Dohoda obsahuje zejména: 

a. označení vysoké školy nebo 

vysokých škol, které přijímají 

uchazeče nebo jejich část ke 

studiu ve studijním programu, 
b. označení vysoké školy nebo 

vysokých škol, které udělují 

absolventům studijního 

programu příslušný akademický 

titul, 
c. podrobnosti o přijímání 

uchazečů do studijního 

programu, organizaci a ukončení 

studia ve studijním programu, 
d. použití vnitřních předpisů 

vysokých škol na studenty ve 

studijním programu. 
K uzavření dohody je potřebný 

předchozí písemný souhlas Ministerstva 

obrany, jde-li o vojenskou vysokou 
školu, nebo Ministerstva vnitra, jde-li o 

mezi zúčastněnými subjekty alespoň dvě státní vysoké školy, 

namísto uzavření dohody se vyžaduje vyhotovení zápisu. K 

uzavření dohody nebo vyhotovení zápisu o spolupráci při 

zabezpečení studijního programu je potřebný předchozí 

písemný souhlas Ministerstva obrany, jde-li o vojenskou 
vysokou školu, nebo Ministerstva vnitra, jde-li o policejní 

vysokou školu. Státní vysoká škola, které byla udělena 

akreditace studijního programu podle věty první, přijímá 

uchazeče o studium ve studijním programu a uděluje 

absolventům tohoto studijního programu příslušný 

akademický titul. Jsou-li mezi zúčastněnými subjekty 

alespoň dvě vysoké školy, lze přijímání uchazečů ke studiu 

ve studijním programu a udělování akademických titulů 

absolventům tohoto studijního programu upravit odlišně od 

úpravy  uvedené ve větě čtvrté; dohoda nebo zápis o 

spolupráci zúčastněných subjektů v takovém případě 

obsahuje zejména: 

a) označení vysoké školy nebo vysokých škol, které přijímají 

uchazeče nebo jejich část ke studiu ve studijním 

programu, 
b) označení vysoké školy nebo vysokých škol, které udělují 

absolventům studijního programu příslušný 

akademický titul, 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

policejní vysokou školu. Ke vzniku 

oprávnění uskutečňovat studijní 

program uvedený ve větě první se 

vyžaduje akreditace podle § 79 i v 
případě, že zúčastněná veřejná vysoká 

škola nebo státní vysoká škola má 

institucionální akreditaci pro oblast 

nebo oblasti vzdělávání, v rámci kterých 

má být daný studijní program 

uskutečňován.“ 
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna ustanovení § 95 

odst. 1 vylučuje aplikaci ustanovení § 81 

pro státní vysoké školy. 
Úprava ustanovení § 95 odst. 4 umožní, 

aby státní vysoká škola mohla 

uskutečňovat studijní program i ve 

spolupráci se zahraniční vysokou školou 

nebo jinou právnickou osobou, která má 

sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní 

místo své podnikatelské činnosti na 

území některého členského státu 

Evropské unie, a která byla zřízena nebo 

založena podle práva některého 

členského státu Evropské unie, 

zabývající se vzdělávací a tvůrčí 

činností. 

c) podrobnosti o přijímání uchazečů do studijního 

programu, organizaci a ukončení studia ve studijním 

programu, 
d) použití vnitřních předpisů vysokých škol na studenty ve 

studijním programu. 
 Ke vzniku oprávnění státní vysoké školy uskutečňovat 

studijní program uvedený ve větě první se vyžaduje 

akreditace podle § 79 i v případě, že zúčastněná vysoká 

škola má institucionální akreditaci pro oblast nebo oblasti 

vzdělávání, v rámci kterých má být daný studijní program 

uskutečňován.“. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Současně doporučujeme pro lepší 

srozumitelnost nahradit sousloví 

„vyhotoven protokol“ souslovím 

„uzavřena dohoda“ – obdobně jako je 

tomu u společné akreditace v ustanovení 

§ 81. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

176.  

 doporučující K § 95 odst. 5: 
V § 95 odst. 5 doporučujeme slova 

„Vojenské a policejní“ nahradit slovem 

„Státní“. 
 
Odůvodnění: 
Tato připomínka vychází z logické 

úpravy statutu vojenské a policejní 

vysoké školy, které jsou v zákoně 

o vysokých školách obecně označovány 

jako státní vysoké školy (tedy nadřazený 

pojem). 
Tato připomínka je doporučující. 
 

Akceptováno 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

177.  

 zásadní K § 95 odst. 7 písm. d): 
Ustanovení § 95 odst. 7 písm. d) 

požadujeme zrušit (bez náhrady). 
 
Odůvodnění: 

Akceptováno 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Novelizací ustanovení § 21 odst. 1 písm. 

a) a b) byly působnosti ministra, týkající 

se výroční zprávy a strategického 

záměru, přeneseny na ministerstvo. 

Další úprava není nutná, neboť obě 

působnosti jsou již obsažené v 

působnostech Ministerstva obrany a 

Ministerstva vnitra uvedených v 

ustanovení § 95 odst. 8 písm. l). 
Tato připomínka je zásadní. 
 

178.  

 doporučující K Čl. II, přechodným ustanovením č. 

4 a 5: 
V části týkající se přechodných 

ustanovení doporučujeme odstranit 

přechodná ustanovení č. 4 a 5 z důvodu 

jejich nadbytečnosti. 
 
 
Odůvodnění: 
Přede dnem účinnosti novely zákona o 

vysokých školách nebyl absolventům v 

oblasti vojenského všeobecného 

lékařství ani vojenského zubního 

lékařství udělován titul Mgr. 
Tato připomínka je doporučující. 
 
 

Akceptováno 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

K Čl. II, přechodnému ustanovení č. 

17: 
Stejně jako v případě připomínky číslo 

3 doporučujeme odstranit přechodné 

ustanovení č. 17 pro nadbytečnost. 
 
 
Odůvodnění: 
Není zřejmé, z jakého důvodu je v 

přechodných ustanoveních uvedena 
změna názvu obou vysokých škol, když 

jejich názvy jsou novelizovány v 

přílohách č. 1 a 2. 
Tato připomínka je 

doporučující. 
 

 

 

Akceptováno 

179.  

 zásadní K Čl. II, přechodným ustanovením: 
Do části přechodných ustanovení 

požadujeme doplnit nové přechodné 

ustanovení následujícího znění: 
„Podle smlouvy vymezující vzájemné 

závazky mezi zúčastněnými vysokými 

školami při společném zabezpečení 

studijních programů uzavřené podle § 

95 odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., ve 

znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona, je možné 

Akceptováno 

Bude užit tento text přechodného ustanovení: 

„Na studijní programy, uskutečňované vysokými školami 

k poslednímu dni přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona a akreditované na základě žádosti podle § 95 odst. 

4 zákona č. 111/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem 

nabytí účinnosti tohoto zákona, se až do uplynutí doby 

platnosti jejich akreditace vztahuje § 95 odst. 4 zákona č. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

postupovat nejdéle po dobu platnosti 

akreditace studijního programu udělené 

přede dnem nabytí účinnosti tohoto 

zákona.“. 
 
 
Odůvodnění: 
Připomínka ohledně doplnění nového 

přechodného ustanovení je uplatňována 

z důvodu potřeby legislativního zajištění 

dobíhajících studijních programů 

zabezpečovaných Univerzitou obrany ve 

spolupráci s veřejnými vysokými 

školami (Univerzitou Karlovou 

a Univerzitou Pardubice). 
Tato připomínka je zásadní. 

 

111/1998 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí 

účinnosti tohoto zákona.“ 

Vyjádření připomínkového místa:  

Ministerstvo obrany s navrhovanou změnou textu 

souhlasí.  

180.  

Veřejný ochránce 

práv 
zásadní 

K části první (změna zákona 

o vysokých školách), k čl. I 
1. KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY 

K  bodu 5 [§ 21 odst. 1 písm. e)] 

Stávající povinnost veřejné vysoké 

školy činit všechna dostupná opatření 

pro vyrovnání příležitostí studovat 

 
 
Akceptováno jinak 
Nové znění na základě připomínek Ministerstva spravedlnosti 

bude toto: 

§ 21 odst. 1 písm. e) 

činit všechna dostupná přiměřená podpůrná opatření pro 

vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole,  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

na vysoké škole navrhuje předkladatel 

změnit tak, aby veřejná vysoká škola 

musela činit jen jí dostupná podpůrná 

opatření. Podle důvodové zprávy má 

tato změna za cíl umožnit veřejným 

vysokým školám zohledňovat 

při realizaci podpůrných opatření své 

možnosti (například finanční, 

prostorové či logistické). 

S navrhovanou změnou nesouhlasím. 
Ani za stávajícího stavu nemusí veřejné 

vysoké školy plnit všechna teoreticky 

představitelná podpůrná opatření, ale 

pouze ta reálně dostupná. Dle mých 

poznatků se tak do praxe již nyní 

promítá princip přiměřenosti (tj. 

zohledňuje se finanční únosnost 

podpůrných opatření, možnosti jejich 

realizace, efektivita atd.). Ostatně 

zohlednit možnosti konkrétní vysoké 

školy je třeba i podle 
antidiskriminačního zákona, z něhož 

v soukromoprávní rovině vyplývá 

povinnost vysokých škol přijímat tzv. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

přiměřená opatření pro lidi se 
zdravotním postižením. 
Jsem si vědom toho, že předkladatel 

zároveň navrhuje poskytování 

podpůrných opatření podrobněji upravit 

v navazujícím ustanovení § 21 odst. 5. 
Návrh na začlenění tohoto ustanovení 

oceňuji a souhlasím s ním. Zároveň 

z něj dovozuji úmysl předkladatele 

legislativní úpravu podpůrných opatření 

posílit, nikoli omezit. 
Stávající výslovné zakotvení povinnosti 
činit všechna dostupná opatření přesto 

považuji za důležitý motivační faktor, 

na základě kterého vysoké školy usilují 

o zajištění dostupnosti podpůrných 

opatření v co největší míře. Obávám se, 

že formulační omezení této povinnosti 

povede ke snížení standardu realizace 

podpůrných opatření. Vysoké školy by 

totiž mohly nabýt dojmu, že mohou 

polevit ve snaze zajišťovat podpůrná 

opatření, a bez dalšího argumentovat 

jejich nedostupností. To pak může 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

u lidí, kteří podpůrná opatření ke studiu 
potřebují, vést k omezení možnosti 

studovat na vysoké škole, a tedy 
i zasáhnout do jejich práva na vzdělání. 
Navrhovanou změnu tedy považuji 

za zbytečnou a neefektivní. Doporučuji 

proto v dotčeném ustanovení zachovat 
slovo „všechna“ namísto 

navrhovaného slova „jí“. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

181.  

 zásadní     bodu 11 [§ 42 odst. 1 písm. h)] 
Analogicky k § 21 odst. 1 písm. e) 

navrhuje předkladatel stanovit 

povinnost přijímat podpůrná opatření 

pro vyrovnání příležitostí studovat 

na vysoké škole rovněž pro soukromé 

vysoké školy. Výslovné zakotvení této 

povinnosti i pro soukromé vysoké školy 

považuji za správný krok. 
I toto navrhované ustanovení však 

používá formulaci „jí dostupná 

podpůrná opatření“ namísto „všechna 
dostupná podpůrná opatření“, s čímž 

Akceptováno jinak 
Nové znění na základě připomínek Ministerstva spravedlnosti 

bude toto: 

§ 42 odst. 1 písm. h) 

činit přiměřená podpůrná opatření pro vyrovnání příležitostí 

studovat na vysoké škole, 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

nesouhlasím. V podrobnostech 
odkazuji na výše uvedenou argumentaci 

k § 21 odst. 1 písm. e). 
Doporučuji tedy v navrhovaném 

ustanovení slovo „jí“ nahradit slovem 

„všechna“. 
Tato připomínka je zásadní. 

182.  

 zásadní         bodu 18 [§ 46 odst. 7)] 

Předkladatel navrhuje stanovit, že 

možnost vykonat státní rigorózní 

zkoušku se nevztahuje na absolventy 
zahraničních vysokoškolských 

studijních programů. S touto změnou 

nesouhlasím. 
Navrhovaná změna není v důvodové 

zprávě dostatečně odůvodněna. 

Důvodová zpráva pouze uvádí, že 

ustanovení § 46 odst. 5 dosud přinášelo 

aplikační nejasnost, zda mohou 

k rigorózní zkoušce přistoupit 

i absolventi zahraničních vysokých škol 

s uznaným vzděláním. Nyní má být 

vyjasněno, že k rigorózní zkoušce 

absolventi zahraničních vysokých škol 

Akceptováno – jinak 

Státní rigorózní zkouška není studiem podle zákona 

o vysokých školách ani státní zkouškou, kterou by se 

ukončovalo studium podle zákona o vysokých školách. 

Nejde tedy o stupeň vzdělání a akademické tituly udělované 

po jejím složení nejsou dokladem o dosažení úrovně 

vzdělání dle Evropského kvalifikačního rámce nebo Rámce 

kvalifikací vysokoškolského vzdělávání České republiky. 

Získáním těchto akademických titulů nezískává osoba 

žádná práva, jejich získání má pouze symbolický význam. 

Nedomníváme se proto, že by se jednalo o diskriminační 

opatření. Rigorózní zkouška je navázána na akreditaci 
magisterského studijního programu a domníváme se, že by 

měla být zachována co nejpevnější vazba mezi českým 

magisterským studiem a rigorózní zkouškou a neměl by být 

umožňován přístup absolventům zahraničních vysokých 

škol.  

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



Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

přistoupit nemohou. Důvodová zpráva 

se ale nijak nevyjadřuje k tomu, proč 

byla ze dvou možných variant (tj. 

absolventům zahraničních vysokých 

škol buď výslovně umožnit, nebo 

neumožnit vykonání rigorózní zkoušky) 

vybrána právě tato. 
Domnívám se, že varianta zvolená 

předkladatelem je v rozporu s právem 

Evropské unie, protože představuje 

překážku volnému pohybu pracovníků 

a svobodě usazování a je ve vztahu 
k občanům EU nepřímo diskriminační. 

Navrhované znění tedy porušuje čl. 45 

Smlouvy o fungování EU (dále jen 

„SFEU“) zakotvující volný pohyb 

pracovníků, dále čl. 49 SFEU 

zakotvující svobodu usazování a čl. 18 

SFEU zakazující diskriminaci z důvodu 

státní příslušnosti. Je totiž zřejmé, že 

absolventi zahraničních vysokých škol 

budou v převážné míře občany jiných 

států než České republiky. 

 

Vyjádření připomínkového místa:  

Výhrady k vypořádání připomínek 

k návrhu 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 
(č. j. předkladatele MSMT-8318/2020-2) 
K části první (změna zákona o vysokých školách), k čl. I, 

k bodu 18 (§ 46 odst. 7) 

Předkladatel navrhuje stanovit, že možnost vykonat státní 

rigorózní zkoušku se nevztahuje na absolventy zahraničních 

vysokoškolských studijních programů. K této navrhované 

změně uplatnil veřejný ochránce práv připomínku, kterou 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy neakceptovalo. 

Ochránce na své připomínce a jejím odůvodnění trvá. 
Konkrétní výhrady k výsledku vypořádání a argumentům 

uvedeným ve vypořádací tabulce jsou shrnuty níže. Zároveň dle 

názoru ochránce stále platí i argumenty, které rozebral ve své 

původní připomínce. 

Nesouhlas – VOP trvá na připomínce 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Skutečnost, že navrhované ustanovení 

nemíří přímo na občany jiných států, ale 

pouze na absolventy zahraničních 

vysokoškolských studijních programů, 

nebrání závěru, že je toto ustanovení 

diskriminační z důvodu státní 

příslušnosti. Soudní dvůr EU totiž 

potvrdil, že aby bylo pravidlo shledáno 

diskriminačním, nemusí zvýhodnit 

všechny občany jednoho státu nebo 
znevýhodnit všechny občany ostatních 

států. Postačí, pokud předmětné 

pravidlo znevýhodňuje typicky občany 

jiných států v porovnání s občany 

domovského státu.  
Zdá se přitom, že neexistuje žádný 

relevantní důvod, který by mohl 

vyloučení absolventů zahraničních 

vysokých škol z rigorózního řízení 

ospravedlnit. Přijetím této právní 

úpravy se tudíž Česká republika 

vystavuje riziku zahájení řízení 

o porušení povinnosti Evropskou 

komisí a následných sankcí 

Lze souhlasit s tím, že státní rigorózní zkouška upravená v § 46 

odst. 5 není studiem podle zákona o vysokých školách, nekončí 

se jí studium a nejedná se ani o stupeň vzdělání. Rigorózní 

zkouška se tak v podstatě vymyká systému vysokoškolského 

vzdělání rozděleného na bakalářský, magisterský a doktorský 

studijní program. Představuje jakýsi doplněk kvalifikace 

navazující na magisterský studijní program, aniž by byla 

předpokladem pro přijetí do doktorského studijního programu.  

Pro rigorózní zkoušku a titul udělovaný po jejím absolvování 

ve většině států Evropské unie neexistuje ekvivalent. Přesto je 

právo Evropské unie dotčeno, protože navrhovaná změna 

zákona představuje překážku pro volný pohyb pracovníků a 

svobodu usazování. Členské státy Evropské unie tedy v této 

oblasti nemohou diskriminovat státní příslušníky jiných 

členských států. Pokud členský stát umožňuje absolvovat 

rigorózní zkoušku a získat příslušný akademický titul, 

nesmí znevýhodňovat státní příslušníky jiných členských 

států, pokud pro to nemá nějaký závažný důvod. Jinak se 
dopustí diskriminace.  

Nemožnost vykonat rigorózní zkoušku je nepochybně 

znevýhodňující. Nepřípadný je argument, že akademický titul 

získaný vykonáním rigorózní zkoušky má pouze symbolický 

význam, neboť se s ním nepojí žádná nová práva. Je pravda, že 

právní předpisy s titulem uděleným po vykonání rigorózní 

zkoušky nespojují například vznik práva působit v určité 

profesi nebo ucházet se o určitá pracovní místa. Přesto takový 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

pro porušování výše zmíněných 

ustanovení Smlouvy o fungování EU. 
Navrhované ustanovení nadto působí 

nelogicky, jelikož absolventi 

zahraničních vysokých škol s uznaným 

či rovnocenným vzděláním mohou 

studovat v doktorském studijním 

programu (a získat titul Ph.D.), který 

představuje nejvyšší stupeň vzdělání. 

Rigorózní zkoušku by však dle 

navrhovaného ustanovení vykonat 

nemohli. 
Navrhované ustanovení by mělo být 

změněno tak, aby umožňovalo vykonat 

státní rigorózní zkoušku i absolventům 

zahraničních magisterských 

vysokoškolských studijních programů. 

Tím bude naplněn účel ustanovení 

deklarovaný v důvodové zprávě 

a zároveň se bude jednat o právní 

úpravu, která bude zcela souladná 

s právem Evropské unie. 
Doporučuji tedy ustanovení § 46 odst. 
7 přijmout v následujícím znění: 

titul není zcela bezvýznamný. Zaměstnavatelé mohou svým 

zaměstnancům s tímto titulem přiznávat určité výhody, nebo jej 

dokonce pro určité činnosti vyžadovat. Ani symbolický význam 

titulu nelze podceňovat, neboť je s ním spojena určitá prestiž. 

Může proto hrát významnou roli v očích zaměstnavatelů při 

výběrů zaměstnanců či v očích třetích osob, zejména klientů. 

Nesporný význam má tento titul také v akademické sféře. 

Nemožnost absolvovat rigorózní zkoušku a získat tak příslušný 

titul proto může představovat reálné znevýhodnění v oblasti 
profesního života. 

Pro toto znevýhodnění nadto předkladatel v důvodové 

zprávě ani ve vypořádací tabulce neuvedl dostatečný důvod. 
Argumentace předkladatele, že rigorózní zkouška je navázána 

na akreditaci magisterského studijního programu, a proto by 

měla být zachována co nejpevnější vazba mezi českým 

magisterským studiem a rigorózní zkouškou, je lichá. Takový 
důvod nemůže ospravedlnit diskriminaci z důvodu státní 

příslušnosti. Argumentu úzkým spojením s magisterským 

studiem chybí logické zdůvodnění a neobstojí také proto, že 

absolventi magisterských studijních programů mohou rigorózní 

zkoušku vykonat i na jiné vysoké škole, než na které získali titul 

magistr. Je-li připuštěno absolvovat rigorózní zkoušku na jiné 

vysoké škole, ztrácí argument o co nejpevnější vazbě na 

magisterské studium smysl. Není pak zřejmé, proč by 

z absolvování rigorózní zkoušky měli být vyloučeni absolventi 

zahraničních vysokých škol s magisterským vzděláním 

v daném oboru, jestliže je jejich zahraniční vzdělání uznáno 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

„Možnost vykonat státní rigorózní 

zkoušku podle odstavce 5 se vztahuje 
rovněž na absolventy zahraničních 

magisterských vysokoškolských 

studijních programů.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 

nebo považováno za rovnocenné se vzděláním získaným 

v České republice.  

Na místě není ani obava z možných nižších znalostí absolventů 

zahraničních vysokých škol (a s ní spojená obava ze snížení 

významu či úrovně rigorózní zkoušky), pokud by toto byl 

důvod sledovaný předkladatelem. Rigorózní zkouška totiž 

spočívá ve zkoušení absolventa i v obhajobě rigorózní práce, a 

mělo by při ní tedy dojít k ověření znalostí a akademických 

dovedností zkoušeného. Pokud jeho znalosti nejsou dostatečné 

nebo předložená práce není dostatečně kvalitní (například 

vlivem absolvování studia v zahraničí), zkoušený u zkoušky 

neuspěje a akademický titul mu nebude udělen. 

Z výše uvedeného vyplývá, že vyloučení absolventů 

zahraničních vysokých škol z možnosti absolvovat rigorózní 

zkoušku je nepřímou diskriminací z důvodu státní 

příslušnosti a představuje překážku volného pohybu 

pracovníků a svobody usazování. Navrhovaná změna 

zákona o vysokých školách je proto v rozporu s právem 

Evropské unie.  

Vyjádření předkladatele: 

MŠMT od úpravy odstupuje, ale nepřijímá doporučení 

VOP ohledně explicitního uvedení absolventů 

zahraničních SP a jejich přístupu k rigoróznímu řízení. 

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



Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Vyjádření připomínkového místa:  

VOP nesouhlasí s vypořádáním připomínky a trvá na 

úpravě textu zákona ve smyslu svojí připomínky. 

ROZPOR 

 

183.  

Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

zásadní Zásadní připomínka: 
K návrhu zákona, § 54b 
 
Ustanovení zní:  
(1) V době studia nebo přerušení studia 

ve studijním programu uskutečňovaném 

vysokou školou nebo její fakultou jsou 

studenti daného studijního programu 

i osoby s přerušeným studiem daného 

studijního programu oprávněni požádat 

za podmínek stanovených vnitřním 

předpisem vysoké školy o povolení 

přestupu ze studia daného studijního 

programu, do něhož jsou zapsáni nebo v 

němž jim bylo povoleno přerušení 

studia, (dále jen „počáteční studijní 

program“) do studia jiného studijního 

programu uskutečňovaného toutéž 

vysokou školou nebo fakultou téže 

Vysvětleno 

Podmínky přijetí uchazeče do studijního programu jsou 

v autonomní kompetenci vysoké školy. Ustanovení § 48 

pouze stanoví obecné podmínky pro přijetí a to dosažené 

vzdělání. Ostatní podmínky přijetí ke studiu závisí na vysoké 

škole (§ 49).  

Na tomto základě byly odvozeny též podmínky přijetí do 

pokračovacího studijního programu po přestupu. Vysoká 

škola sama stanoví vnitřním předpisem další podmínky s tím, 

že musí být splněna základní podmínka dosaženého vzdělání 

(dle § 48). O přestupu dále rozhoduje vysoká škola, resp. 

fakulta, která uskutečňuje pokračovací studijní program. 

Přestup není nárokový a v rámci zajištění kvality vzdělání 

vysoká škola posoudí, zda je v daném konkrétním případě 

přestup vhodný. Je v kompetenci každé vysoké školy, aby 

zajistila úroveň a kvalitu poskytovaného vzdělání i v případě 

realizovaných přestupů.  
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Číslo Připomínkové 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

vysoké školy (dále jen „pokračovací 

studijní program“); o žádosti o povolení 

přestupu rozhoduje vysoká škola nebo 

fakulta, která uskutečňuje pokračovací 

studijní program. Ustanovení § 48 o 
podmínce předchozího vzdělání se na 
přestup použijí obdobně; další 

podmínky povolení přestupu stanoví 

studijní a zkušební řád nebo jiný vnitřní 

předpis vysoké školy nebo fakulty, která 

uskutečňuje pokračovací studijní 

program. 
Nesouhlasíme s tím, aby byl umožněn 

přestup mezi studijními programy bez 
ohledu na danou oblast vzdělávání 

studijního programu. 
Navrhujeme text ustanovení upravit 

následovně:  
(1) V době studia nebo přerušení studia 

ve studijním programu uskutečňovaném 

vysokou školou nebo její fakultou jsou 

studenti daného studijního programu 
i osoby s přerušeným studiem daného 

studijního programu oprávněni požádat 

za podmínek stanovených vnitřním 

předpisem vysoké školy o povolení 

přestupu ze studia daného studijního 

programu, do něhož jsou zapsáni nebo v 

Tímto způsobem koncipuje zákon několik “brzd”, které 

zamezí bezbřehému střídání studijních programů a zajistí 

kvalitní vzdělání.  

Co se týče otázky oblastí vzdělávání - posouzení závisí 

výhradně na vysoké škole. Budeme-li vycházet z aktuálního 

textu zákona (§ 48 odst. 1 věta třetí) “Podmínkou přijetí ke 

studiu v magisterském studijním programu, který navazuje 

na bakalářský studijní program, je rovněž řádné ukončení 

studia v kterémkoliv typu studijního programu.” V tomto 

smyslu je možné studovat navazující magisterský studijní 

program po ukončení jakéhokoliv studijního programu, 

nezávisle na oboru, či oblasti vzdělávání. Nicméně vysoké 

školy si kladou další podmínky přijetí. Obdobný postup lze 

tedy očekávat i v případě přestupů mezi studijními 

programy.   

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

němž jim bylo povoleno přerušení 

studia, (dále jen „počáteční studijní 

program“) do studia jiného studijního 

programu uskutečňovaného toutéž 

vysokou školou nebo fakultou téže 

vysoké školy (dále jen „pokračovací 

studijní program“) ve stejné oblasti 

vzdělávání; o žádosti o povolení 

přestupu rozhoduje vysoká škola nebo 

fakulta, která uskutečňuje pokračovací 

studijní program. Ustanovení § 48 o 

podmínce předchozího vzdělání se na 

přestup použijí obdobně; další 

podmínky povolení přestupu stanoví 

studijní a zkušební řád nebo jiný vnitřní 

předpis vysoké školy nebo fakulty, která 

uskutečňuje pokračovací studijní 

program. 
 
Zdůvodnění: 
Bude-li se jednat o přestup mezi 

studijními programy, které nemají 

shodnou oblast vzdělávání, může 

docházet k obcházení podmínek 

přijímacího řízení. Studenti se budou 
hlásit na programy, kde budou mít šanci 

na přijetí bez zkoušek, poté se pokusí 

přestoupit na studijní program, kde 
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Číslo Připomínkové 

místo 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

zkouška probíhala. Bude též docházet 

ke zkreslování statistik, kdy uchazeč 

bude evidován pod oblastí vzdělávání 

„počátečního studijního programu“, 

absolvovat bude však pod oblastí 

„pokračujícího studijního programu“. 

Dále ustanovení umožní neomezený 

počet přestupů studenta mezi studijními 

programy, což může mít vliv na 

celkovou kvalitu studia. Souhlasíme 

s nutností snižovat administrativní 

zátěž, nicméně snížení administrativní 

zátěže (ukončení studia a následné 

přijímací řízení) by nemělo mít vliv na 

kvalitu při uskutečňování studia ve 

studijních programech. 
 

184.  

Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

zásadní K ČÁSTI SEDMÉ [změna zákona č. 

18/2004 Sb., o uznávání odborné 

kvalifikace a jiné způsobilosti státních 

příslušníků členských států Evropské 

unie a některých příslušníků jiných států 

a o změně některých zákonů (zákon 

o uznávání odborné kvalifikace), ve 

znění pozdějších předpisů] a  
K ČÁSTI OSMÉ [změna zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, 

Vysvětleno. 

Předkládané změny nic nemění na budoucím přístupu MPO 

a případně živnostenských úřadů do příslušné databáze. 

Stanovení neveřejnosti jako obecného principu celého 

informačního systému vzdělávání nemění nic na nastavení 

právní úpravy přístupu orgánů veřejné moci k údajům 
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místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

základním, středním, vyšším odborném 

a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 

znění pozdějších předpisů]. 
  
V § 28a školského zákona se nově 

zřizuje informační systém vzdělávání 

jako informační systém veřejné správy. 

Informační systém vzdělávání, včetně 

jeho součástí, je neveřejný.  
Novelou ust. § 28 odst. 2 písm. e) 

zákona o uznávání odborné kvalifikace 

se do informačního systému vzdělávání 

zařazuje také databáze regulovaných 

povolání a činností, jejíž součástí je 

evidence všech uchazečů, včetně údajů 

o výsledku řízení o uznání jejich 

odborné kvalifikace, a samotná 

evidence osob dočasně a příležitostně 

poskytujících služby v regulovaných 

činnostech podle hlavy VIII tohoto 
zákona a odkazuje se na školský zákon.  
Požadujeme ustanovení § 28a zákona č. 

561/2004 upravit tak, aby do 
„Informačního systému vzdělávání“ 

mělo přístup i Ministerstvo průmyslu a 

obchodu jakožto uznávací orgán ve 

smyslu zákona o uznávání odborné 

databáze regulovaných povolání, která v obecné rovině 

vychází ze zákona č. 18/2004 Sb.  

MŠMT počítá s tím, že i nadále bude přístup k této databázi 

zachován ve stávajícím rozsahu. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

kvalifikace a dále obecní živnostenské 

úřady. 
 
Zdůvodnění: 
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako 

uznávací orgán pro živnosti podle 

současné úpravy zákona o uznávání 

odborné kvalifikace vede evidenci 

uchazečů, včetně údajů o stavu řízení a 

uznání jejich odborné kvalifikace, a 

poskytuje tyto informace Ministerstvu 
školství, mládeže a tělovýchovy 

prostřednictvím informačního systému 

pro uznávání odborné kvalifikace [§ 28 

odst. 2 písm. e)] a dále vede evidenci 

podle § 36a odst. 9 a poskytuje údaje z 

této evidence Ministerstvu školství, 

mládeže a tělovýchovy prostřednictvím 

informačního systému pro uznávání 

odborné kvalifikace [§ 28 odst. 2 písm. 

e)]. 
Uchazeč je před tím, než začne 

vykonávat regulovanou činnost na 

území ČR, povinen tuto skutečnost 

uznávacímu orgánu písemně oznámit a 

Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy podle § 36a odst. 6 zákona 

o uznávání odborné kvalifikace 
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Číslo Připomínkové 

místo 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

informuje o splnění této povinnosti 

způsobem umožňujícím dálkový 

přístup. Z tohoto ustanovení není zcela 

zřejmé, zda Ministerstvo školství, 

mládeže a tělovýchovy umožní přístup 

třetím stranám, tj. uznávacím orgánům a 

živnostenským úřadům. Podle § 60a 

odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb., 

o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, jsou živnostenské 

úřady pověřeny kontrolou dodržování 

povinnosti podle § 69a odst. 1 tohoto 

zákona (tj. zda podnikatelé písemně 

oznámili poskytování služby 

uznávacímu orgánu). 
 

185.  

Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

doporučující Připomínka 
K návrhu zákona, § 47b odst. 4 
V návrhu se text „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.“ 

vypouští bez náhrady. 
V důvodové zprávě a v závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace 

Neakceptováno  

Uchovávání závěrečných prací se řídí zákonem č. 499/2004 
Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých 

zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a platí obecně pro 

všechny (i zveřejněné) závěrečné práce. Úprava je 

nadbytečná.  

Vyjádření připomínkového místa:  
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Číslo Připomínkové 

místo 
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připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

(RIA) uvádíte „…účelu lze dosáhnout 

též jiným způsobem – tedy uchováním 

závěrečných prací na vysoké škole.“ 

Novela výše uvedený text neobsahuje. 

Navrhujeme úpravu § 47b odst. 4 

následovně: 
Vysoká škola může odložit zveřejnění 

bakalářské, diplomové, disertační a 

rigorózní práce nebo jejich části, a to po 
dobu trvání překážky pro zveřejnění31), 
nejdéle však na dobu 5 let. Informace o 
odložení zveřejnění musí být spolu s 

odůvodněním zveřejněna na stejném 

místě, kde jsou zveřejňovány 

bakalářské, diplomové, disertační a 

rigorózní práce. Vysoká škola po 

obhájení bakalářské, diplomové, 

disertační a rigorózní práce, jíž se týká 

odklad zveřejnění podle věty první, 

jeden výtisk práce uchová po celou dobu 
odkladu zveřejnění na vysoké škole. 

Způsob uchování stanoví vnitřní předpis 

vysoké školy. 

Akceptujeme návrh vypořádání. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

186.  

Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

doporučující V bodě 22 doporučujeme slova „odst. 4 

písm. b) se za text „písm. b)“ doplňuje 

text“ nahradit slovy „se na konci textu 

odstavce 4 doplňují slova“. 
 

Akceptováno částečně – s přihlédnutím mj. k čl. 58 odst. 8 

písm. e) bude užito formulace „V § 47c odst. 4 se na konci 

textu písmene b) doplňuje text „nebo c)“.“. 
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Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

V bodě 44 doporučujeme slova „odst. 1 

se na konci písmene i)“ nahradit slovy 

„se na konci odstavce 1“. Obdobnou 

úpravu je třeba provést i v bodě 128. 
 
V bodě 58 doporučujeme slova „vkládá 

text“ nahradit slovy „vkládají slova“. 

Obdobnou úpravu doporučujeme 

provést rovněž v bodech 65 a 137. 
 
 
 
 
 

V bodě 91 doporučujeme větu 

„Správcem registru docentů, profesorů a 

mimořádných profesorů vysokých škol 

je ministerstvo.“ nahradit slovem 

„druhá“. 
 
V bodě 126 doporučujeme slovo „text“ 

nahradit slovem „slova“ a slovo 

„textem“ nahradit slovem „slovy“. 
V části desáté doporučujeme slova 

„Zrušuje se“ nahradit slovy „Zrušují 

se“. 

bod 44 - Akceptováno (v souladu s čl. 58 odst. 4 písm. b) 

LPV). bod 128 - Akceptováno (v souladu s čl. 58 odst. 4 

písm. b) LPV). 

bod 58 – Úprava nebyla provedena (a výjimka dle čl. 58 

odst. 5 písm. b), části věty za středníkem LPV byla užita 

extenzivně i na novelizační bod 58), neboť zmínka o vložení 

„slov“ by byla nepřípadná (jelikož ve spojení „nebo § 78a 

odst. 3“ je jen jedno „slovo“) a zmínka o vložení „slova“ by 

byla obsahově zavádějící. 
bod 65 – Akceptováno. (Místo formulace „vkládá text“ bude 

užito formulace „vkládají slova“.) 

bod 137 - Akceptováno. (Místo formulace „vkládá text“ 

bude užito formulace „vkládají slova“.) 

Akceptováno jinak – v bodě 91 bude užito spojení „a věta 

poslední se zrušuje“. 

Akceptováno částečně – bude užito spojení „nahrazují 

slovy“. Slovo „text“ však nebude nahrazeno slovem „slova“, 

neboť ve spojení „§ 93a až 93k“ je jen jedno slovo. 

Akceptováno 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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187.  

Ministerstvo 
průmyslu a 

obchodu 

doporučující  
  K účinnosti zákona 

V důvodové zprávě je uvedeno:  
Stanoveno nabytí účinnosti zákona ke 

dni 1. září 2021, s výjimkou ustanovení 

čl. I bodů 81 až 84, 88 a 89, 91, 94, 98, 

108 a 110 a části sedmé a osmé. U těchto 

ustanovení (souvisejících s 

informačním systémem vzdělávání) je 

stanoveno nabytí účinnosti ke dni 

1. července 2023. V Závěrečné zprávě z 

hodnocení dopadů regulace (RIA) však 

uvádíte: Předpokládaný termín nabytí 

účinnosti 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. 
Je třeba sjednotit uváděné informace 

dle skutečnosti. Bod 78 až 80 spadají 

do účinnosti k 1. září 2021. 
 

Akceptováno  
bude upraveno 
 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

188.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

zásadní 
Zásadní připomínky 
K uznávání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a 

kvalifikace (tzv. nostrifikace) 
Obecně k návrhu 

Akceptováno částečně (Obecná připomínka) 

Navrhovaná změna zákona o vysokých školách byla v rámci 

vypořádání vnějších připomínek s MZ opakovaně a 

podrobně projednána na úrovni náměstků, byly vzájemně 

objasněny věcně odborné i legislativní otázky vztahující se 
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Připomínka 
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Zásadní připomínka 
Domníváme se, že navrhovatel se 

dostatečně nevypořádal se zamýšlenými 

dopady do jiných právních předpisů, a to 

zejména zákona č. 95/2004 Sb. a zákona 

č. 96/2004 Sb.  Tyto dopady nezmiňuje 

ani důvodová zpráva k návrhu ani 

zpráva z hodnocení dopadů regulace 

(RIA). V této souvislosti dále uvádíme, 

že MZ neobdrželo reakci na vyjádření 

k dopisu náměstka pro řízení sekce 

vysokého školství, vědy a výzkumu 

MŠMT pana Pavla Dolečka, týkajícího 

se předmětného návrhu novely zákona o 

vysokých školách (obdrželi jsme jej 

v listopadu 2019 a stanovisko poskytli 
v prosinci 2019).  
 
Domníváme se, že předložený návrh je 

zejména v rozporu 
s terminologií zákona č. 95/2004 Sb. a 

dále v rozporu s konceptem ustanovení 

§ 36 zákona č. 95/2004 Sb., tedy 

s procesem povolování tzv. výjimek 

z uznání způsobilosti k výkonu odborné 

praxe lékaře, zubního lékaře a 

farmaceuta. Proces tzv. nostrifikace 
úzce souvisí s procesem uznávání 

k problematice uznání zahraničního vysokoškolského 

vzdělání a kvalifikace podle zákona o vysokých školách, a to 
včetně připomínek MZ ke změnám, kterými je MZ dotčeno. 

MŠMT a MZ si vyjasnily úpravu požadavků pro přístup k 

dalším stupňům vzdělání – tj. pro přijetí ke studiu na vysokou 

školu, a úpravu požadavků na vzdělání pro výkon určitých 

povolání (tzv. odbornou způsobilost). 

V době vypořádávání připomínek byl MŠMT doručen 

rozsudek Krajského soudu v Ostravě, který jednoznačně 

formuloval dělící hranici mezi legislativou řídící proces 

uznávání zahraničního vysokoškolského vzdělávání 

(uznávání tzv. akademického) a legislativou resortu 
Ministerstva zdravotnictví řídící uznávání způsobilosti 

k vlastnímu výkonu zdravotnických povolání (uznávání tzv. 

profesního). Přisvědčil tak praxi uznávacích orgánů resortu 

Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které ve 

vlastním řízení vedeném dle zákona o vysokých školách 

s právními předpisy regulujícími profesní způsobilost a její 

uznání v oboru zdravotnických povolání nepracují.  

Žalobkyně v řízení o uznání a v žalobě namítala, že v řízení 

o uznání vzdělání podle zákona o vysokých školách 

uznávající orgán (Ostravská univerzita, resp. MŠMT jako 

odvolací orgán) měl posoudit její znalosti a dovednosti ve 

smyslu § 89 odst. 3 zákona o vysokých školách jejich 

porovnáním s standardy stanovenými zákonem č. 95/2004 
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odborných kvalifikací lékařů, zubních 

lékařů a farmaceutů získaných v tzv. 
třetích zemích podle zákona č. 95/2004 

Sb. a dále s procesem povolování tzv. 

výjimek z uznání způsobilosti, tedy 

povolování dočasného (3 měsíce až 1 

rok) výkonu odborné praxe lékaře, 

zubního lékaře a farmaceuta pod 

přímým odborným vedením za účelem 

nabývání odborných nebo praktických 

zkušeností v zařízením akreditovaném 

podle zákona č. 95/2004 Sb. Doložení 

osvědčení o tzv. nostrifikaci 
zahraničního vzdělání je jednou 

z podmínek pro zahájení procesu uznání 

odborné kvalifikace podle ustanovení § 

34 zákona č. 95/2004 Sb. a dále jednou 

z podmínek pro zahájení správního 

řízení o vydání výše uvedeného 

povolení. Dle stávajícího znění zákona 

č. 95/2004 Sb. se osvědčení o uznání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání 

podle zákona o vysokých školách 

dokládá jako povinná náležitost 

předmětných žádostí.  
 
V případě vydávání tzv. výjimek 

výkonu odborné praxe bez uznání 

Sb., o podmínkách získávání a uznávání odborné 

způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu 

zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta 
a jeho prováděcí vyhlášky č. 187/2009 Sb., o minimálních 

požadavcích na studijní programy všeobecné lékařství, zubní 

lékařství, farmacie a na vzdělávací program všeobecné 

praktické lékařství. 

Krajský soud v Ostravě se k této otázce vyslovil v bodu 13. 
odůvodnění takto: „Krajský soud nicméně nesouhlasí ani 

s žalobkyniným názorem ze zcela opačné strany spektra, 

pokud požadovala, aby byl porovnán pouze výsledek studia – 
soubor znalostí a dovedností absolventa. Soud připomíná, že 

správní orgán vychází z písemných podkladů, nepodrobuje 

žadatele např. zkoušce ke zjištění jeho znalostí a dovedností. 

Za nedůvodnou považuje soud námitku, v níž se žalobkyně 

dožadovala porovnání svého studijního programu 

s minimálními požadavky na studijní program všeobecného 

lékařství podle vyhlášky č. 187/2009 Sb., neboť uvedená 

vyhláška provádí zákon č. 95/2004 Sb., který má jiný účel 

než porovnávání vysokoškolských kvalifikací, a to – stručně 

řečeno – uznávání způsobilosti k výkonu tam uvedených 

zdravotnických povolání.“ 

MŠMT v tomto smyslu tedy doplnilo text důvodové zprávy 

novely zákona o vysokých školách a zprávu RIA. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

způsobilosti podle ustanovení § 36 

zákona č. 95/2004 Sb. jde o jediný 

podklad, který prokazuje získání 

odborného vzdělání. K dalšímu 

posuzování odborného zahraničního 

vzdělání v rámci řízení u Ministerstva 

zdravotnictví nedochází. V této 

souvislosti lze dále uvést, že MZ 

nedisponuje žádnými odbornými 

subjekty, které by takové ověření mohly 

provést, neboť oblast pregraduálního 

vzdělávání spadá do kompetence 

MŠMT. Výkon takové odborné praxe 

má však dopad na zdraví a bezpečnost 

obyvatel ČR a je proto dle našeho 

názoru jednoznačně žádoucí zachovat 

stávající proces tzv. nostrifikace, kdy 

je obsah zahraničního vzdělání 

porovnán s českými požadavky. 
Pokud by nebyl tento proces i nadále 

zachován, musel by být odpovídajícím 

způsobem modifikován zákon č. 

95/2004 Sb.  
 
Ačkoliv MŠMT navrhované změny 

mimo jiné odůvodňuje právě existencí 

řízení o uznání odborné kvalifikace 

(tedy tzv. profesním uznáváním), není 

MŠMT si je vědomo, že nová právní úprava bude mít dopad 

na praxi MZ, jeho metodik a předpisů, které bude třeba 

upravit. MŠMT je připraveno MZ v tomto poskytnout 
požadovanou součinnost. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

dle našeho názoru možné provést 

navrhované změny bez souběžné a 

koncepčně odpovídající změny zákona 

č. 95/2004 Sb. (a zřejmě rovněž i zákona 

č. 96/2004 Sb.). V této souvislosti lze 

dále uvést, že tyto dvě formy uznání 

zahraničního vzdělání (tedy tzv. 

profesní uznávání prováděné MZ a tzv. 

akademické uznávání prováděné 

vysokými školami a MŠMT) paralelně 

existují do dnešní doby již od roku 2004. 
Domníváme se, že odůvodnění 

navrhované změny není dostatečné. 

Navrhovaná změna nebyla projednána 

s MZ, které je změnou přímo dotčeno 

(MZ není ani uvedeno ve výčtu 

dotčených subjektů). Celkově není 

z předloženého návrhu zřejmé, jak by 

měl proces uznání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 

dle předloženého návrhu probíhat a 

předložený návrh změny zákona je 

v rozporu s jeho odůvodněním (viz 

připomínky níže). 
 

189.  
Ministerstvo 
zdravotnictví 

zásadní K § 89 odst. 1  

Zásadní připomínka 
Vysvětleno 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Nově navržené ustanovení je v rozporu 
s ustanovením § 34 odst. 3 a 

ustanovením § 36 odst. 4 zákona č. 

95/2004 Sb., které jako jednu 

z nezbytných náležitostí žádosti o 

uznání odborné způsobilosti lékaře, 

zubního lékaře nebo farmaceuta 
k výkonu zdravotnického povolání 

v ČR stanoví osvědčení o uznání 

zahraničního vzdělání. Návrh však nově 

zavádí pojem rozhodnutí ve věci uznání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání 

a kvalifikace.  
 

Kladná rozhodnutí o uznání zahraničního vysokoškolského 

vzdělání a kvalifikace mají dle platného znění zákona 

o vysokých školách podobu osvědčení – v praxi je pak toto 
osvědčení variantně buď součástí rozhodnutí ve správním 

řízení jako jeho příloha, nebo je osvědčení samostatným 

rozhodnutím, což představuje nežádoucí nejednotnou 

správní praxi (viz např. rozsudek NSS č. j.: 1 As 129/2012 – 
41). 

Navíc je vydané osvědčení o uznání v podobě přílohy 

k rozhodnutí často používáno jejich držiteli (žadateli – 
absolventy zahraničního vysokoškolského vzdělání) jako 

samostatný doklad, bez doložení vlastního rozhodnutí, jehož 

je osvědčení přílohou, a bez doložení zahraniční kvalifikace 

(tj. vlastního zahraničního diplomu, který byl v řízení uznán 

rozhodnutím, a který jediný může doložit nabyté zahraniční 

vysokoškolské vzdělání). Takto používané osvědčení o 

uznání je ze strany jejich držitelů ale rovněž i praxe vnímáno 

jako substitut vysokoškolského diplomu vydávaného 

vysokými školami v České republice, což představuje zcela 

nežádoucí jev. 

Navrhovaná úprava zákona o vysokých školách proto řeší 

sjednocení správní praxe v souladu s judikaturou a správním 

řádem. 

Vyjádření připomínkového místa:  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Akceptujeme návrh vypořádání. 

190.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

zásadní K § 90 odst. 2  

Zásadní připomínka 
Domníváme se, že toto ustanovení 

nejednoznačně definuje náležitosti 

žádosti o uznání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a 

kvalifikace.  
Není například zřejmé, kdy se k žádosti 

dokládá dodatek k diplomu nebo 
obdobný doklad. Dále není zřejmé, za 
jakých okolností může veřejná vysoká 

škola nebo ministerstvo požadovat 

informace o náplni studia v zahraničí 

nebo další informace o zahraničním 

vysokoškolském vzdělání, o jehož 

uznání je žádáno. V kontextu 
popisovaného cílového stavu není ani 

zřejmé, k čemu takový doklad bude 

sloužit, pokud není (jak je deklarováno) 

cílem to, aby subjekt posuzující žádost 

posuzoval obsahovou stránku 

zahraničního vzdělání s jeho českým 

ekvivalentem. Tento rozpor se dále 

objevuje  
i v ustanovení § 90 odst. 5 písm. c) 

Akceptováno 

Znění § 90 odst. 2 ve větě první a druhé bylo zpřesněno: 
„Součástí žádosti o Podkladem pro uznání je originál nebo 

úředně ověřená kopie diplomu, vysvědčení nebo obdobného 

dokladu vydaného zahraniční vysokou školou zahraniční 
vysokoškolské kvalifikace, případně a originál nebo úředně 

ověřená kopie dodatku k diplomu nebo obdobného dokladu. a 
doplňující informace o tom, že studijní program uskutečňovala 

instituce oprávněná poskytovat vzdělání srovnatelné s 

vysokoškolským vzděláním podle tohoto zákona, a o náplni 

vysokoškolského studia v zahraničí. Veřejná vysoká škola nebo 

ministerstvo může požadovat, aby žadatel vedle náležitostí podle 

věty první předložil též doplňující informace o tom, že studijní 

program uskutečňovala instituce oprávněná poskytovat vzdělání 

srovnatelné s vysokoškolským vzděláním podle tohoto zákona, 

nebo informace o náplni studia v zahraničí nebo další informace 

o zahraničním vysokoškolském vzdělání, o jehož uznání je 

žádáno.“ 
 
Základní dokumenty, které žadatel o uznání předkládá spolu se 

žádostí jsou Diplom a Dodatek k diplomu (nebo obdobného 

dokladu), které prokazují splnění podmínek pro získání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání a jsou povinnou přílohou 

k žádosti podané věcně příslušnému správnímu orgánu.  
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

předloženého návrhu, kde se stanoví 

případy, kdy se žádost o uznání 

zahraničního vysokoškolského vzdělání 

a kvalifikace zamítne, přičemž jedním 

z důvodů je právě podstatný rozdíl mezi 

zahraniční vysokoškolskou kvalifikací a 

odpovídající kvalifikací v ČR. Z takto 
formulovaného ustanovení tedy 

vyplývá, že posuzující subjekt by se měl 

vždy zabývat obsahovou stránkou 

zahraničního vzdělání, aby vůbec mohl 

vyloučit důvod pro zamítnutí žádosti 

uvedený v ustanovení § 90 odst. 5 písm. 

c).  

Rozhodovací praxe ukazuje na nezbytnost možnosti požadavku 

podrobnějších informací o průběhu, obsahu a rozsahu jednotlivého 

vzdělání ze strany správního orgánu  a to zejména v případech, kdy 

údaje rozhodné pro posouzení konkrétní žádosti o uznání vzdělání, 

nejsou zcela patrné z Diplomu nebo Dodatku k Diplomu, kdy 
rozhodnými údaji jsou novelou jasně definované podmínky uznání 

v § 89 odst. 3. Časový sled předkládání dalších potřebných listin 

je pak na úvaze správního orgánu (viz § 3 a § 50 odst. správního 

řádu). 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

191.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

zásadní K § 90 odst. 3  

Zásadní připomínka 
U regulovaných profesí, které mají 

dopad na zdraví a bezpečnost obyvatel 

ČR (tedy profesí lékaře, zubního lékaře 

a farmaceuta) bychom požadujeme 

bližší specifikaci toho, jakým způsobem 

se v rámci řízení o uznání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 
ověřuje pravost předložených dokladů o 

dosaženém zahraničním vzdělání.  

Vysvětleno 

Nejedná se o novelizované ustanovení, toto ustanovení se 

týká procesních podmínek předkládání zahraničních listin 

v řízení v návaznosti na správní řád (§ 53 odst. 4).  

Ověřování pravosti a platnosti dokladů o získaném 

zahraničním vysokoškolském vzdělání a o obsahu 

zahraničního studia probíhá podle platných zákonů České 

republiky a v souladu s mezinárodními závazky ČR, tj. dle 

mezinárodních smluv (úřední ověření, apostila, 

superlegalizace), a současně je využíván oficiální nástroj 

Lisabonské úmluvy – mezinárodní závazné reference sítě 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

národních informačních středisek (ENIC/NARIC) 

signatářských států evropských i některých 

mimoevropských; střediska jsou zpravidla součástí 

jednotlivých národních ministerstev školství. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

192.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

zásadní K § 90 odst. 5 písm. c)  

Zásadní připomínka 
Předložený návrh ani jeho odůvodnění 

(ani závěrečná zpráva z hodnocení 

dopadů regulace RIA) blíže nepopisuje, 

co se míní důvodem pro zamítnutí 

žádosti o uznání zahraničního 

vysokoškolského vzdělání a kvalifikace 

uvedeným v ustanovení § 90 odst. 5 

písm. c) předloženého návrhu (tedy že 

zahraniční vysokoškolské vzdělání 

neodpovídá příslušné kvalifikační 

úrovni vysokoškolského vzdělání 

v bakalářském, magisterském nebo 

doktorském studijním programu 

v ČR).  V této souvislosti požadujeme 

jednoznačnou formulaci ustanovení 

nebo doplnění zvláštní části důvodové 

zprávy.   

Vysvětleno 

Důvody pro zamítnutí uvedené v § 90 odst. 5 písm. c) zákona 

o vysokých školách  jsou definovány ve vztahu k 

systémovým souvislostem a pojmosloví zákona o vysokých 

školách a jsou založeny na porovnání  a vyhodnocení rozdílů 

u stupně vzdělání poskytovaného vysokou školou v ČR podle 

zákona o vysokých školách definovaného zákonem o 

vysokých školách v ustanoveních § 44, a § 45, 46 a 47, 

přičemž § 44 odst. 9 nově definuje: “Vysoká škola při 

přípravě, schvalování a uskutečňování studijních programů 

zajišťuje, aby absolvováním studia ve studijním programu 

bylo dosahováno takových výsledků učení, sestávajících z 

konkrétních odborných znalostí, odborných dovedností a 

obecných způsobilostí, které budou odpovídat příslušné 

kvalifikační úrovni výsledků učení, obecně  vymezené pro 

jednotlivé typy studijních programů v rámci kvalifikací 

vysokoškolského vzdělávání České republiky (dále jen 

„rámec kvalifikací“). Rámec kvalifikací vymezuje pro 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

jednotlivé typy studijních programů rovněž jejich zařazení 

nebo jinou specifikaci podle mezinárodních kvalifikačních 

rámců vysokoškolského vzdělávání a průměrnou studijní 

zátěž potřebnou pro dosažení výsledků učení, vyjádřenou 

odpovídajícím počtem kreditů, specifikovaných jejich 

časovou hodnotou nebo přiřazením k mezinárodnímu 

systému přenosu a akumulace kreditů. Rámec kvalifikací 

stanoví prováděcí právní předpis.” 

Důvodem pro zamítnutí žádosti o uznání podle ustanovení 

§ 90 odst. 5 písm. c) jsou tedy všechny odchylky dosaženého 

zahraničního vzdělání od zákonem o vysokých školách 

definované kvalifikační úrovně jednotlivých typů studijních 

programů (např. stanovené kreditové limity, doba trvání 

studia) a předložení neplatného diplomu nebo dokladu, který 

nesvědčí o získání vysokoškolského vzdělání (např. diplom 
vydaný státem neuznaným ČR, rozporné požadavky pro 

přístup do studia, rozporná nabytá akademická práva). 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

193.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

zásadní K části páté – změna zákona 

č. 48/1997 Sb., o veřejném 

zdravotním pojištění 
Zásadní připomínka  

Akceptováno 
Vzhledem k tomu, že se návrh týká omezené skupiny lidí 

a stávající podoba novely zákona č. 111/1998 Sb. pro tuto 

cílovou skupinu nepředstavuje zásadní překážkou v jejich 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Ustanovení části páté požadujeme 

vypustit bez náhrady.  
Odůvodnění:  
Navrhovaná úprava § 7 odst. 1 zákona 

č. 48/1997 Sb., představuje zařazení 

dalších skupin pojištěnců mezi 

pojištěnce, za které hradí pojistné stát.  
Navrhuje se jednak rozšířit dosavadní 

kategorii podle ustanovení § 7 odst. 1 

písm. r), tj. doktorandů, a to o ty, kteří 

v rámci jedné školy přestoupili do 

jiného studijního programu. Dále se 

navrhuje pod novými písmeny s) a t) 

zařadit další dvě kategorie, a to 
7. absolventy studijních programů 

na vysoké škole v ČR do 2 let po 
absolvování, kteří konají praktickou 

stáž v zahraničí, pro kterou jim bylo 

přiznáno stipendium,  
8. absolventy bakalářských studií 

starší 26 let a studující prvně 

v magisterském studijním programu, 

kteří po absolvování bakalářského 

studia vykonali praktickou stáž 

v zahraničí, pro kterou jim bylo 

přiznáno stipendium. 

mobilitách. Přestože návrh směřoval ke zlepšení a větší 

podpoře aktivity, jeho zamítnutí je možné akceptovat. 
 
 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

MŠMT odůvodňuje svůj návrh tím, že 

zákon o vysokých školách upravuje 

nově možnost přiznávat stipendia nejen 
studentům, ale i dalším osobám, mezi 

nimi též absolventům. „Pro 

zjednodušení přístupu absolventů 

k těmto stipendiím“ tedy navrhuje, aby 
byli absolventi, kteří konají praktickou 

stáž v zahraničí, pro kterou jim bylo 

přiznáno stipendium, zahrnuti do 

skupiny osob, jimž bude stát hradit 

pojistné na veřejné zdravotní pojištění. 
Za absolventa se pro tyto účely považuje 

absolvent studijního programu na 

vysoké škole v ČR nejdéle dva roky od 

ukončení studia. Současně do skupiny 

těchto osob se navrhuje zahrnout též 

studenty magisterských studijních 

programů starší 26 let, kteří v době mezi 

absolvováním bakalářského studijního 

programu a zahájením studia 

v magisterském studijním programu 

absolvovali praktickou stáž v zahraničí, 

pro kterou jim bylo přiznáno 

stipendium. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Návrh na rozšíření dosavadní kategorie 

dle ustanovení § 7 odst. 1 písm. r) 

odůvodněn není vůbec. 
Návrh MŠMT zcela popírá smysl 

ustanovení § 7 odst. 1 zákona č. 48/1997 

Sb., který spočívá v tom, že stát má 

hradit pojistné za ty pojištěnce, pro které 

by povinnost platit si pojistné sami 

představovala vzhledem ke jejich 

sociální situaci a zdravotnímu stavu 

velkou zátěž a těžko splnitelný úkol. 

Mezi takové pojištěnce nelze rozhodně 

zařadit absolventy vysokých škol, jak je 

navrženo, kteří se v těžké sociální 

situaci nenachází. Z tohoto důvodu 

nelze návrh úpravy § 7 odst. 1 zákona č. 

48/1997 Sb. akceptovat. 

194.  

Ministerstvo 
zdravotnictví 

doporučující 
Doporučující připomínka 
K § 93n odst. 6 a dále např. v § 65 

odst. 2 a § 80 odst. 8 zákona o 

vysokých školách 
Doporučujeme slovo „sankce“ nahradit 

slovy „správní trest“. 
Pojem sankce již není legálním 

pojmem ve smyslu zákona č. 250/2016 

Akceptováno 
 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Sb., o odpovědnosti za přestupky a 

řízení o nich, ve znění pozdějších 

předpisů. 

195.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

zásadní Zásadní připomínky: 
Bod 18, §46 odst. 7 
MZV nesouhlasí se zněním §46 odst. 7, 

dle kterého „Možnost vykonat státní 

rigorózní zkoušku podle odstavce 5 

se  na absolventy zahraničních 

vysokoškolských studijních programů 

nevztahuje“.  
 
§46 odst. 7 představuje ustanovení, 

které je v rozporu s primárním právem 

Evropské unie, konkrétně s čl. 18 

Smlouvy o fungování Evropské unie, 

a tedy v rozporu se zákazem 

diskriminace. V tomto případě se jedná 

o formu tzv. nepřímé diskriminace, 
jejíž definice sice není výslovně 

zakotvena v primárním právu Evropské 

unie, ale jejíž ustálené rysy již dlouhou 

dobu existují v sekundárním právu 

a judikatuře Soudního dvora. 

O nepřímou diskriminaci se jedná 

tehdy, pokud určité, na první pohled 

neutrální opatření, pravidlo, kritérium 

či podmínka ve svých důsledcích 

Akceptováno 

MŠMT ustupuje od úpravy a je ponecháno původní 

znění. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

 
 
 
 

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



Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

fakticky znevýhodňuje určitou skupinu 

osob, s výjimkou situací, kdy je takové 

opatření objektivně odůvodněno 

legitimním cílem a kdy prostředky 

k dosažení tohoto cíle jsou přiměřené 

a nezbytné. Dotčené ustanovení tyto 

znaky zcela naplňuje, když absolventy 

zahraničních vysokoškolských 

studijních programů z možnosti 

vykonání státní rigorózní zkoušky 

vylučuje, navíc bylo-li jejich zahraniční 

vysokoškolské vzdělání v České 

republice uznáno. 
Taková konstrukce je ostatně 

problematická i z hlediska směrnice 

Evropského parlamentu a Rady 

2005/36/ES ze dne 6. července 2005 

o uznávání odborných kvalifikací, 

neboť v důsledku použití § 46 odst. 7 

novely zákona nejsou kvalifikacím 

uznaným v České republice přiznány 

rovnocenné účinky jako kvalifikacím 

získaným v České republice, a to je 

v rozporu s unijním právem. 
Na základě výše uvedeného je třeba 

dotčené ustanovení upravit tak, aby se 

nevztahovalo na vzdělání získané 

v jiném členském státě, které bylo 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

v České republice uznáno, např. ve 
znění „Možnost vykonat rigorózní 

zkoušku mají absolventi 

vysokoškolských studijních programů 

Evropské unie, jejichž vysokoškolské 

vzdělání bylo v České republice 

uznáno.“ 
 

196.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

zásadní Bod 21, § 83b odst. 6 

MZV nesouhlasí s vypuštěním textu 

„vykonávat placené a neplacené 

funkce“ v ustanovení § 83 odst. 6, dle 

kterého předseda Rady Akreditačního 

úřadu ani místopředsedové Rady 

Akreditačního úřadu nyní nesmí 

vykonávat placené ani neplacené funkce 

na vysokých školách. Nově se zavádí, že 

tito funkcionáři nesmějí být pouze 

garanty studijních programů. 
V tomto bodě se MZV obává, že 

navrhovaná změna by mohla vést 

k ohrožení nezávislosti předsedy 

a místopředsedy Národního 

akreditačního úřadu, resp. mohlo by 

dojít ke střetu zájmů tím, že uvedení 

funkcionáři budou moci vykonávat 

placené funkce na vysoké škole. 

Neakceptováno  

Cílem navrhovaného ustanovení je odblokování současného 

stavu, který neumožňuje, aby funkci předsedy 

a místopředsedů akreditačního úřadu vykonávali akademičtí 

pracovníci vysokých škol. V důsledku toho dochází 

k výraznému zúžení kandidátů na obsazení těchto funkcí. 

Pokud má být Akreditační úřad nejen správním orgánem, ale 

též odborným (s ohledem na systém hodnocení peer review), 

je třeba, aby v jeho čele stály všeobecně uznávané odborné 

autority. Odbornost však není v případě vysokoškolské sféry 

jednou pro vždy daná, ale je jí třeba trvale udržovat 

a rozvíjet. Z tohoto důvodu je pro významné osobnosti 

v aktivním věku nezbytné udržovat kontakt s vědeckým 

a vzdělávacím prostředím vysoké školy, zapojovat do 

výzkumných projektů (bez nichž není například možné školit 
studenty doktorském programu), do vzdělávací činnosti a 

odborných diskusí. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Riziko střetu zájmu při rozhodování Akreditačního úřadu je 

minimalizováno skutečností, že předseda Akreditačního 

úřadu nerozhoduje monokraticky, ale rozhodnutí je vždy 

přijímáno usnesením patnáctičlenného kolegiálního orgánu 

(hlas předsedy a místopředsedů má při hlasování stejnou 

váhu jako hlas řadového člena). Současně je střet zájmu 

členů Rady NAÚ ošetřen ve Statutu Akreditačního úřadu 

(schváleným usnesením vlády), a to tak, že člen Rady NAÚ 

je vyloučen z projednávání a rozhodování ve věci za 

podmínek stanovených správním řádem. V praxi to znamená, 

že člen Rady NAÚ se nemůže podílet na rozhodování v řízení 

vysoké školy, jíž je zaměstnancem. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
 

197.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

doporučující Připomínka: 
Důvodová zpráva str. 15 
S ohledem na výše uvedenou zásadní 

připomínku č. 1 a dále s odkazem na bod 
116. návrhu zákona novelizující § 91 

odst. 4 zákona o vysokých školách MZV 

nesouhlasí s tvrzením důvodové zprávy, 

že „návrh novely zákona do právního 

řádu České republiky nezapracovává 

právo EU“ nebo že „navrhovaná právní 

Akceptováno  
Upravíme důvodovou zprávu. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

úprava obsažená v předloženém návrhu 

zákona zásadně náleží do oblasti, ve 

které (s ohledem na čl. 165 a 166 
Smlouvy o fungování EU) nemá 

sbližování právních předpisů pomocí 

aktů EU, resp. harmonizace zákonů a 

ostatních předpisů členských států 

obligatorní charakter“. V těchto 

odstavcích požadujeme důvodovou 

zprávu upravit dle výše uvedené zásadní 

připomínky č. 1.  
 

198.  

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

doporučující Nad rámec návrhu: 
§ 83 odst. 1  
MZV navrhuje zrušit ustanovení 

uvádějící, že „Materiálně, 

administrativně a finančně činnost 

Akreditačního úřadu zajišťuje 

ministerstvo.“  
V zájmu zajištění nezávislosti 

Akreditačního úřadu na MŠMT by bylo 

vhodnější, aby si tento orgán zajišťoval 

vlastní chod sám. 

Neakceptováno 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

199.  

Úřad vlády České 

republiky 
doporučující 

Po stránce formální: 

 

Vzato na vědomí. 

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



Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Předkladatel splnil formální náležitosti 

týkající se vykazování slučitelnosti s 

právem EU, jak vyplývají zejména 

z Legislativních pravidel vlády, v 

platném znění, a z přílohy k usnesení 

vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o 

Metodických pokynech pro zajišťování 

prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České 

republiky v Evropské unii, v platném 

znění.  

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v 

právu EU:  

Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je 
společná politika všeobecného 

a odborného vzdělávání vyloučena 

z harmonizace zákonů a ostatních 

právních předpisů členských států. 

Právo EU plně respektuje odpovědnost 

národní právní úpravy členských států 

v oblasti organizace vzdělávacích 

systémů. I v tomto případě však platí, že 

národní právní úprava musí respektovat 

základní zásady práva EU a zejména 

  

  

  

  

 

Vzato na vědomí. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

základní svobody vnitřního trhu 

(volný pohyb osob asvoboda usazování, 

apod.)podle příslušných článků 

Smlouvy o fungování EU.  
 
Předložený návrh se v širších 

souvislostech týká také: 
 

• směrnice Evropského 

parlamentu a Rady 2006/123/ES 
ze dne 12. prosince 2006 o 
službách na vnitřním trhu  

• nařízení Evropského parlamentu 

a Rady (EU) 2016/679 ze dne 
27. dubna 2016 o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o 

volném pohybu těchto údajů a o 

zrušení směrnice 95/46/ES 

(obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů). 

 
 
 
 

200.  

Úřad vlády České 

republiky 
zásadní 

Připomínky a návrhy změn 

k jednotlivým ustanovením: 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu 18 (§ 46 

odst. 7) 

Akceptováno  

MŠMT ustupuje od úpravy a je ponecháno původní 

znění. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

 
Ustanovení § 46 odst. 7 vylučující 

z možnosti vykonat státní rigorózní 

zkoušku „absolventy zahraničních 

vysokoškolských studijních programů“ 

brání v přístupu k rigoróznímu řízení 

i těm občanům EU, jimž byla jejich 

kvalifikace, kterou získali 

absolvováním vysokoškolského 

vzdělání v rámci vzdělávacího systému 

jiného členského státu, uznána podle § 

89 a násl. zákona, tj. v rámci 

akademického uznávání (které je 

přísnější, než tzv. profesní uznávání). 

To vidíme jako možnou nepřímou 

diskriminaci na základě státní 
příslušnosti, kterou zakazuje čl. 18 

SFEU, a též jako možné omezení práva 

pohybu a pobytu občana EU do jiného 

členského státu podle čl. 21 SFEU. 

Úprava zakládající diskriminaci na 

základě státní příslušnosti nebo omezení 

svobody pohybu a pobytu občana EU 

ale může být s právem EU v souladu, 

sleduje-li legitimní cíl slučitelný se 

SFEU a je-li odůvodněna naléhavými 

důvody obecného zájmu. Je zároveň 

nezbytné, aby dotčena úprava (resp. její 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

aplikace) byla způsobilá zaručit 

uskutečnění dotčeného 

cílea nepřekračovala meze toho, co je 
pro dosažení tohoto cíle nezbytné.  

Podle názoru odboru kompatibility by 

navržené ustanovení mělo být 

vypuštěno. Není-li to však pro 

předkladatele akceptovatelné, je nutné, 

aby v důvodové zprávě řádně 

identifikoval naléhavé důvody 

veřejného zájmu stojící za jím 

navrhovanou úpravou vyloučení 

z možnosti vykonat státní rigorózní 

zkoušku a zhodnotil nezbytnost a 

přiměřenost této úpravy.  

Požadujeme proto novelizační bod 

vypustit, nebo doplnit v tomto směru 

důvodovou zprávu obhajující navrženou 
úpravu z výše uvedeného hlediska. 

Tato připomínka je zásadní. 

201.  
Úřad vlády České 

republiky 
zásadní   
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. I, bodu 122 (§ 

93d odst. 1) 
 
Ustanovení § 93d odst. 1 podmiňuje 

možnost podat žádost o tuzemské 

oprávnění tím, aby tuzemská právnická 

osoba byla veřejnou, soukromou nebo 

státní vysokou školou, nebo veřejnou 

výzkumnou institucí. 

Ustanovení zakládá omezení, která mají 

dopad do práva EU. 

1. 

Předně požadavek, který omezuje okruh 

subjektů, které mohou poskytovat 

zahraniční vysokoškolské vzdělání ve 

spojení se zahraniční vysokou školou, 

na veřejné nebo státní vysoké školy, 

veřejné výzkumné instituce a na 

soukromé vysoké školy (PO, které 

získaly státní souhlas podle § 39), 
představuje podle našeho názoru 

překážku svobody usazování.  

2.  

Akceptováno 
 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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Číslo Připomínkové 

místo 
Typ 

připomínky 
Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Dále ustanovení zakládá i nerovné 

zacházení s různými formami tzv. 

sekundárního usazení, např. usazení 

formou dceřiné společnosti, formou 

pobočky nebo formou kanceláře. 

Z  návrhu takové nerovné zacházení 

mezi různými formami sekundárního 

usazení podle našeho názoru vyplývá.  

Máme za to, že návrh neodůvodněně 

odlišně zachází se i) situací, kdy má být 

zahraniční vysokoškolské vzdělání 

poskytováno prostřednictvím určité 

trvalé infrastruktury na území ČR, avšak 

aniž by zahraniční vysoká škola k tomu 

využívala PO ustavenou v ČR (např. 

usazení bez dceřiné společnosti, jen 

prostřednictvím pobočky/kanceláře v 

ČR) na jedné straně, a ii) situací, kdy má 

být zahraniční vysokoškolské vzdělání 

poskytováno prostřednictvím PO 

ustavené v ČR (např. prostřednictvím 

dceřiné společnosti) na straně druhé. V 

prvně uvedeném případě je nutné 

získání tuzemského povolení (§ 93a 

odst. 2 návrhu), v druhém případě 

získání tuzemského oprávnění (§ 93a 

odst. 3 návrhu). V obou řízeních, jak o 
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Číslo Připomínkové 
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Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

žádosti o udělení tuzemského povolení, 

tak o žádosti o udělení tuzemského 

oprávnění, se ve stejném rozsahu 

posuzuje jednak dostatečnost 

infrastruktury  pro výuku a  tvůrčí 
činnost na území ČR (personální, 

finanční materiální zabezpečení 

a vytvoření řádných podmínek pro 

výuku a tvůrčí činnost na území ČR), tak 

i parametry studia, a to za přiměřeného 

přihlížení ke standardům pro akreditaci 

studijních programů uvedených v § 78a. 
Avšak pouze v případě poskytování 

zahraničního vysokoškolského vzdělání 

prostřednictvím v ČR ustanovené PO je 
navíc vyžadováno (časově před podáním 

žádosti o udělení tuzemského 

oprávnění) i získání státního souhlasu ze 

strany této PO.  

Máme za to, že navíc není příliš logické 

a tím i hůře hájitelné z hlediska 
konzistentního a přiměřeného přístupu k 

omezením svobody usazování, aby ze 

stejně formulovaných podmínek 

vyústily různě přísné režimy. 
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Připomínka 

 

Vypořádání připomínky 

 

Překážka svobody usazování může být 

s právem EU v souladu, sleduje-li 
legitimní cíl slučitelný se SFEU a je-li 
odůvodněna naléhavými důvody 

obecného zájmu, nezbytná a přiměřená. 

Máme za to, že by omezení okruhu 

tuzemských právnických osob, které 

mohou získat tuzemské oprávnění, mělo 

být vypuštěno. Není-li to však pro 

předkladatele akceptovatelné, je nutné, 

aby v důvodové zprávě řádně 

identifikoval naléhavé důvody 

veřejného zájmu stojící za jím 

navrhovanou úpravou a zhodnotil 
nezbytnost a přiměřenost této úpravy. 

Tato připomínka je zásadní. 

202.  

Úřad vlády České 

republiky 
zásadní K ČÁSTI PRVNÍ, Čl. II, bodům 11 a 12 

přechodných ustanovení 

Navrhovaná úprava neřeší situaci, kdy 

právnická osoba, která je evropskou 

zahraniční vysokou školou nebo 

tuzemská právnická osoba, nebudou 

schopné dostát podmínkám této novely 

zákona o vysokých školách. 

Navrhujeme proto upravit přechodná 

 
Akceptováno 
 
Doporučujeme zakotvit možnost dokončení uskutečňování 

studijních programů, které byl poskytovatel oprávněn 

uskutečňovat před nabytím účinnosti novely, a to ohledně 

těch studentů, u kterých bylo  studium zahájeno před nabytím 

účinnosti novely.   
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Vypořádání připomínky 

 

ustanovení tak, aby bylo umožněno 

dostudovat studentům, kteří začali své 

studium před nabytím účinnosti této 

novely. 

Tato připomínka je zásadní. 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
 

203.  

Úřad vlády České 

republiky 
 

Závěr: 

Návrh zákona hodnotíme do 

zapracování/vyjasnění výše 

uvedených připomínek jako s právem 

EU částečně slučitelný. 

 

204.  

Úřad vlády České 

republiky 
doporučující Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K ČÁSTI PRVNÍ, bodům 4 a 122 (§ 21 

odst. 1 písm. a) a b), § 42 odst. 1 písm. 

b), § 93c odst. 1 písm. b) a d) a § 93e 

odst. 1 písm. b) a c)) 

 
Shora uvedená ustanovení uvádí, že je 

něco stanoveno (srov. „… stanoví 

ministerstvo“, „ve stanovených 

termínech“). V případech ustanovení 

Neakceptováno 
Připomínka jde nad rámec novely. 
 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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§ 21 odst. 1 písm. a) a b), § 42 odst. 1 

písm. b), § 93c odst. 1 písm. b) a § 93e 

odst. 1 písm. b) v uvedeném ustanovení 

ani na žádném jiném místě v zákoně 

není určeno, že by to mělo být 

stanoveno vyhláškou. V případě § 93c 

odst. 1 písm. d) a § 93e odst. 1 písm. c) 

není určeno nejen čím, ale ani kdo má 

stanovit dotčené termíny. Tyto 

nedostatky je třeba odstranit. 

205.  

Úřad vlády České 

republiky 
doporučující K ČÁSTI PRVNÍ, bodu 41 (§ 60 odst. 

2) 
Nepovažujeme za vhodné umožnit 

udělovat po absolvování kurzu CŽV 

„mezinárodně uznávaný titul“, aniž by 

zákon tyto tituly vymezil. Z praxe lze 

soudit, že mezinárodně uznávané tituly 

jsou zejména americké a britské tituly 

jako LLM, MBA nebo MPA apod. 
Některé z těchto titulů se udělují jakožto 

akademické tituly také v členských 

státech, např. titul LLM uděluje 

WirtstschaftsuniversitätWien na 

základě řádného magisterského studia a 

je součástí základního právnického 

vzdělání, zatímco v Německu 

představuje nadstavbu nad základní 

právnické vzdělání, nicméně je 

Neakceptováno 
Jak již text samotné připomínky předestírá, mezinárodně 

uznávané tituly nemají pevný rámec v celosvětovém 

vysokoškolském prostoru. Zákon o vysokých školách 

vymezuje výhradně akademické tituly, za něž se může 

zaručit, tedy takové tituly, jejichž zisk je podmíněn studiem 

s jasnými pravidly stanovenými zákonem a akreditačním 

procesem. 
Vzhledem k tomu, že mezinárodně uznávané tituly může 

v zahraniční získat absolvent za splnění velmi rozličných 

podmínek a “studium” vedoucí k jejich získání často 

nesplňuje  podmínky a kvality Boloňského procesu, nelze 

v zákoně zakotvit pevný rámec takovým titulům. Došlo by 

tak k legislativnímu sjednocení hodnoty těchto titulů bez 

toho, aby jejich kvalita byla skutečně srovnatelná. Na tomto 

základě by se pak pohlíželo stejně na absolventa např. 

zmiňovaného magisterského studijního programu na 
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udělován jako akademický titul, nikoliv 

profesní, jak je tomu v České republice. 

Navrženou úpravu považujeme za 

nevhodnou, mezinárodně uznávané 

tituly by tak nadále zůstaly v jakési 

„šedé zóně“ českého vysokoškolského 

systému.  

Wirtstschaftsuniversität a na absolventa jednoletého kurzu 

v rámci celoživotního vzdělávání na jiné vysoké škole. 
 

Vyjádření připomínkového místa:  

S textem vypořádání souhlasíme, nicméně se domníváme, že 

nereaguje na hlavní myšlenku naší připomínky. Bezpochyby 

lze souhlasit s tím, že české vysoké školy můžou udělovat 

pouze takové tituly, které zákon bude předvídat a za které se 

v jakémsi smyslu může Česká republika „zaručit“. Také je 

nepochybné, že požadavky a s tím spojené úsilí k získání 

různých titulů v zahraničí se liší. Také proto není potřebné 

a ani vhodné stanovovat zahraničním titulům v českém 

právním řádu právní rámec. Nejsme si však jisti tím, jestli 

něco brání tomu, aby podle českého práva byl udělován např. 

český titul „LL.M.“, a to za podmínek stanovených zákonem. 

Jinak nikoliv. Situace, že v zásadě jakýkoliv kurs CŽV může 

být zakončený „mezinárodně uznávaným titulem“ 

považujeme za nešťastnou a může vést k inflaci hodnoty 
nejenom takových titulů, ale titulů obecně. 
 
Nicméně jsme však dospěli k závěru, že tato kompetence 

náleží předkladateli a nehledě na výše uvedený názor, 

návrh vypořádání bereme na vědomí a na připomínce 

dále trvat nehodláme. 
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206.  

Úřad vlády České 

republiky 
doporučující K ČÁSTI PRVNÍ, bodu 122 (§ 93c 

odst. 1 písm. e) a § 93e odst. 1 písm. d) 
Není nám jasné, na jaký zvláštní právní 

předpis je odkazováno v § 93c odst. 1 

písm. e) a § 93e odst. 1 písm. d). 

Požadujeme vysvětlit. 

V souvislosti s § 87 odst. 1 se jedná o vyhlášku č. 277/2016 

Sb., o předávání statistických údajů vysokými školami.  

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 

207.  

Úřad vlády České 

republiky 
doporučující Nad rámec předloženého návrhu: 

 
K§ 48 odst. 4 zákona o vysokých 

školách 
V zájmu konzistentnosti zákona 

doporučujeme uvést v § 48 odst. 4 písm. 

a) před slovy „středního vzdělání 

v České republice“ slovo 

„zahraničního“ (srov. sousloví 

„zahraniční středoškolské vzdělání“ 

v úvodní části § 48 odst. 4 a sousloví 

„zahraničním dokladem o zahraničním 

středoškolském vzdělání“ v § 48 odst. 4 

písm. d)).  

Akceptováno 
 

Vyjádření připomínkového místa:  

Akceptujeme návrh vypořádání. 
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