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N á v r h 

  

Z Á K O N 

ze dne …………………….2020,  

 

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 

 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 

 

Čl. I 

V zákoně č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů 

(zákon o vysokých školách), ve znění zákona č. 210/2000 Sb., zákona č. 147/2001 Sb., 

zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 96/2004 Sb., zákona č. 121/2004 Sb., zákona č. 

436/2004 Sb., zákona č. 473/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., 

zákona č. 552/2005 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 

310/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., 

zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 110/2009 Sb., zákona č. 419/2009 Sb., zákona č. 

159/2010 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 48/2013 Sb., 

zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 137/2016 Sb., zákona č. 230/2016 Sb., zákona č. 24/2017 

Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 200/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 

32/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 403/2020 Sb., se za část šestnáctou vkládá 

nová část sedmnáctá, která včetně nadpisu zní: 

„ČÁST SEDMNÁCTÁ 

ZVLÁŠTNÍ OPRÁVNĚNÍ VYSOKÉ ŠKOLY PŘI MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍCH  

 
§ 95a 

(1) Vysoká škola nebo fakulta může upravit vyhlášené podmínky přijetí ke studiu 

podle § 49, stanovit jiný termín a způsob ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu, 

popřípadě jinou formu, rámcový obsah anebo kritéria pro vyhodnocení přijímací zkoušky, 

pokud  

a) z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu 

nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona je omezena možnost konání 

ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu vyhlášených podle § 49 a  

b) ministerstvo, popřípadě Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany vůči příslušné 

státní vysoké škole toto svým rozhodnutím umožní. 
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(2) Informaci o změnách podle odstavce 1 vysoká škola nebo fakulta zveřejní nejméně 

15 dnů před termínem ověřování splnění podmínek přijetí ke studiu. 

 

§ 95b 

 (1) Vysoká škola nebo fakulta může společně s rozhodnutím o přijetí ke studiu 

rozhodnout o odložení prokázání splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle 

§ 48, a to až do 90 dnů ode dne zápisu do studia, pokud 

a) je z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo z důvodu 

nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona ztížena možnost uchazečů 

prokázat splnění podmínky dosažení předchozího vzdělání podle § 48 a  

b) ministerstvo, popřípadě Ministerstvo vnitra nebo Ministerstvo obrany vůči příslušné 

státní vysoké škole toto svým rozhodnutím umožní. 

(2) Neprokáže-li uchazeč ve lhůtě stanovené podle odstavce 1 splnění podmínky 

dosažení předchozího vzdělání, rozhodne vysoká škola nebo fakulta o tom, že přijetí ke 

studiu a zápis do studia pozbývá platnosti a účinnosti dnem nabytí právní moci rozhodnutí 

o zrušení rozhodnutí o přijetí; proti tomuto rozhodnutí se nelze odvolat. Tato doba se 

studentovi započítává do doby studia. 

 

§ 95c 

 (1) Pokud z důvodu krizového opatření vyhlášeného podle krizového zákona nebo 

z důvodu nařízení mimořádného opatření podle zvláštního zákona není možná nebo je 

omezena osobní přítomnost studentů na vzdělávání nebo zkouškách anebo účastníků na 

státní rigorózní zkoušce, a pokud ministerstvo, popřípadě Ministerstvo obrany nebo 

Ministerstvo vnitra vůči příslušné státní vysoké škole toto svým rozhodnutím umožní, 

může vysoká škola 

a) zkrátit nebo prodloužit akademický rok, 

b) využívat při výuce, kontrole studia nebo zkouškách nástroje distančního způsobu 

komunikace bez ohledu na formu studia studijního programu, nebo 

c) využívat při státní zkoušce nástroje distančního způsobu komunikace a konat ji bez 

přítomnosti veřejnosti za předpokladu, že z jejího průběhu pořídí audiovizuální 

záznam, který uchová po dobu 5 let; záznam vysoká škola poskytne pouze orgánu 

veřejné moci při výkonu jeho pravomocí, a to na jeho žádost. 

(2) Za podmínek podle odstavce 1 lze uvedená oprávnění využívat po nezbytně nutnou 

dobu i v období bezprostředně následujícím po skončení účinnosti krizového nebo 

mimořádného opatření. 
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§ 95d 

Rozhodnutí ministerstva, Ministerstva vnitra nebo Ministerstva obrany podle § 95a až 

95c je prvním úkonem v řízení a není proti němu možné podat rozklad. Jediným 

účastníkem řízení je vysoká škola, které se rozhodnutí týká. V rozhodnutí se může určit 

doba, ve které lze oprávnění využít.“.  

 

Dosavadní část sedmnáctá se označuje jako část osmnáctá. 

 

Čl. II 

Účinnost 

Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 
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