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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. srpna 2016,

kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců
ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů

Vláda nařizuje podle § 123 odst. 6 písm. f) zá-
kona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění zákona
č. 362/2007 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona
č. 341/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona
č. 365/2011 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.:

Čl. I

Nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových po-
měrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě,
ve znění nařízení vlády č. 74/2009 Sb., nařízení vlády
č. 130/2009 Sb., nařízení vlády č. 133/2009 Sb., na-
řízení vlády č. 201/2009 Sb., nařízení vlády č. 381/
/2010 Sb., nařízení vlády č. 44/2011 Sb., nařízení
vlády č. 448/2011 Sb., nařízení vlády č. 224/2014
Sb., nařízení vlády č. 303/2014 Sb. a nařízení vlády
č. 278/2015 Sb., se mění takto:

1. V § 5 odstavec 3 zní:

„(3) Zaměstnanci, který je

a) pracovníkem v sociálních službách nebo sociál-
ním pracovníkem v zařízení sociálních služeb,
u poskytovatele sociálních služeb, který vyko-
nává činnost v sociálních službách nebo podle
zvláštních právních předpisů při pomoci
v hmotné nouzi, v sociálně-právní ochraně dětí,
ve škole a školském zařízení, ve věznici, v zaří-
zení pro zajištění cizinců a v azylovém zařízení,
nebo sociálním pracovníkem u poskytovatele
zdravotních služeb, a zároveň není zaměstnan-
cem uvedeným v odstavci 4,

b) zaměstnancem školy nebo školského zařízení
podle § 7 školského zákona, který není uveden
v odstavci 9,

přísluší platový tarif stanovený podle stupnice plato-
vých tarifů uvedené v příloze č. 3 k tomuto naří-
zení.“.

2. Příloha č. 9 zní:

„Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 564/2006 Sb.
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Čl. II

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně práce a sociálních věcí:

Mgr. Marksová v. r.

Sbírka zákonů č. 273 / 2016Částka 107 Strana 4251



274

NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. srpna 2016

o standardech pro akreditace ve vysokém školství

Vláda nařizuje podle § 82a zákona č. 111/1998
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších
zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění zá-
kona č. 137/2016 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví standardy pro institucio-
nální akreditaci, standardy pro akreditaci studijního

programu, standardy pro akreditaci habilitačního ří-
zení a standardy pro akreditaci řízení ke jmenování
profesorem, které jsou uvedeny v příloze k tomuto
nařízení.

§ 2

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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Příloha k nařízení vlády č. 274/2016 Sb.
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NAŘÍZENÍ VLÁDY

ze dne 24. srpna 2016

o oblastech vzdělávání ve vysokém školství

Vláda nařizuje podle § 44a odst. 3 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a do-
plnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění zákona č. 137/2016 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Toto nařízení stanoví vymezení jednotlivých
oblastí vzdělávání uvedených v příloze č. 3 k zákonu
o vysokých školách, obsahující

a) základní tematické okruhy, které jsou pro
danou oblast vzdělávání charakteristické a urču-
jící,

b) výčet typických studijních programů spadají-
cích pod danou oblast vzdělávání,

c) rámcový profil absolventů v dané oblasti vzdě-
lávání s uvedením hlavních cílů vzdělávání,
zahrnujících odborné znalosti, dovednosti
a další kompetence a charakteristických profesí,
zejména pak profesí regulovaných, které jsou
relevantní.

§ 2

Oblasti vzdělávání

Vymezení jednotlivých oblastí vzdělávání je
uvedeno v příloze k tomuto nařízení.

§ 3

Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. září
2016.

Předseda vlády:

Mgr. Sobotka v. r.

Ministryně školství, mládeže a tělovýchovy:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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Příloha k nařízení vlády č. 275/2016 Sb.
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VYHLÁŠKA

ze dne 18. srpna 2016

o předávání údajů do registru docentů, profesorů a mimořádných profesorů vysokých škol

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 87 odst. 1 písm. g) bodu 2 a § 87b
odst. 4 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vy-
sokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) formát a strukturu datové zprávy, jejímž pro-
střednictvím veřejné, soukromé a státní vysoké
školy a poskytovatelé zahraničního vysoko-
školského vzdělávání na území České repu-
bliky (dále jen „poskytovatel“) uvedení
v § 93a zákona o vysokých školách předávají
do registru docentů, profesorů a mimořádných
profesorů vysokých škol (dále jen „registr“)
změny v údajích týkajících se jejich zaměst-
nanců,

b) technické podmínky a lhůty předávání údajů
uvedených v písmenu a).

§ 2

Formát a struktura datové zprávy

(1) Údaje do registru jsou předávány Minister-
stvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „mi-
nisterstvo“) elektronickými formuláři. Přípustný
formát datové zprávy je XML.

(2) Strukturu datové zprávy, kterou vysoké
školy předávají údaje do registru, tvoří ty níže uve-
dené údaje, které jsou při předávání známy:

a) název vysoké školy a její identifikátor, popří-
padě i název součásti vysoké školy,

b) jde-li o docenta nebo profesora,

1. jméno a příjmení, popřípadě další jména
a rodné příjmení,

2. rok narození,

3. obec, kde má trvalý pobyt,

4. u cizinců pohlaví,

5. u cizinců adresu místa hlášeného pobytu
v České republice a státní občanství,

c) jde-li o vzdělání nebo pedagogickou, vědeckou
nebo uměleckou kvalifikaci docenta nebo pro-
fesora,

1. datum získání vysokoškolského vzdělání,

2. akademické tituly a vědecké hodnosti,

3. datum jmenování docentem,

4. datum jmenování profesorem,

včetně uvedení programů a oborů, ve kterých
byly akademické tituly a vědecké hodnosti
získány a ve kterých byla habilitační řízení a ří-
zení ke jmenování profesorem ukončena, a uve-
dení vysoké školy, na které se habilitační řízení
nebo řízení ke jmenování profesorem uskuteč-
nilo, a data jmenování docentem a profesorem,

d) jde-li o mimořádného profesora,

1. údaje uvedené v písmenech a) a b),

2. údaje uvedené v písmenu c) bodech 1 a 2,
získala-li tato osoba titul „docent“, také údaj
uvedený v písmenu c) bodu 3,

3. údaje o postavení srovnatelném s docentem
nebo profesorem dosaženém v zahraničí,

4. údaje o délce praxe v příslušné oblasti vzdě-
lávání, ve které bylo zřízeno pracovní místo
daného mimořádného profesora,

e) jde-li o docenta, profesora nebo mimořádného
profesora, též

1. údaje o pracovním zařazení,

2. údaje o vzniku základního pracovněpráv-
ního vztahu zaměstnance k vysoké škole
nebo v případě státní vysoké školy k České
republice, včetně údaje o rozsahu práce, vy-
jádřeném stanoveným počtem hodin výkonu
práce za týden, případně za kalendářní rok
nebo za jiné příslušné období, a údaje o době,
na kterou je základní pracovněprávní vztah
k vysoké škole nebo k České republice sjed-
nán, a obdobné údaje o služebním poměru,
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je-li místo akademického pracovníka půso-
bícího na státní vysoké škole obsazeno vojá-
kem v činné službě nebo příslušníkem Poli-
cie České republiky ve služebním poměru,

3. údaje o změně základního pracovněprávního
vztahu zaměstnance k vysoké škole nebo
v případě státní vysoké školy k České repu-
blice, včetně údaje o rozsahu práce, vyjádře-
ném stanoveným počtem hodin výkonu
práce za týden, případně za kalendářní rok
nebo za jiné příslušné období, a údaje o době,
na kterou je základní pracovněprávní vztah
k vysoké škole nebo k České republice sjed-
nán, a obdobné údaje o služebním poměru,
je-li místo akademického pracovníka půso-
bícího na státní vysoké škole obsazeno vojá-
kem v činné službě nebo příslušníkem Poli-
cie České republiky ve služebním poměru,

4. údaje o skončení základního pracovněpráv-
ního vztahu zaměstnance k vysoké škole
nebo v případě státní vysoké školy k České
republice a obdobné údaje o skončení slu-
žebního poměru, bylo-li místo akademic-
kého pracovníka působícího na státní vysoké
škole obsazeno vojákem v činné službě nebo
příslušníkem Policie České republiky ve slu-
žebním poměru,

f) jde-li o garanta studijního programu,

1. údaje o garantovi studijního programu podle
písmen a) až c),

2. kód a název garantovaného studijního pro-
gramu,

3. typ garantovaného studijního programu,

4. název vysoké školy a její identifikátor, pří-
padně i název příslušné fakulty, na které je
nebo má být studijní program uskutečňován
na základě jeho akreditace anebo schválení

v rámci oprávnění vyplývajících z institucio-
nální akreditace.

(3) K předávaným údajům připojují vysoké
školy a poskytovatelé jméno a příjmení, telefonické
spojení a adresu elektronické pošty zaměstnanců po-
věřených předávat údaje nebo nahlížet do registru
a datum vzniku jejich pověření. Vysoké školy a po-
skytovatelé oznamují změny údajů neprodleně mi-
nisterstvu.

(4) Ustanovení odstavce 2 se na strukturu da-
tové zprávy, kterou poskytovatel uvedený v § 93a
zákona o vysokých školách předává do registru
údaje o docentech a profesorech působících na
území České republiky u poskytovatele jako peda-
gogičtí a vědečtí pracovníci, použijí obdobně, při-
čemž místo údajů o vysoké škole a vztahu zaměst-
nance k vysoké škole se uvádějí obdobné údaje o pří-
slušném poskytovateli a vztahu zaměstnance
k němu.

§ 3

Technické podmínky a lhůty předávání údajů

(1) Popisy struktur individuálních údajů a čísel-
níky pro předávání individuálních údajů minister-
stvo zveřejňuje na svých internetových stránkách.

(2) Údaje se do registru předávají průběžně,
nejpozději však do desátého dne po uplynutí kalen-
dářního měsíce, v němž nastala rozhodná událost,
a to v souladu s popisy struktur individuálních údajů
a číselníky pro předávání individuálních údajů zve-
řejněnými ministerstvem.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.

Sbírka zákonů č. 276 / 2016Strana 4334 Částka 107



277

VYHLÁŠKA

ze dne 18. srpna 2016

o předávání statistických údajů vysokými školami

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 87 odst. 1 písm. g) bodu 3 zákona
č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a do-
plnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění zákona č. 137/2016 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo
použitelné předpisy Evropské unie1) termíny, struk-
turu a formu, ve které vysoké školy Ministerstvu
školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „minister-
stvo“) předávají

a) údaje o uchazečích o přijetí ke studiu ve studij-
ních programech a o účastnících a absolventech
celoživotního vzdělávání,

b) informace z matrik studentů,

c) agregované údaje o zaměstnancích vysokých
škol a jejich odměňování.

§ 2

Předávání statistických údajů o uchazečích
o přijetí ke studiu

(1) O každém uchazeči o přijetí ke studiu v ba-
kalářském nebo nenavazujícím magisterském studij-
ním programu předává vysoká škola ministerstvu
soubor údajů, který obsahuje:

a) resortní identifikátor vysoké školy, popřípadě
i fakulty, uskutečňuje-li studijní program fa-
kulta, a datum podle odstavce 2,

b) identifikační údaje uchazeče, kterými jsou

1. rodné číslo, nebo datum narození a pohlaví,
nebylo-li rodné číslo uchazeči přiděleno,

2. státní občanství,

3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České
republiky, s poštovním směrovacím číslem
vztahujícím se k místu trvalého pobytu,
popřípadě stát, v němž má trvalý pobyt,
nejde-li o Českou republiku,

c) údaje o předchozím vzdělávání uchazeče, kte-
rými jsou

1. resortní identifikátor školy, v níž uchazeč
získal střední vzdělání s maturitní zkouškou,
vyšší odborné vzdělání nebo vyšší odborné
vzdělání v konzervatoři, popřípadě stát
předchozího vzdělávání, jde-li o zahraniční
školu,

2. obor vzdělání nebo akreditovaný vzdělávací
program,

3. rok vykonání maturitní zkoušky nebo abso-
lutoria,

d) údaje o studijním programu, k jehož studiu
podal uchazeč přihlášku, včetně jeho kódu,
údaje o výsledku přijímacího řízení a případně
i údaj o zápisu do studia tohoto studijního pro-
gramu.

(2) Údaje vycházejí z obsahu evidence ucha-
zečů k 31. březnu a k 31. říjnu. Údaje k 31. březnu
zahrnují pouze informace o podaných přihláškách,
údaje k 31. říjnu zahrnují i výsledky přijímacího ří-
zení a zápisu do studia.

(3) Údaje se předávají ministerstvu do 15 dnů
ode dne uvedeného v odstavci 2, a to v souladu s po-
pisy struktur individuálních údajů a číselníky pro
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předávání individuálních údajů zveřejněnými minis-
terstvem.

(4) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje mi-
nisterstvo na svých internetových stránkách nejpoz-
ději 3 měsíce před datem uvedeným v odstavci 2.

§ 3

Předávání statistických údajů o účastnících
a absolventech programů celoživotního

vzdělávání nebo vzdělávání v mezinárodně
uznávaných kursech

(1) O každém účastníku a každém absolventu
programu celoživotního vzdělávání2) orientovaného
na výkon povolání nebo uznatelného pro další stu-
dium v akreditovaných studijních programech, je-
hož celková hodinová dotace činí nejméně 50 hodin,
a o každém účastníku a každém absolventu vzdělá-
vání v mezinárodně uznávaném kursu3) předává vy-
soká škola ministerstvu soubor údajů, který obsa-
huje:

a) resortní identifikátor vysoké školy, popřípadě
i fakulty, uskutečňuje-li program celoživotního
vzdělávání nebo mezinárodně uznávaný kurs
fakulta, a datum podle odstavce 2,

b) identifikační údaje účastníka nebo absolventa,
kterými jsou

1. rodné číslo, nebo datum narození a pohlaví,
nebylo-li rodné číslo účastníkovi přiděleno,

2. státní občanství,

3. obec, v níž má trvalý pobyt na území České
republiky, popřípadě stát, v němž má trvalý
pobyt, nejde-li o Českou republiku,

c) údaje o nejvyšším dosaženém vzdělání,

d) údaje o studiu v programu celoživotního vzdě-
lávání nebo v mezinárodně uznávaném kursu,
kterými jsou

1. interní kód programu,

2. zda se jedná o program celoživotního vzdě-
lávání nebo o mezinárodně uznávaný kurs,

3. kód vyjadřující obsah studia podle aktuální
statistické klasifikace oborů vzdělání, jejíž
vydání bylo oznámeno podle zákona
o státní statistické službě Českým statistic-
kým úřadem4),

4. délka studia v měsících,

5. celková hodinová dotace,

6. požadované vstupní vzdělání,

7. místo výuky,

8. kód zdroje financování,

9. kód způsobu zakončení programu nebo
kursu,

10. údaje o účelu vzdělávání v programu nebo
kursu z hlediska získání nebo rozšíření
kvalifikace, odborné způsobilosti, výkonu
povolání a celoživotního učení,

e) datum zahájení vzdělávání v programu celoži-
votního vzdělávání nebo mezinárodně uznáva-
ného kursu a datum absolvování vzdělávání
v programu celoživotního vzdělávání nebo
v mezinárodně uznávaném kursu nebo údaj
o předčasném ukončení tohoto vzdělávání.

(2) Údaje vycházejí z obsahu evidence účast-
níků a absolventů programů celoživotního vzdělá-
vání a mezinárodně uznávaných kursů za uplynulý
kalendářní rok podle stavu k 31. prosinci.

(3) Údaje se předávají ministerstvu do 15. ledna
každého kalendářního roku, a to v souladu s popisy
struktur individuálních údajů a číselníky pro předá-
vání individuálních údajů zveřejněnými minister-
stvem.

(4) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje mi-
nisterstvo na svých internetových stránkách nejpoz-
ději 3 měsíce před datem uvedeným v odstavci 2.

§ 4

Předávání statistických údajů z matrik studentů

(1) Vysoká škola předává obsah matriky stu-
dentů ministerstvu.

Sbírka zákonů č. 277 / 2016Strana 4336 Částka 107

2) § 60 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách),
ve znění pozdějších předpisů.

3) § 60a zákona č. 111/1998 Sb., ve znění pozdějších předpisů.
4) § 19 odst. 2 zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě.

Sdělení Českého statistického úřadu č. 348/2015 Sb., o zavedení Klasifikace oborů vzdělání (CZ-ISCED-F 2013).



(2) Údaje se předávají podle stavu k 31. březnu,
30. červnu, 31. říjnu a 31. prosinci. Údaje se pře-
dávají do desátého dne následujícího kalendářního
měsíce, v souladu s popisy struktur individuálních
údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů
zveřejněnými ministerstvem.

(3) Vysoká škola vždy podle stavu k 23. dni
v měsíci provede aktualizaci převedených údajů
a současně předá nové údaje, které nebyly předány
v žádném z předchozích sběrů, a to do konce pří-
slušného kalendářního měsíce.

(4) Sběry údajů podle odstavce 3 nebudou pro-
bíhat v kalendářních měsících, kdy probíhají sběry
údajů podle odstavce 2.

(5) Popisy struktur a číselníky zveřejňuje mi-
nisterstvo na svých internetových stránkách nejpoz-
ději 3 měsíce před odpovídajícím datem uvedeným
v odstavci 2 větě první.

§ 5

Předávání agregovaných statistických údajů
o zaměstnancích vysokých škol

(1) Vysoká škola předává ministerstvu za ob-
dobí od počátku kalendářního roku agregované
údaje o evidenčních počtech zaměstnanců a agrego-
vané informace o mzdách a ostatních osobních ná-
kladech, a to v kategoriích podle pracovního zařa-
zení, pohlaví, státní příslušnosti a rozpočtové
skladby v členění podle jednotlivých součástí vysoké
školy.

(2) Údaje se předávají ministerstvu podle stavu

k poslednímu dni kalendářního čtvrtletí do třicátého
dne následujícího měsíce.

(3) Vzory formulářů pro předávání agregova-
ných údajů podle odstavce 1 zveřejňuje ministerstvo
na svých internetových stránkách do konce před-
chozího kalendářního roku.

§ 6

Společné ustanovení

K předávaným údajům připojí vysoká škola své
telefonické spojení a adresu pro doručování elektro-
nické pošty a dále jméno a příjmení fyzické osoby,
která údaje připravila k předání.

§ 7

Závěrečná ustanovení

Popisy struktur a číselníky určené pro první
předání příslušné kategorie údajů podle této vyhláš-
ky budou zveřejněny, půjde-li o předávání údajů
uvedených

a) v § 2 nebo 4, nejpozději do 31. prosince 2016,

b) v § 3, nejpozději do 30. září 2016.

§ 8

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2016, s výjimkou ustanovení § 1, § 2 odst. 1 až 3,
§ 3 odst. 1 až 3, § 4 odst. 1 až 4, § 5 odst. 1 a 2 a § 6,
která nabývají účinnosti dnem 1. ledna 2017.

Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 18. srpna 2016

o předávání údajů do registru řízení o žádostech o uznání
zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 87 odst. 1 písm. g) bodu 4 a § 90b
odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách
a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vy-
sokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje

a) formát a strukturu datové zprávy, jejímž pro-
střednictvím veřejné vysoké školy, Ministerstvo
obrany a Ministerstvo vnitra vkládají do regis-
tru řízení o žádostech o uznání zahraničního
vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (dále
jen „registr“) údaje týkající se každého jimi ve-
deného správního řízení o žádosti o uznání za-
hraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifi-
kace v České republice podle § 89 zákona o vy-
sokých školách (dále jen „řízení“),

b) technické podmínky a lhůty předávání údajů
uvedených v písmenu a).

§ 2

Formát a struktura datové zprávy

(1) Údaje do registru jsou předávány Minister-
stvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „mi-
nisterstvo“) elektronickými formuláři. Přípustný
formát datové zprávy je XML.

(2) Strukturu datové zprávy, kterou se pře-
dávají údaje o řízení vedeném v prvním stupni, po-
případě i ve druhém stupni, do registru, tvoří ty níže
uvedené údaje, které jsou při předávání známy:

a) název orgánu, který o žádosti o uznání zahra-

ničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace
v České republice (dále jen „žádost o uznání“)
rozhoduje1) v řízení vedeném v prvním stupni,
popřípadě i název orgánu, který rozhoduje v ří-
zení vedeném ve druhém stupni o odvolání
nebo rozkladu podaném proti rozhodnutí
orgánu prvního stupně o žádosti o uznání,

b) údaje identifikující žadatele2),

c) údaje identifikující zahraniční vysokoškolské
vzdělání a kvalifikaci:

1. název zahraničního dokladu o vzdělání3)
(dále jen „kvalifikace“) ve znění uvedeném
na originálu nebo úředně ověřené kopii ori-
ginálu kvalifikace (dále jen „autentické
znění“), případně i v českém a anglickém
překladu, byl-li k žádosti o uznání připojen
úředně ověřený překlad textu kvalifikace do
uvedeného jazyka; není-li název v autentic-
kém znění napsán latinkou, uvádí se pouze
jeho překlad, přičemž v případě dvoujazyč-
ných nebo vícejazyčných kvalifikací se za
autentické znění přednostně považuje znění
v jazyce anglickém, popřípadě v jiném uži-
tém jazyce používajícím latinku,

2. číselné nebo jiné znakové označení kvalifi-
kace, je-li na kvalifikaci uvedeno, včetně pří-
padných písmenných znaků označujících
sérii kvalifikace; není-li kvalifikace vyhoto-
vena v latince, uvedou se písmenné znaky
podle překladu do jazyka českého nebo
anglického,

3. datum vydání kvalifikace,

4. název studijního programu a studijního obo-
ru v autentickém znění, případně i v českém
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1) § 89 a § 95 odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon
o vysokých školách), ve znění zákona č. 137/2016 Sb.

2) § 90b odst. 1 písm. a) zákona č. 111/1998 Sb., ve znění zákona č. 137/2016 Sb.
3) § 90 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb.



a anglickém překladu, byl-li k žádosti
o uznání připojen úředně ověřený překlad
textu kvalifikace do uvedeného jazyka;
není-li název v autentickém znění napsán la-
tinkou, uvádí se pouze jeho překlad,

5. číselné kódy studijního programu a studij-
ního oboru, jsou-li na kvalifikaci uvedeny,

6. název zahraniční vysoké školy, která kvalifi-
kaci vydala4), v autentickém znění, případně
i v českém a anglickém překladu, byl-li k žá-
dosti o uznání připojen úředně ověřený pře-
klad textu kvalifikace do uvedeného jazyka;
není-li název v autentickém znění napsán la-
tinkou, uvádí se pouze jeho překlad,

7. adresa sídla zahraniční vysoké školy,

8. označení státu, podle jehož právního řádu
byla kvalifikace vydána,

9. místo poskytování vzdělání, pokud se liší od
sídla zahraniční vysoké školy,

d) údaje identifikující řízení a jeho výsledek:

1. spisová značka, pod kterou bylo vedeno ří-
zení v prvním stupni, popřípadě i spisová
značka, pod kterou bylo vedeno řízení ve
druhém stupni,

2. datum doručení žádosti o uznání orgánu
prvního stupně; bylo-li proti rozhodnutí
o žádosti podáno odvolání nebo rozklad,
též datum doručení uvedeného opravného
prostředku orgánu prvního stupně a pří-
padně i datum následného doručení spisu
orgánu druhého stupně, byl-li mu předán,

3. výsledek řízení,

4. číslo jednací rozhodnutí o žádosti o uznání
vydaného v řízení vedeném v prvním stupni,
popřípadě i číslo jednací rozhodnutí vyda-
ného v řízení vedeném ve druhém stupni,

5. bylo-li vyhověno žádosti o uznání, typ stu-
dijního programu, v němž se v České repu-
blice dosahuje rovnocenného vysokoškol-
ského vzdělání,

6. datum vyhotovení rozhodnutí o žádosti
o uznání vydaného v řízení vedeném

v prvním stupni, popřípadě i datum vyhoto-
vení rozhodnutí vydaného ve druhém
stupni,

7. datum vydání rozhodnutí o žádosti o uznání
vydaného v řízení vedeném v prvním stupni,
popřípadě i datum vydání rozhodnutí vyda-
ného ve druhém stupni,

8. datum nabytí právní moci rozhodnutí o žá-
dosti o uznání vydaného v řízení vedeném
v prvním stupni, popřípadě i datum nabytí
právní moci rozhodnutí vydaného ve dru-
hém stupni,

9. jména a příjmení, telefonické spojení a adresu
pro doručování elektronické pošty zaměst-
nanců veřejných vysokých škol nebo za-
městnanců České republiky zařazených do
příslušného ústředního správního úřadu
vkládajícího údaje do registru nebo státních
zaměstnanců vykonávajících službu v pří-
slušném ústředním správním úřadu vkládají-
cím údaje do registru, pověřených vkládat
údaje nebo nahlížet do registru, a datum
vzniku jejich pověření.

§ 3

Technické podmínky a lhůty pro předávání údajů

(1) Údaje se vkládají do registru ve lhůtách
uvedených v odstavci 2, a to v souladu s popisy
struktur individuálních údajů zveřejněnými minis-
terstvem.

(2) Údaje se do registru vkládají neprodleně po
rozhodné události, nejpozději do deseti pracovních
dní.

(3) Popisy struktur individuálních údajů jsou
ministerstvem zveřejňovány na internetových strán-
kách ministerstva.

§ 4

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna
2017.

Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 22. srpna 2016,

kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb.,
o vyšším odborném vzdělávání,

ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
stanoví podle § 103 zákona č. 561/2004 Sb., o před-
školním, základním, středním, vyšším odborném a ji-
ném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona
č. 344/2013 Sb.:

Čl. I

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném
vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb., se
mění takto:

1. V § 2 odstavec 3 zní:

„(3) Termín posledního kola přijímacího řízení

vyhlásí ředitel školy tak, aby přijímací řízení bylo
ukončeno do posledního pracovního dne měsíce
října.“.

2. V § 2 odst. 5 se slova „nejpozději do 30. zá-
ří“ nahrazují slovy „tak, aby přijímací řízení bylo
ukončeno do posledního pracovního dne měsíce
října“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. září
2016.

Ministryně:

Mgr. Valachová, Ph.D., v. r.
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Ministerstvo vnitra, nám. Hrdinů 1634/3, pošt. schr. 155/SB, 140 21 Praha 4, telefon: 974 817 289, fax: 974 816 871 – Administrace: písemné
objednávky předplatného, změny adres a počtu odebíraných výtisků – MORAVIAPRESS s. r. o., U Póny 3061, 690 02 Břeclav, tel.: 516 205 175,
e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
počtu skutečně vydaných částek (první záloha na rok 2016 činí 6 000,– Kč) – Vychází podle potřeby – Distribuce: MORAVIAPRESS s. r. o., U Pó-
ny 3061, 690 02 Břeclav, celoroční předplatné a objednávky jednotlivých částek (dobírky) – 516 205 175, objednávky – knihkupci – 516 205 175,
e-mail – sbirky@moraviapress.cz, zelená linka – 800 100 314. Internetová prodejna: www.sbirkyzakonu.cz – Drobný prodej – Brno: Ing. Jiří Hrazdil,
Vranovská 16, SEVT, a. s., Česká 14; České Budějovice: SEVT, a. s., Česká 3, tel.: 387 319 045; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Ostrava: Nakladatelství Sagit a. s., Horní 457/1; Otrokovice: Ing. Kučeřík,
Jungmannova 1165; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121, LEJHANEC, s. r. o., třída Míru 65; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš
Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, K Červenému dvoru 24; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra,
Bartůňkova 4; Praha 6: PERIODIKA, Komornická 6; Praha 9: Abonentní tiskový servis-Ing. Urban, Jablonecká 362, po – pá 7 – 12 hod., tel.:
286 888 382, e-mail: tiskovy.servis@top-dodavatel.cz, DOVOZ TISKU SUWECO CZ, Klečákova 347; Praha 10: BMSS START, s. r. o., Vino-
hradská 190, MONITOR CZ, s. r. o., Třebohostická 5, tel.: 283 872 605; Přerov: Jana Honková-YAHO-i-centrum, Komenského 38; Ústí nad Labem:
PNS Grosso s. r. o., Havířská 327, tel.: 475 259 032, fax: 475 259 029, KARTOON, s. r. o., Klíšská 3392/37 – vazby sbírek tel. a fax: 475 501 773,
e-mail: kartoon@kartoon.cz; Zábřeh: Mgr. Ivana Patková, Žižkova 45; Žatec: Jindřich Procházka, Bezděkov 89 – Vazby Sbírek, tel.: 415 712 904.
Distribuční podmínky předplatného: jednotlivé částky jsou expedovány neprodleně po dodání z tiskárny. Objednávky nového předplatného jsou
vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného nebo jeho zálohy. Částky vyšlé
v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných výtisků jsou prováděny do
15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné číslo (fyzická osoba).
Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95 ze dne 8. 11. 1995.
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