Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Č.j. 26 388/2007-20
V Praze dne 28. prosince 2007

Příkaz
ministra školství, mládeže a tělovýchovy

č. 43/2007,
kterým se stanoví postup při zařazování vzdělávacích institucí a jazykových kurzů do příloh
vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální
podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách,
ve znění pozdějších předpisů, a při jejich vyřazování z těchto příloh

I. náměstkyni ministra a ostatním náměstkům ministra,
vrchním ředitelům,
ředitelům odborů a vedoucím samostatných oddělení,
vedoucím oddělení a vedoucím úseků

Podle části II čl. 1 písm. A bodu 6 Organizačního řádu Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy č.j. 20 841/2004–14 ze dne 15. června 2004
I.

stanovím

a)

v Příloze č. 1 tohoto příkazu postup při zařazování jednoletých kurzů cizích jazyků do přílohy
č. 1 vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní
sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých
školách, ve znění pozdějších předpisů, a při jejich vyřazování z této přílohy,

b)

v Příloze č. 2 tohoto příkazu postup při zařazování vzdělávacích institucí do přílohy č. 2
vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální
podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve
znění pozdějších předpisů, a při jejich vyřazování z této přílohy,

c)

v Příloze č. 3 tohoto příkazu postup při zařazování vzdělávacích institucí do přílohy č. 3
vyhlášky č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální
podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, ve
znění pozdějších předpisů, a při jejich vyřazování z této přílohy;

II.

ukládám

a)

náměstkovi ministra pro všeobecné, odborné a další vzdělávání zabezpečit, aby odbor
vzdělávací soustavy a dalšího vzdělávání při přípravě návrhů novel příloh č. 1 a 2 vyhlášky
č. 322/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dodržoval postupy uvedené v bodech I/a a I/b,

b)

náměstkovi ministra pro výzkum a vysoké školství zabezpečit, aby odbor vysokých škol při
přípravě návrhů novel přílohy č. 3 vyhlášky č. 322/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů,
dodržoval postupy a podmínky uvedené v bodě I/c;

III. z r u š u j i
a)

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 17/2005, kterým se stanoví postup při
zařazování jednoletých kursů cizích jazyků s denní výukou uskutečňovaných právnickými a
fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání do přílohy č. 1 vyhlášky č.
322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a
důchodového pojištění považují za studium na středních nebo vysokých školách, a při
vyřazování kursů z uvedené přílohy (č.j. 27 646/2005-20 ze dne 29. listopadu 2005),

b)

Příkaz ministryně školství, mládeže a tělovýchovy č. 1/2004, kterým se stanoví postup při
zařazování vzdělávacích institucí působících v České republice a uskutečňujících
vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol do přílohy č. 3 vyhlášky č.
183/1998 Sb., kterou se stanoví, které další studium, popřípadě výuka se pro účely státní
sociální podpory a důchodového pojištění považuje za studium na středních nebo vysokých
školách, ve znění pozdějších předpisů, a při vyřazování vzdělávacích institucí z uvedené
přílohy (č.j. 12 844/2004 ze dne 6. března 2004).

Tento příkaz nabývá účinnosti dnem 28. prosince 2007.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:
Mgr. Ondřej L i š k a , v. r.
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Příloha č. 1 Příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 43/2007

POSTUP PŘI ZAŘAZOVÁNÍ JEDNOLETÝCH KURZŮ CIZÍCH JAZYKŮ DO PŘÍLOHY Č. 1
VYHLÁŠKY Č. 322/2005 SB., O DALŠÍM STUDIU, POPŘÍPADĚ VÝUCE, KTERÉ SE PRO
ÚČELY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY A DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ POVAŽUJÍ ZA
STUDIUM NA STŘEDNÍCH NEBO VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ, A PŘI JEJICH VYŘAZOVÁNÍ Z TÉTO PŘÍLOHY

Čl. 1
Podmínky pro zařazení kurzu do přílohy č. 1 vyhlášky
č. 322/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
O zařazení jednoletého kurzu cizích jazyků s denní výukou (dále jen „kurz“) do přílohy č. 1
vyhlášky č. 322/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „příloha 1 vyhlášky“) může
požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) fyzická nebo
právnická osoba (dále jen „žadatel“), která:
a) působí v oblasti jazykového vzdělávání a uskutečňuje nebo hodlá uskutečňovat daný kurz
v České republice,
b) organizuje vzdělávání v kurzu tak, aby se výuka uskutečňovala od 1. září do 30. června
v daném školním roce nejméně 4 vyučovací hodiny denně v pětidenním vyučovacím týdnu;
vyučovací hodina trvala nejméně 45 minut; byla dodržována organizace školního roku
analogická k organizaci školního roku ve středních školách stanovená vyhláškou č. 16/2005
Sb., o organizaci školního roku, a nejvyšší počet účastníků v kurzu, popřípadě ve společně
vyučované skupině účastníků kurzu, byl 18 účastníků,
c) prokáže, že má pro uskutečňování kurzu dostatečné zabezpečení, odpovídající
předpokládanému počtu účastníků kurzu, a to zabezpečení:
1. materiálně-technické (to jest zejména, že má nejméně na dobu následujícího
školního roku užívací právo k budově nebo prostorám, v nichž bude probíhat výuka,
a že dané budovy nebo prostory splňují příslušné technické a hygienické požadavky
stanovené právními předpisy (například zákonem č. 258/2000 Sb., o ochraně
veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších
předpisů, a vyhláškou č. 410/2005 Sb., o hygienických požadavcích na prostory a
provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých),
2. metodické (to jest zejména, že při výuce bude využívat didaktické materiály a
pomůcky umožňující užití variantních forem a metod výuky jazyka),
3. personální (to jest zejména, že garant a všechny osoby vyučující v kurzu mají
odbornou kvalifikaci odpovídající odborné kvalifikaci požadované podle zákona
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve
znění pozdějších předpisů, pro výkon činnosti učitele střední školy vyučujícího cizí
jazyk; ve vyučovacích hodinách konverzace mohou vyučovat též osoby, pro které je
vyučovaný cizí jazyk mateřským jazykem, pokud dosáhly alespoň středního vzdělání
s maturitní zkouškou,
d) o úspěšném ukončení kurzu vydává osvědčení,
e) zabezpečí, že o výuce v kurzu bude předkládán statistický výkaz, jehož obsah, formu, termín
a způsob předání a nosič dat stanoví ministerstvo,
f) poskytne ministerstvu potřebnou spolupráci při ověřování a kontrole správnosti a úplnosti
údajů uvedených v žádosti o zařazení do přílohy 1 vyhlášky a podrobí se veškeré další
kontrole plnění podmínek pro zařazení kurzu do přílohy 1 vyhlášky, prováděné
ministerstvem.
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Čl. 2
Náležitosti, termín, způsob předložení a hodnocení žádosti
(1) Žádost o zařazení do přílohy 1 vyhlášky předkládá žadatel ministerstvu nejpozději do 31. ledna
kalendářního roku, ve kterém by měla příslušná novela přílohy 1 vyhlášky nabýt účinnosti.
(2) Žádost obsahuje:
a) je-li žadatel právnickou osobou, jeho obchodní firmu nebo název, adresu sídla, právní formu
a identifikační číslo,
b) je-li žadatel fyzickou osobou, jeho jméno (jména) a příjmení, datum narození, adresu
bydliště, případnou obchodní firmu, adresu místa podnikání a identifikační číslo,
c) kontaktní adresu žadatele, e-mailovou adresu a číslo telefonního spojení,
d) doklad o oprávnění žadatele poskytovat jazykové vzdělávání (například kopii živnostenského
listu); je-li žadatelem právnická osoba, též doklad (popřípadě doklady) o vzniku žadatele
jakožto právnické osoby (například kopii výpisu z obchodního rejstříku, rozhodnutí o
registraci občanského sdružení),
e) údaj o místu uskutečňování výuky v kurzu,
f) název cizího jazyka, kterému se bude v kurzu vyučovat, způsob ukončení studia v kurzu
(druh, popřípadě i stupeň jazykové zkoušky), předpokládaný počet účastníků kurzu
popřípadě společně vyučované skupiny účastníků kurzu,
g) doklady o personálním zabezpečení kurzu, obsahující
1. údaje o garantovi kurzu, který zodpovídá za výuku v kurzu a dodržování podmínek
organizování kurzu – jméno (jména) a příjmení, dosažené vzdělání, adresa bydliště,
číslo telefonního spojení,
2. jmenný seznam všech vyučujících v kurzu, přičemž pro každý jazyk jsou podmínkou
minimálně 2 kvalifikovaní vyučující,
3. doklady o odborné kvalifikaci podle článku 1 písm. c) bodu 3 garanta kurzu a všech
osob vyučujících v kurzu ,
h) doklady o materiálně-technickém a metodickém zabezpečení kurzu, včetně kopií dokladů o
vlastnictví nebo kopií nájemních smluv nebo výpůjčních smluv nebo jiných dokladů
osvědčujících užívací právo žadatele k budovám nebo prostorám, v nichž bude probíhat
výuka,
i) případné stanovisko krajského úřadu nebo Magistrátu hl. města Prahy, v jehož správním
obvodu se navrhuje uskutečňovat kurz.
(3) Pokud bude kurz uskutečňován na území více obcí, je nutné doklady uvedené v odstavci 2 písm.
e) až i) předložit pro každé místo uskutečňování kurzu.
(4) Doklady uvedené v odstavci 2 přiložené k žádosti musí být originálem nebo úředně ověřenou
kopií příslušného dokladu; v případě cizojazyčných dokumentů je třeba k žádosti připojit rovněž
jejich překlad do českého jazyka.
(5) Obdrží-li ministerstvo žádost o zařazení do přílohy 1 vyhlášky, posoudí, zda má žádost
předepsané náležitosti. Zjistí-li, že žádost obsahuje nedostatky, nebude žadatele vyzývat k jejich
odstranění a žádost nebude dále posuzována.
(6) Shledá-li ministerstvo, že kurz splňuje podmínky uvedené v článku 1, projedná s Ministerstvem
práce a sociálních věcí návrh na zařazení daného kurzu do přílohy 1 vyhlášky a připraví návrh
její novely.
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Čl. 3
Změny údajů o osobách uskutečňujících kurzy zařazené v příloze 1 vyhlášky
(1) Dojde-li u fyzické nebo právnické osoby uskutečňující kurz zařazený v příloze 1 vyhlášky ke
změně skutečností, jež byly rozhodné pro zařazení kurzu do přílohy 1 vyhlášky, (například ke
změně názvu nebo sídla právnické osoby nebo ke změně garanta kurzu), zašle daná osoba
bezodkladně ministerstvu příslušné doklady související s touto změnou uvedené v článku 2
odst. 2.
(2) Žádost o rozšíření výčtu vyučovaných jazyků nebo místa uskutečňování kurzu lze podat do
31. ledna kalendářního roku, ve kterém by měla příslušná novela přílohy 1 vyhlášky nabýt
účinnosti. Přiložit je nutné zejména:
a) v případě žádosti o rozšíření výčtu vyučovaných jazyků doklady uvedené v článku 2 odst. 2
písm. f) a g),
b) v případě žádosti o rozšíření místa uskutečňování kurzu doklady uvedené v článku 2
písm. e) až i) a vyrozumění o zápisu provozovny do živnostenského rejstříku.
(3) Doklady uvedené v odstavci 1 a 2 musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušného
dokladu; v případě cizojazyčných dokumentů je třeba připojit rovněž jejich překlad do českého
jazyka.
Čl. 4
Vyřazení kurzu z přílohy 1 vyhlášky
(1) Vyřazení z přílohy 1 vyhlášky bude navrženo zejména v případě kurzu uskutečňovaného
fyzickou nebo právnickou osobou,
a) která nesplňuje některou z podmínek uvedených v článku 1,
b) v jejíž činnosti se vyskytují nedostatky závažného charakteru (například v kvalitě výuky),
c) která uvedla nebo uvádí nesprávné, zkreslené nebo klamavé informace o svém postavení
nebo činnosti,
d) která kurz po nabytí účinnosti jeho zařazení do vyhlášky neuskutečňovala po dobu dvou po
sobě jdoucích školních roků,
e) která se odmítne podrobit kontrole plnění podmínek uvedených v článku 1, nebo
f) která podá žádost o vyřazení z přílohy 1 vyhlášky.
(2) Ministerstvo bude v součinnosti s osobami uskutečňujícími kurzy průběžně ověřovat, zda kurzy
zařazené do přílohy 1 vyhlášky splňují podmínky uvedené v článku 1 či zda není naplněna
některá z podmínek uvedených v odstavci 1. V případě takového zjištění vyzve ministerstvo
nejprve osobu uskutečňující daný kurz, aby ve stanovené lhůtě přijala opatření k odstranění
příslušných nedostatků a zjednala nápravu, budou-li zjištěné nedostatky odstranitelné a budou-li
méně závažného charakteru. Pokud tak instituce neučiní, nebo budou-li zjištěné nedostatky
neodstranitelné či závažného charakteru, bude navrženo vyřazení kurzu z přílohy 1 vyhlášky.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Na zařazení kurzu do přílohy 1 vyhlášky není právní nárok; nejedná se o správní řízení, ve
kterém by ministerstvo rozhodovalo o právech a povinnostech fyzických nebo právnických
osob, ale o vydání právního předpisu, které je v kompetenci ministerstva, jež je realizována ve
spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí.
(2) Zařazení kurzu do přílohy 1 vyhlášky nezakládá nárok fyzické nebo právnické osoby, která kurz
uskutečňuje, na dotaci ze státního rozpočtu.
(3) Podmínky a postupy uvedené v článcích 1 až 4 se uplatní, pokud mezinárodní smlouva, kterou
je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
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Příloha č. 2 Příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 43/2007

POSTUP PŘI ZAŘAZOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ DO PŘÍLOHY Č. 2 VYHLÁŠKY
Č. 322/2005 SB., O DALŠÍM STUDIU, POPŘÍPADĚ VÝUCE, KTERÉ SE PRO ÚČELY
STÁTNÍ SOCIÁLNÍ PODPORY A DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ POVAŽUJÍ ZA STUDIUM NA
STŘEDNÍCH NEBO VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A PŘI
JEJICH VYŘAZOVÁNÍ Z TÉTO PŘÍLOHY

Čl. 1
Podmínky pro zařazení vzdělávací instituce do přílohy č. 2 vyhlášky
č. 322/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
O zařazení do Přílohy č. 2 vyhlášky č. 322/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„příloha 2 vyhlášky“) může požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“) vzdělávací instituce (dále jen „žadatel“), která:
a) je právnickou osobou, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své
podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla
zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie, zabývající se
vzdělávací činností (dále jen „instituce“),
b) uskutečňuje v České republice studium podle zahraničního středoškolského vzdělávacího
programu,
c) má pro uskutečňování studia dostatečné materiální, informační, technické a personální
zabezpečení odpovídající předpokládanému počtu žáků,
d) poskytne ministerstvu potřebnou spolupráci při ověřování a kontrole správnosti a úplnosti
údajů uvedených v žádosti o zařazení do přílohy 2 vyhlášky a podrobí se veškeré další
kontrole plnění podmínek pro zařazení instituce do přílohy 2 vyhlášky, prováděné
ministerstvem.
Čl. 2
Náležitosti, termín, způsob předložení a hodnocení žádosti
(1) Žádost o zařazení do přílohy 2 vyhlášky předkládá ministerstvu žadatel nejpozději do 31. ledna
kalendářního roku, ve kterém by měla příslušná novela přílohy 2 vyhlášky nabýt účinnosti.
(2) Žádost obsahuje:
a) obchodní firmu nebo název, adresu sídla, právní formu a identifikační číslo žadatele,
b) kontaktní adresu žadatele, e-mailovou adresu a číslo telefonního spojení,
c) údaj o místu uskutečňování výuky,
d) výpis z obchodního nebo jiného rejstříku nebo jiný doklad (popřípadě doklady) o vzniku
žadatele jakožto právnické osoby a o místě jeho sídla, ústřední správy nebo hlavním místě
jeho podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie anebo
o zřízení nebo založení podle práva některého členského státu Evropské unie,
e) doklad o oprávnění žadatele poskytovat vzdělávání,
f) údaje o zahraničním vzdělávacím programu:
• forma a délka vzdělávání,
• učební dokumentace (vzdělávací program včetně rozvrhu učiva v jednotlivých
ročnících),
• způsob ukončení studia,
• profil absolventa,
g) personální zajištění a organizace výuky,
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h) doklady o materiálním, informačním a technickém zabezpečení výuky, včetně kopií dokladů
o vlastnictví nebo kopií nájemních smluv nebo výpůjčních smluv nebo jiných dokladů
osvědčujících užívací právo žadatele k budovám nebo prostorám, v nichž bude probíhat
výuka.
(3) Doklady uvedené v odstavci 2 přiložené k žádosti musí být originálem nebo úředně ověřenou
kopií příslušného dokladu; v případě cizojazyčných dokumentů je třeba k žádosti připojit rovněž
jejich překlad do českého jazyka.
(4) Obdrží-li ministerstvo žádost o zařazení do přílohy 2 vyhlášky, posoudí, zda má žádost
předepsané náležitosti. Zjistí-li, že žádost obsahuje nedostatky, nebude žadatele vyzývat k jejich
odstranění a žádost nebude dále posuzována.
(5) Shledá-li ministerstvo, že instituce splňuje podmínky uvedené v článku 1, projedná
s Ministerstvem práce a sociálních věcí návrh na zařazení dané instituce do přílohy 2 vyhlášky
a připraví návrh její novely.
Čl. 3
Změny údajů o institucích zařazených v příloze 2 vyhlášky
(1) Dojde-li u instituce zařazené v příloze 2 vyhlášky ke změně skutečností, jež byly rozhodné pro
zařazení instituce do přílohy 2 vyhlášky, (například ke změně názvu nebo sídla), zašle daná
instituce bezodkladně ministerstvu příslušné doklady související s touto změnou uvedené
v článku 2 odst. 2.
(2) Předložené doklady musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušného dokladu;
v případě cizojazyčných dokumentů je třeba připojit rovněž jejich překlad do českého jazyka.
Čl. 4
Vyřazení instituce z přílohy 2 vyhlášky
(1) O vyřazení z přílohy 2 vyhlášky bude uvažováno zejména v případě instituce,
a) která nesplňuje některou z podmínek uvedených v článku 1,
b) v jejíž činnosti se vyskytují nedostatky závažného charakteru,
c) která uvedla nebo uvádí nesprávné, zkreslené nebo klamavé informace o svém postavení
nebo činnosti nebo
d) která se odmítne podrobit kontrole plnění podmínek uvedených v článku 1.
(2) Ministerstvo bude v součinnosti s institucemi zařazenými do přílohy 2 průběžně ověřovat, zda
splňují podmínky uvedené v článku 1 či zda není naplněna některá z podmínek uvedených
v odstavci 1. V případě takového zjištění vyzve ministerstvo nejprve instituci, aby ve stanovené
lhůtě přijala opatření k odstranění příslušných nedostatků a zjednala nápravu, budou-li zjištěné
nedostatky odstranitelné a budou-li méně závažného charakteru. Pokud tak instituce neučiní
nebo budou-li zjištěné nedostatky neodstranitelné či závažného charakteru, bude navrženo
vyřazení instituce z přílohy 2 vyhlášky.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Na zařazení instituce do přílohy 2 vyhlášky není právní nárok; nejedná se o správní řízení, ve
kterém by ministerstvo rozhodovalo o právech a povinnostech instituce, ale o vydání právního
předpisu, které je v kompetenci ministerstva, jež je realizována ve spolupráci s Ministerstvem
práce a sociálních věcí.
(2) Zařazení instituce do přílohy 2 vyhlášky nezakládá nárok instituci na dotaci ze státního
rozpočtu.
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(3) Podmínky a postupy uvedené v článcích 1 až 4 se uplatní, pokud mezinárodní smlouva, kterou
je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
(4) Ustanovení článků 1 až 4 a odstavců 1 až 3 se přiměřeně vztahují i na školy zřízené na území
České republiky při diplomatických misích nebo konzulárních úřadech cizích států.
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Příloha č. 3 Příkazu ministra školství, mládeže a tělovýchovy č. 43/2007

POSTUP PŘI ZAŘAZOVÁNÍ VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ DO
PŘÍLOHY Č. 3 VYHLÁŠKY Č. 322/2005 SB.,
O DALŠÍM STUDIU, POPŘÍPADĚ VÝUCE, KTERÉ SE PRO ÚČELY STÁTNÍ SOCIÁLNÍ
PODPORY A DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ POVAŽUJÍ ZA STUDIUM NA STŘEDNÍCH
NEBO VYSOKÝCH ŠKOLÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A PŘI JEJICH
VYŘAZOVÁNÍ Z TÉTO PŘÍLOHY

Čl. 1
Podmínky pro zařazení vzdělávací instituce do přílohy č. 3
vyhlášky č. 322/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů
(1) O zařazení do Přílohy č. 3 vyhlášky č. 322/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů, (dále jen
„příloha 3 vyhlášky“) může požádat Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen
„ministerstvo“) instituce (dále jen „žadatel“), která:
a) je právnickou osobou, která má sídlo, svou ústřední správu nebo hlavní místo své
podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie, nebo která byla
zřízena nebo založena podle práva některého členského státu Evropské unie, zabývající se
vzdělávací a výzkumnou, vývojovou, uměleckou nebo další tvůrčí činností, (dále jen
„instituce“),
b) uskutečňuje v České republice vysokoškolský studijní program zahraniční vysoké školy
(dále jen „zahraniční studijní program“),
c) zabezpečuje uskutečňování studia v příslušném zahraničním studijním programu, prezenční
formou nebo distanční nebo jejich kombinací; přičemž u distanční a kombinované formy
studia prokáže zajištění těchto forem studia konzultacemi a odpovídajícími studijními
pomůckami včetně možností využívání informačních technologií,
d) přijímá ke studiu v dané instituci a/nebo v daném zahraničním studijním programu výhradně
uchazeče, kteří dosáhli středního vzdělání s maturitní zkouškou, popřípadě v oblasti umění
rovněž uchazeče s vyšším odborným vzděláním poskytovaným v konzervatořích nebo
výjimečně bez dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyššího odborného
vzdělání poskytovaného v konzervatořích; jedná-li se o přijetí ke studiu v magisterském
studijním programu, který navazuje na bakalářský studijní program, přijímá ke studiu pouze
uchazeče, kteří též řádně ukončili studium v bakalářském studijním programu, a jedná-li se
o přijetí ke studiu v doktorském studijním programu, přijímá ke studiu pouze uchazeče, kteří
též řádně ukončili studium v magisterském studijním programu a jde-li o oblast umění, kteří
též získali akademický titul,
e) nemá pro uskutečňování zahraničního studijního programu prostorové, materiální,
informační, technické a personální zabezpečení odpovídající předpokládanému počtu
studentů,
f) poskytne ministerstvu, popřípadě veřejné vysoké škole, potřebnou spolupráci při ověřování
a kontrole správnosti a úplnosti údajů uvedených v žádosti o zařazení do přílohy 3 vyhlášky
a při posuzování obsahu a úrovně zahraničního studijního programu a podrobí se veškeré
další kontrole plnění podmínek pro zařazení instituce do přílohy 3 vyhlášky, prováděné
ministerstvem, jakož i všem dalším šetřením prováděným ministerstvem nebo na žádost
ministerstva veřejnou vysokou školou v rámci posuzování žádosti.
(2) Uskutečňuje-li některá veřejná vysoká škola v České republice podle zákona č. 111/1998 Sb.,
o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění
pozdějších předpisů, obsahově obdobný akreditovaný studijní program, je podmínkou zařazení
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instituce do přílohy 3 vyhlášky rovněž vyjádření alespoň jedné takovéto veřejné vysoké školy o
srovnatelnosti zahraničního studijního programu uskutečňovaného institucí s akreditovaným
studijním programem této veřejné vysoké školy a o předpokladu této veřejné vysoké školy, že
bude vydávat absolventům zahraniční vysoké školy, kteří absolvovali studium v zahraničním
studijním programu, uskutečňovaném institucí v České republice, osvědčení o uznání
zahraničního vysokoškolského vzdělání podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách.
(3) Neuskutečňuje-li žádná veřejná vysoká škola v České republice podle zákona o vysokých
školách obsahově obdobný akreditovaný studijní program nebo není-li zahraniční studijní
program srovnatelný s akreditovaným studijním programem uskutečňovaným veřejnou vysokou
školou podle zákona o vysokých školách a vzdělání jeho studiem získané bude případně uznáno
pouze s přihlédnutím k § 106 zákona o vysokých školách nebo odmítnou-li se veřejné vysoké
školy uvedené v odstavci 2 vyjádřit, je podmínkou úvah o zařazení instituce do přílohy 3
vyhlášky podrobné posouzení úrovně vzdělávání v zahraničním studijním programu
ministerstvem a jeho konstatování pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění, že
studium v daném zahraničním studijním programu dosahuje úrovně a rozsahu vysokoškolského
vzdělávání v akreditovaném studijním programu v České republice.
Čl. 2
Náležitosti, termín, způsob předložení a hodnocení žádosti
(1) Žádost o zařazení do přílohy 3 vyhlášky předkládá ministerstvu statutární orgán žadatele ve
dvojím písemném vyhotovení a v jednom vyhotovení v elektronické podobě na pevném
elektronickém nosiči dat nejpozději do 31. prosince kalendářního roku předcházejícího
kalendářnímu roku, ve kterém by měla příslušná novela přílohy 3 vyhlášky nabýt účinnosti.
(2) Žádost obsahuje:
a) obchodní firmu nebo název, adresu sídla, právní formu a identifikační číslo žadatele,
b) název a sídlo zahraniční vysoké školy, jejíž vysokoškolský studijní program žadatel
uskutečňuje nebo bude uskutečňovat,
c) výpis z obchodního nebo jiného rejstříku nebo jiný doklad (popřípadě doklady) o vzniku
žadatele jakožto právnické osoby a o místě jeho sídla, ústřední správy nebo hlavním místě
jeho podnikatelské činnosti na území některého členského státu Evropské unie anebo o
zřízení nebo založení podle práva některého členského státu Evropské unie,
d) potvrzení příslušného zahraničního státního orgánu nebo instituce (například ministerstva
školství nebo instituce oprávněné udělovat akreditace vysokoškolským studijním
programům) státu, v němž sídlí zahraniční vzdělávací zařízení, jehož studijní program je
nebo bude žadatelem uskutečňován, o tom, že:
1. zahraniční vzdělávací zařízení, jehož studijní program bude uskutečňován žadatelem na
území České republiky, je součástí vysokoškolského systému daného státu,
2. příslušný zahraniční studijní program má ve státě, v němž sídlí zahraniční vzdělávací
zařízení, akreditaci platnou minimálně na standardní dobu studia, podléhají-li v daném
státě vysokoškolské studijní programy akreditaci,
3. diplomy absolventů daného zahraničního vzdělávacího zařízení a/nebo daného
zahraničního studijního programu jsou v daném státu státem považovány za
vysokoškolské diplomy,
4. vzdělávání v daném zahraničním studijním programu zahraničního vzdělávacího
zařízení je ve státě sídla daného zahraničního vzdělávacího zařízení státem považováno
za vzdělávání, jehož absolvováním se získá vysokoškolské vzdělání,
e) zahraniční studijní program, který obsahuje:
1. název studijního programu,
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f)

2. názvy a charakteristiky studijních oborů, pokud se studijní program na obory dělí,
včetně možných kombinací studijních oborů,
3. formu studia a standardní dobu studia studijního programu nebo studijních oborů, pokud
se studijní program na obory dělí,
4. pravidla a podmínky pro přijímání studentů ke studiu zahraničního studijního programu,
5. cíle studia společné pro celý studijní program a specifické pro jeho jednotlivé studijní
obory, pokud se studijní program na obory dělí,
6. profil absolventa studijního programu nebo studijních oborů, pokud se studijní program
na obory dělí,
7. podmínky, které musí student splnit v průběhu studia a při jeho řádném ukončení,
8. charakteristiky povinných a povinně volitelných studijních předmětů, které obsahují:
• název studijního předmětu,
• celkový hodinový rozsah studijního předmětu s rozdělením podle způsobu
výuky anebo jiné vyjádření rozsahu studijního předmětu,
• seznam odborné literatury, ve které je obsažen základ předmětu, u distanční
a kombinované formy studia navíc vymezení rozsahu konzultací nebo soustředění
nebo dalších služeb nabízených studentům v jednotlivých akademických rocích,
spolu se stanovením jejich povinných a nepovinných částí, rozsah a obsahové
zaměření individuálních prací studentů, charakteristiku studijní literatury a dalších
studijních pomůcek pro studenty, včetně možností využití moderních informačních
technologií, vzory studijních distančních textů a případně dalších multimediálních
pomůcek pro daný studijní program,
• stručnou anotaci vymezující cíle studijního předmětu a jeho obsahové zaměření,
9. pravidla a podmínky pro vytváření studijních plánů, které tvoří:
• vymezení období výuky a přípravy na zkoušky, období zkoušek, odborných praxí
a prázdnin v jednotlivých akademických rocích po standardní dobu studia
vyjádřené v týdnech,
• stanovení obsahu a rozsahu odborné praxe, je-li součástí studijního plánu,
10. návrh témat bakalářských nebo diplomových nebo disertačních prací,
jsou-li součástí státních zkoušek,
11. informace o legislativním stavu platném v příslušném státě, zahrnující odkazy na
příslušné právní předpisy daného státu a týkající se právního statusu daného studijního
programu a absolventa studia v daném studijním programu v daném státu, včetně údaje,
zda a jak bude v daném státě studium uznáváno,
12. informace o akreditaci studijního programu v příslušném státě, s uvedením data udělení
akreditace a doby platnosti akreditace, pokud studijní program v příslušném státě
podléhá akreditaci a byl v něm akreditován ještě před podáním žádosti,
doklady o prostorovém, materiálním, personálním a informačním zajištění činnosti žadatele,
zejména:
1. údaje o budově, v níž bude probíhat výuka a v níž bude administrativní zázemí instituce,
včetně dokladů o prostorovém zabezpečení alespoň na standardní dobu studia,
2. údaje o odborné kvalifikaci akademických pracovníků, kteří se budou podílet na
uskutečňování zahraničního studijního programu, zejména přehled předmětů, jejichž
výuku bude akademický pracovník zajišťovat, údaje o působení v zahraničí a o praxi od
ukončení studia na vysoké škole akademického pracovníka,
3. údaje o vybavení studijní literaturou a knihovně, včetně zajištění konzultací studentům,
4. údaje o počítačovém vybavení,
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g) dohodu žadatele se zahraniční vysokou školou o uskutečňování zahraničního studijního
programu, která musí obsahovat:
1. přehled zahraničních studijních programů a jejich oborů, které bude žadatel
uskutečňovat, s jejich bližší charakteristikou podle písmene e) a údaje o případném
zahraničním titulu, který bude udělován absolventům příslušných zahraničních
studijních programů podle legislativního stavu platného v příslušném státě, pokud má
být udělován,
2. vymezení právního postavení studentů studujících v zahraničním studijním programu
uskutečňovaném žadatelem ve vztahu k zahraniční vysoké škole a právní podmínky
jejich studia,
3. vzor diplomu a dalších případných dokladů o studiu, jež jsou nebo budou vydávány
absolventům zahraničního studijního programu uskutečňovaného žadatelem,
4. vymezení právních vztahů mezi zahraniční vysokou školou a žadatelem,
5. vymezení podmínek stanovených pro personální, finanční a informační zajištění
uskutečňování zahraničního studijního programu žadatelem v České republice,
6. vymezení podmínek stanovených pro případné zajištění vědecké, výzkumné, vývojové,
umělecké nebo další tvůrčí činnosti uskutečňované v rámci uskutečňování zahraničního
studijního programu nebo v souvislosti s ním,
7. vymezení podmínek stanovených pro hodnocení uskutečňování zahraničního studijního
programu žadatelem v České republice a pro hodnocení s tím související případné
vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti,
8. dobu platnosti dohody a podmínky jejího ukončení.
(3) Doklady uvedené v odstavci 2 se k žádosti přikládají ve dvou písemných vyhotoveních (z toho
1 vyhotovení musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušného dokladu); v případě
cizojazyčných dokumentů je třeba k žádosti připojit rovněž jejich překlad do českého jazyka,
a to ve dvojím vyhotovení.
(4) Obdrží-li ministerstvo žádost o zařazení do přílohy 3 vyhlášky, posoudí, zda má žádost
předepsané náležitosti. Zjistí-li, že žádost obsahuje nedostatky, vyzve žadatele k jejich
odstranění a stanoví mu k tomu přiměřenou lhůtu; pokud žadatel nedostatky v žádosti
neodstraní, nebude žádost dále posuzována.
(5) Neobsahuje-li žádost vyjádření uvedené v článku 1 odst. 2, ač některá veřejná vysoká škola v
České republice uskutečňuje podle zákona o vysokých školách obsahově obdobný akreditovaný
studijní program, zašle ministerstvo údaje o zahraničním studijním programu rektorům
veřejných vysokých škol uskutečňujících obdobný studijní program k posouzení a vyjádření,
zda a do jaké míry je zahraniční program srovnatelný s jejich akreditovanými studijními
programy a zda předpokládají, že absolventům těchto zahraničních programů bude uznáno
zahraniční vysokoškolské vzdělání podle § 89 a 90 zákona o vysokých školách.
(6) Neuskutečňuje-li žádná veřejná vysoká škola v České republice podle zákona o vysokých
školách obsahově obdobný akreditovaný studijní program nebo odmítnou-li se rektoři veřejných
vysokých škol dožádaní dle odstavce 5 vyjádřit nebo sdělí-li, že jimi uskutečňované
akreditované studijní programy nejsou obsahově obdobné (resp. že zahraniční studijní program
je v podstatných rysech odlišný od jimi uskutečňovaného akreditovaného studijního programu)
nebo že v zahraničním studijním programu není poskytováno vzdělání srovnatelné s
vysokoškolským vzděláním podle zákona o vysokých školách, nebo jestliže zahraniční studijní
program není srovnatelný s akreditovaným studijním programem uskutečňovaným veřejnou
vysokou školou podle zákona o vysokých školách, a vzdělání jeho studiem získané bude
uznáváno pouze s přihlédnutím k § 106 zákona o vysokých školách, posoudí rozsah a úroveň
vzdělávání v zahraničním studijním programu ministerstvo podrobně samo.
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(7) Obsahuje-li žádost vyjádření uvedené v článku 1 odst. 2, popřípadě po obdržení stanoviska
rektorů podle odstavce 5, popřípadě po posouzení úrovně a rozsahu vzdělávání ministerstvem
podle odstavce 6, posoudí ministerstvo žádost, včetně dokladů o prostorovém, informačním a
technickém a personálním zabezpečení.
(8) Shledá-li ministerstvo, že instituce splňuje podmínky uvedené v článku 1, projedná s
Ministerstvem práce a sociálních věcí návrh na zařazení dané instituce do přílohy 3 vyhlášky a
připraví návrh její novely.
Čl. 3
Změny údajů o institucích zařazených v příloze 3 vyhlášky
(1) Dojde-li u instituce zařazené v příloze 3 vyhlášky ke změně skutečností, jež byly rozhodné pro
zařazení instituce do přílohy 3 vyhlášky, (například ke změně názvu nebo sídla instituce nebo
místa, kde je zahraniční studijní program uskutečňován), zašle instituce bezodkladně
ministerstvu příslušné doklady související s touto změnou uvedené v článku 2 odst. 2.
(2) Žádost o rozšíření výčtu studijních programů lze podat do 31. ledna kalendářního roku, ve
kterém by měla příslušná novela přílohy 3 vyhlášky nabýt účinnosti. Přiložit je nutné zejména
doklady uvedené v článku 2 odst. 2 písm. e).
(3) Předložené doklady musí být originálem nebo úředně ověřenou kopií příslušného dokladu; v
případě cizojazyčných dokumentů je třeba připojit rovněž jejich překlad do českého jazyka.
Čl. 4
Vyřazení instituce z přílohy 3 vyhlášky
(1) Vyřazení z přílohy 3 vyhlášky bude navrženo zejména v případě instituce,
a) která nesplňuje některou z podmínek uvedených v článku 1,
b) v jejíž činnosti se vyskytují nedostatky závažného charakteru,
c) která uvedla nebo uvádí nesprávné, zkreslené nebo klamavé informace o svém postavení
nebo činnosti nebo
d) která se odmítne podrobit kontrole plnění podmínek uvedených v článku 1.
(2) Ministerstvo bude v součinnosti s institucemi průběžně ověřovat, zda instituce zařazené do
přílohy 3 vyhlášky splňují podmínky uvedené v článku 1 či zda není naplněna některá z
podmínek uvedených v odstavci 1. V případě takového zjištění vyzve ministerstvo nejprve
instituci, aby ve stanovené lhůtě přijala opatření k odstranění příslušných nedostatků a zjednala
nápravu, budou-li zjištěné nedostatky odstranitelné a budou-li méně závažného charakteru.
Pokud tak instituce neučiní nebo budou-li zjištěné nedostatky neodstranitelné či závažného
charakteru, bude navrženo vyřazení instituce z přílohy 3 vyhlášky.
Čl. 5
Závěrečná ustanovení
(1) Na zařazení instituce do přílohy 3 vyhlášky není právní nárok; nejedná se o správní řízení, ve
kterém by ministerstvo rozhodovalo o právech institucí, ale o vydání právního předpisu, které je
v kompetenci ministerstva, jež je realizována ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních
věcí.
(2) Podmínky a postupy uvedené v článcích 1 až 4 se uplatní, pokud mezinárodní smlouva, kterou
je Česká republika vázána, nestanoví jinak.
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