
III. 
 

Návrh 
 

ZÁKON 
 

ze dne             2016, 
 

kterým se mění zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího 

vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony 
 
 

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 
 
 

ČÁST PRVNÍ 
 

Změna zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání 

 
Čl. I 

 
Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění zákona 
č. 110/2007 Sb., zákona č. 362/2007 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., 
zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb. a zákona č. 53/2012 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 1 odst. 1 písm. c) se za slovo „profesní“ vkládají slova „a mistrovské“. 
 
2. V § 1 odst. 1 písm. d) se za slovo „profesní“ vkládají slova „a mistrovské“. 
 
3. V § 2 písm. c) se slova „všechny pracovní činnosti v určitém“ nahrazují slovem „určité“. 
 
4. V § 2 se za písmeno d) vkládá nové písmeno e), které zní: 
 
„e) mistrovskou kvalifikací odborná způsobilost fyzické osoby vykonávat činnosti, které 
představují nejvyšší úroveň dovedností v určitém povolání, včetně činností zahrnujících řízení 
a plánování prací v rozsahu povolání a činnosti zahrnující vedení podnikání,“. 
 
Dosavadní písmena e) až k) se označují jako písmena f) až l). 
 
5. V § 2 písm. f) se písmeno „a“ nahrazuje čárkou a za slova „kvalifikací, profesních 
kvalifikací“ se vkládají slova „a mistrovských kvalifikací“. 
 
6. V § 2 písm. g) se za slovo „profesní“ vkládají slova „a mistrovské“. 
 
7. V § 2 písm. h) se za slovo „profesní“ vkládají slova „a mistrovské“. 
 
8. V § 2 písm. i) se za slovo „profesní“ vkládají slova „a mistrovské“. 
 
9. V § 2 písm. l) se za slovo „profesní“ vkládají slova „a mistrovská“. 
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10. V § 3 se slova „kvalifikace úplné a kvalifikace profesní; kvalifikace profesní“ nahrazují 
slovy „úplné profesní kvalifikace, profesní kvalifikace a mistrovské kvalifikace; profesní 
kvalifikace“. 
 
11. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 5a 
 

Mistrovská kvalifikace 
 
(1) Seznam mistrovských kvalifikací rozlišovaných, potvrzovaných a uznávaných na území 
České republiky schvaluje, mění a zrušuje ministerstvo a zveřejňuje jej v Národní soustavě 
kvalifikací.  
 
(2) Mistrovská kvalifikace dosažená v systému dalšího vzdělávání se ověřuje mistrovskou 
zkouškou za podmínek stanovených v § 17 až 20. Účelem mistrovské zkoušky je ověřit, zda 
uchazeči dosáhli úrovně odborné způsobilosti podle § 2 písm. e). 
 
(3) Součástí mistrovské zkoušky je vytvoření mistrovského díla, kterým se podle povahy 
daného povolání rozumí vytvoření věci nebo provedení práce na nejvyšší úrovni. 
 
(4) Získání mistrovské kvalifikace se potvrzuje v systému dalšího vzdělávání osvědčením 
vydaným podle § 19.“. 
 
12. V § 6 odst. 3 se na konci písmene g) čárka nahrazuje tečkou a písmeno h) se zrušuje. 
 
13. V § 6 se doplňuje odstavec 4, který zní: 
 
„(4) V Národní soustavě kvalifikací jsou o mistrovských kvalifikacích uváděny vždy tyto údaje:  
  
a) název a číselné označení (kód) mistrovské kvalifikace,  
  
b) kvalifikační standard dané mistrovské kvalifikace, včetně návazností na jiné kvalifikace,  
  
c) určení vazby na konkrétní povolání4), pro která prokazuje daná mistrovská kvalifikace 
odbornou způsobilost,  
  
d) hodnotící standard dané mistrovské kvalifikace a údaje, zda se k vykonání zkoušky vyžaduje 
zdravotní způsobilost,  
  
e) kvalifikační požadavky, jejichž získání musí zkoušce z mistrovské kvalifikace předcházet, 
  
f) název příslušného autorizujícího orgánu,  
  
g) seznam autorizovaných osob oprávněných ověřovat podle tohoto zákona dosažení odborné 
způsobilosti vyžadované k získání osvědčení z mistrovské kvalifikace, včetně údajů 
uvedených v § 15 písm. b) až f).“. 
 
14. V § 7 odst. 2 se slovo „připravuje“ nahrazuje slovem „zajišťuje“ a slova „Národní radou 
pro kvalifikace (dále jen "Rada")“ se nahrazují slovy „osobou pověřenou k tvorbě návrhů 
kvalifikačních standardů“. 
 
15. V § 7 se odstavec 3 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavec 4 se označuje jako odstavec 3. 
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16. V § 8 se na konci textu odstavce 2 doplňují slova „v dohodě s příslušným autorizujícím 
orgánem“. 
 
17. V § 8 odst. 3 se slovo „připravuje“ nahrazuje slovem „zajišťuje“ a slovo „Radou“ se 
nahrazuje slovy „osobou pověřenou k tvorbě návrhů hodnotících standardů“. 
 
18. V § 8 se odstavec 4 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4. 
 
19. Za § 8 se vkládají nové § 8a až 8d, které včetně nadpisů znějí: 
 

„§ 8a 
 

Pověřená osoba 
 
(1) Ministerstvo na základě výběrového řízení pověří právnickou osobu k tvorbě návrhů 
kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací nebo jejich změn a k souvisejícím 
činnostem. Pověření je platné po dobu 5 let. 
 
(2) Pověřená osoba musí splňovat následující požadavky: 
 
a) zastupovat minimálně 10 000 podnikajících fyzických nebo právnických osob zahrnující 
malé, střední a velké podniky21) a zajišťující pokrytí všech hospodářských odvětví22), 
 
b) zajistit pro tvorbu návrhů kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací nebo 
jejich změn a pro související činnosti zástupce jednotlivých odvětví22), a 
 
c) působit ve všech krajích České republiky. 
 
(3) Pověřená osoba zpracovává a předkládá návrhy kvalifikačních a hodnotících standardů 
profesních kvalifikací nebo jejich změn organizaci ministerstva. V souvislosti s tvorbou návrhů 
kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací nebo jejich změn pověřená osoba 
dále 
 
a) zpracovává podněty na tvorbu nových profesních kvalifikací a na revize kvalifikačních 
a hodnotících standardů profesních kvalifikací, 
 
b) předkládá návrh plánu tvorby profesních kvalifikací a revizí kvalifikačních a hodnotících 
standardů profesních kvalifikací organizaci ministerstva, a to nejpozději do konce měsíce září 
předcházejícího roku,  
 
c) provádí revize kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací, a 
 
d) upravuje návrhy kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací nebo jejich 
změn na základě připomínek organizace ministerstva. 
 
(4) Pověřená osoba zajišťuje tvorbu návrhů kvalifikačních a hodnotících standardů profesních 
kvalifikací nebo jejich změn a související činnosti prostřednictvím zástupců podle odstavce 2 
písm. b) a v souladu se standardem tvorby kvalifikačních a hodnotících standardů vydaným 
ministerstvem. 
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§ 8b 
 

Plán profesních kvalifikací 
 
Organizace ministerstva předkládá ministerstvu ke schválení plán tvorby profesních kvalifikací 
a revizí kvalifikačních a hodnotících standardů profesních kvalifikací, a to nejpozději do konce 
měsíce listopadu předcházejícího roku. 
 

§ 8c 
 

Revize standardů profesní kvalifikace 
 
(1) Revizi kvalifikačního a hodnotícího standardu profesní kvalifikace zajišťuje organizace 
ministerstva ve spolupráci s pověřenou osobou zejména v případě, kdy 
 
a) od schválení profesní kvalifikace nebo její poslední revize uplynuly nejméně 4 roky, 
 
b) od schválení profesní kvalifikace uplynuly nejméně 3 roky a zkoušku z profesní kvalifikace 
dosud neskládal žádný uchazeč, 
 
c) od schválení profesní kvalifikace uplynuly nejméně 2 roky a pro profesní kvalifikaci dosud 
nebyla udělena žádná autorizace, nebo 
 
d) tak navrhne autorizující orgán nebo ministerstvo. 
 
(2) Pověřená osoba na základě provedené revize navrhne organizaci ministerstva 
 
a) ponechání kvalifikačního a hodnotícího standardu profesní kvalifikace beze změn, 
 
b) změnu kvalifikačního a hodnotícího standardu profesní kvalifikace,  
 
c) změnu hodnotícího standardu profesní kvalifikace, nebo 
 
d) zrušení profesní kvalifikace. 
 
(3) Ponechání kvalifikačního a hodnotícího standardu profesní kvalifikace beze změn 
schvaluje ministerstvo po vyjádření autorizujícího orgánu. 
 

§ 8d 
 

Kvalifikační a hodnotící standard mistrovské kvalifikace 
 

(1) Kvalifikační a hodnotící standardy mistrovské kvalifikace schvaluje, mění, popřípadě 
zrušuje ministerstvo v dohodě s příslušným autorizujícím orgánem. 
 
(2) Hodnotící standardy mistrovské kvalifikace jsou odvozeny od kvalifikačních standardů 
mistrovské kvalifikace. 
 
(3) Návrh kvalifikačního a hodnotícího standardu mistrovské kvalifikace nebo jeho změny 
připravuje organizace ministerstva ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí 
a předkládá je ministerstvu ke schválení. Organizace ministerstva při přípravě spolupracuje 
rovněž s profesními komorami, zájmovými a profesními sdruženími, organizacemi 
zaměstnavatelů, odbornými společnostmi, sdruženími právnických osob vykonávajících 
činnost škol zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení a reprezentací vysokých škol. 
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(4) Kvalifikační a hodnotící standardy mistrovské kvalifikace zveřejňuje organizace 
ministerstva zařazením do Národní soustavy kvalifikací.“. 
 
20. V § 9 odst. 1 se za slovo „autorizace“ vkládají slova „pro profesní kvalifikaci nebo 
mistrovskou kvalifikaci“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Profesní kvalifikace nebo 
mistrovská kvalifikace je žadateli udělena, splní-li všechny požadavky stanovené tímto 
zákonem.“. 
 
21. V § 9 odstavec 2 zní: 
 
„(2) Autorizovanou osobou pro mistrovskou kvalifikaci může být pouze právnická osoba.“. 
 
22. V § 9 se odstavec 3 zrušuje. 
 
23. Nadpis § 10 zní: „Podmínky pro udělení autorizace pro profesní kvalifikaci fyzickým 
osobám“. 
 
24. V § 10 odst. 1 písm. a) se slova „způsobilý k právním úkonům“ nahrazují slovem 
„svéprávný“. 
 
25. V § 10 odst. 1 písm. c) se slova „vyžadované k získání osvědčení o dané profesní 
kvalifikaci“ nahrazují slovy „stanovené hodnotícím standardem dané profesní kvalifikace“. 
 
26. V § 10 odst. 1 písm. d) se slova „nejméně 5 let praxe v povolání, pro jehož výkon je 
potřebná odborná způsobilost, kterou v případě autorizace pro příslušnou profesní kvalifikaci 
bude ověřovat u jiných osob“ nahrazují slovy „délku praxe stanovenou hodnotícím standardem 
dané profesní kvalifikace v daném povolání, nejméně však v délce 1 roku“. 
 
27. V § 10 odst. 1 písm. e) se slovo „povolání“ nahrazuje slovem „povoláních“. 
 
28. V § 10 odst. 1 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 
 
„f) žadateli nebylo v rámci kontrolní činnosti autorizujícím orgánem prokázáno závažné 
pochybení v souladu s ustanoveními tohoto zákona, které mělo za následek správní delikt 
autorizované osoby nebo odnětí autorizace,“. 
 
Dosavadní písmena f) až i) se označují jako písmena g) až j). 
  
29. V § 10 odst. 1 písm. i) se slovo „doloží“ nahrazuje slovem „prokáže“. 
 
30. V § 10 odst. 3 se slova „a způsoby prokázání jejich splnění“ zrušují. 
 
31. V § 10 odst. 5 se text „g)“ nahrazuje textem „h)“. 
 
32. V § 10 odst. 6 se text „e)“ nahrazuje textem „f)“. 
 
33. V § 11 odst. 1 se za slovo „autorizace“ vkládají slova „pro profesní kvalifikaci“ a za slovo 
„autorizaci“ se vkládají slova „pro profesní kvalifikaci“. 
 
34. V § 11 odst. 1 písm. b) se text „e)“ nahrazuje textem „f)“. 
 
35. V § 11 odst. 1 písmeno d) zní: 
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„d) prokáže potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů 
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován 
nedoplatek,“. 
 
36. V § 11 se za odstavec 1 vkládá nový odstavec 2, který zní: 
 
„(2) Právnické osobě, která žádá o udělení autorizace pro mistrovskou kvalifikaci, udělí 
autorizující orgán autorizaci, jestliže 
  
a) prokáže zajištění nezbytných materiálních a technických předpokladů pro provádění 
zkoušky uvedené v § 18 stanovených v hodnotícím standardu příslušné mistrovské kvalifikace,  
  
b) určí ze svých členů, společníků, osob, které vykonávají funkci orgánů, členů svých orgánů, 
zaměstnanců nebo jiných osob, které jsou k němu v pracovněprávním nebo jiném smluvním 
vztahu, alespoň tři fyzické osoby, o kterých doloží, že jsou bezúhonné a plně svéprávné a že 
splňují požadavky na odbornou způsobilost a praxi stanovené v hodnotícím standardu pro 
jednotlivé členy zkušební komise, a budou provádět činnost autorizované osoby jménem 
žadatele jako autorizovaní zástupci, 
 
c) na majetek žadatele nebyl v posledních 5 letech prohlášen konkurs, nebylo proti němu 
zahájeno insolvenční řízení, není v likvidaci, nedošlo k zamítnutí návrhu na prohlášení 
konkursu pro nedostatek majetku žadatele nebo ke zrušení konkursu po splnění rozvrhového 
usnesení nebo ke zrušení konkursu z důvodu, že majetek žadatele nepostačuje k úhradě 
nákladů konkursu, 
 
d) prokáže potvrzeními, která nejsou starší než 30 dnů, že nemá v evidenci daní u orgánů 
Finanční správy České republiky ani orgánů Celní správy České republiky evidován 
nedoplatek, 
 
e) osoby, které vykonávají funkci statutárního orgánu žadatele nebo člena statutárního orgánu 
žadatele, jsou bezúhonné (§ 10 odst. 2),  
 
f) požádal o udělení autorizace pro mistrovskou kvalifikaci, pro kterou je schválen kvalifikační 
i hodnotící standard.“. 
 
Dosavadní odstavce 2 a 3 se označují jako odstavce 3 a 4. 
 
37. V § 12 odst. 1 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „v rámci téže profesní kvalifikace“. 
 
38. V § 12 odst. 4 se za slovo „zástupce“ vkládají slova „pro profesní kvalifikaci“ a text „e)“ 
se nahrazuje slovy „f) a pro mistrovskou kvalifikaci podmínky uvedené v § 11 odst. 2 písm. b)“. 
 
39. V § 12 se doplňují odstavce 5 a 6, které znějí: 
 
„(5) Autorizující orgán potvrdí pro danou profesní kvalifikaci nebo mistrovskou kvalifikaci jako 
autorizovaného zástupce fyzickou osobu určenou autorizovanou osobou po splnění podmínek 
uvedených v tomto zákoně. 
 
(6) Autorizující orgán odvolá z funkce autorizovaného zástupce na základě žádosti 
autorizované osoby nebo autorizovaného zástupce.“. 
 
40. V § 13 odst. 1 se za slovo „profesní“ vkládají slova „nebo mistrovskou“. 
 
41. V § 13 odstavec 3 zní: 
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„(3) Platnost autorizace je možné i opakovaně prodloužit vždy o dalších 5 let, a to na základě 
žádosti podané nejpozději 3 měsíce před uplynutím doby platnosti autorizace. Na řízení o 
prodloužení platnosti autorizace se přiměřeně vztahují ustanovení tohoto zákona o udělení 
autorizace a o určení fyzické osoby do funkce autorizovaného zástupce (§ 12). Doba platnosti 
prodloužené autorizace počne běžet posledním dnem platnosti původní autorizace.“. 
 
42. V § 14 odst. 1 se za text „§ 11 odst. 1“ vkládá text „a 2“ a číslo „3“ se nahrazuje číslem 
„4“. 
 
43. V § 14 odst. 3 se za slovo „termín“ vkládají slova „a místo“ a na konci textu odstavce 
se doplňují slova „a písemně informovat autorizující orgán, který jí udělil autorizaci, o termínu 
a místě konání zkoušky“. 
 
44. V § 15 písm. e) se za slovo „profesní“ vkládají slova „nebo mistrovské“. 
 
45. V § 16 odst. 1 písm. a) se doplňuje bod 5, který zní: 
 
„5. zrušením profesní kvalifikace,“. 
 
46. V § 16 odst. 1 písm. b) se na konci bodu 3 tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se bod 
4, který zní: 
 
„4. zrušením profesní nebo mistrovské kvalifikace.“. 
 
47. V § 16 odst. 2 písm. c) se číslo „3“ nahrazuje číslem „4“ a text „a) a d až f)“ se nahrazuje 
textem „b) až e)“. 
 
48. V § 16 odst. 2 se na konci textu písmene f) doplňují slova „; o odnětí autorizace nelze 
požádat v průběhu kontrolní činnosti autorizujícího orgánu směrem k dané autorizované osobě 
nebo po dobu vedení správního řízení z moci úřední“. 
 
49. V § 16 odst. 3 písm. a) se slovo „změnách“ nahrazuje slovy „všech skutečnostech“. 
 
50. V § 16 odst. 3 se na začátek písmene b) vkládá slovo „opakované“ a text „5,“ se zrušuje. 
 
51. V § 16 odst. 3 se na konci písmene d) tečka nahrazuje čárkou a doplňuje se písmeno 
e), které zní: 
 
„e) opakované porušení povinnosti zaslat pozvánku ke složení zkoušky nebo kopii pozvánky 
podle § 17 odst. 5.“. 
 
52. V § 16 odst. 4 se za slovo „písm.“ vkládají slova „a) nebo“. 
 
53. V § 17 odst. 1 se za slovo „profesní“ vkládají slova „nebo mistrovské“. 
 
54. V § 17 odstavec 2 zní: 
 
„(2) Žadatelem o konání zkoušky z profesní nebo mistrovské kvalifikace (dále jen „uchazeč“) 
může být v případě profesní kvalifikace každá fyzická osoba starší 18 let, která získala alespoň 
základy vzdělání, nestanoví-li hodnotící standard jinak, nebo účastník rekvalifikace podle 
zákona upravujícího zaměstnanost19), v případě mistrovské kvalifikace každá fyzická osoba, 
která prokáže splnění kvalifikačních požadavků a praxe v příslušeném oboru stanovených 
hodnotícím standardem.“. 
 
55. V § 17 odst. 3 se za slovo „profesní“ vkládají slova „nebo mistrovskou“. 
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56. V § 17 odst. 4 se za slovo „profesní“ vkládají slova „nebo mistrovskou“. 
 
57. V § 17 odst. 5 se za slovo „přihlášky“ vkládají slova „a nejpozději desátý den přede 
dnem začátku zkoušky“. 
 
58. V § 17 odst. 6 se na konci textu věty první doplňují slova „; ustanovení § 14 odst. 3 není 
dotčeno“. 
 
59. V § 17 odst. 7 se za slovo „uchazeč“ vkládají slova „, nebo po dohodě s uchazečem 
jiná osoba,“ a slova „rovným dílem“ se nahrazují slovy „poměrně podle vynaložených nákladů“. 
 
60. V § 18 odst. 1 se za slovo „Zkouška“ vkládají slova „z profesní kvalifikace“ a na konci 
odstavce se doplňuje věta „Zkouška z mistrovské kvalifikace probíhá před zkušební komisí 
složenou z minimálně 3 členů, kteří musí splňovat požadavky daného hodnotícího standardu.“. 
 
61. V § 18 odst. 2 se za slovo „Zkoušejícím“ vkládají slova „pro profesní kvalifikaci“, ve větě 
druhé se za slovo „osoby“ vkládají slova „pro profesní kvalifikaci“ a na konci odstavce se 
doplňuje věta „Členem zkušební komise pro mistrovskou kvalifikaci je autorizovaný zástupce 
právnické osoby, které byla udělena autorizace pro danou mistrovskou kvalifikaci.“. 
 
62. V § 18 odst. 4 se za slovo „profesních“ vkládají slova „nebo mistrovských“. 
 
63. V § 18 odst. 5 se na konci textu věty první doplňují slova „a probíhá v českém jazyce“ 
a ve větě druhé se slova „a praktická zkouška“ se zrušují. 
 
64. V § 18 odst. 6 se za větu první vkládá věta „Odbornou způsobilost zkoušející uzná i 
v případě, že uchazeč předloží doklad uvedený v hodnotícím standardu, prokazující získání 
odborné způsobilosti.“ a na konci odstavce se doplňuje věta „Při zkoušce z mistrovské 
kvalifikace je nezbytné prokázat vždy všechny odborné způsobilosti uvedené v hodnotícím 
standardu, bez možnosti uznání již dříve ověřené odborné způsobilosti uchazeče při získání 
profesní kvalifikace.“. 
 
65. V § 18 odst. 7 se za slovo „zkoušejícího“ vkládají slova „nebo zkušební komise pro 
zkoušku z mistrovské kvalifikace“. 
 
66. V § 18 odst. 8 se text „12 a 13“ nahrazuje textem „13 a 14“ a slova „; v případě, že 
organizace či délka zkoušky nebo některé její části vylučuje stálou přítomnost všech členů 
zkušební komise při zkoušce, určí její předseda člena zkušební komise, který odpovídá za 
řádný průběh dané části zkoušky“ se nahrazují slovy „, nestanoví-li hodnotící standard jinak“. 
 
67. V § 18 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který zní: 
 
„(9) Zkoušející, v případě zkoušky probíhající před zkušební komisí předseda komise, nebo 
autorizující orgán je oprávněn vyloučit uchazeče ze zkoušky v případě, že uchazeč vážně 
narušil průběh zkoušky. Důvody vyloučení uchazeče se zaznamenají v záznamu o průběhu a 
výsledku zkoušky.“. 
 
Dosavadní odstavce 9 až 13 se označují jako odstavce 10 až 14. 
 
68. V § 18 se na konci odstavce 12 doplňuje věta „Pokud uchazeč ze zkoušky odstoupí 
nebo je ze zkoušky vyloučen, posuzuje se, jako by zkoušku vykonal neúspěšně; již zaplacená 
úhrada se uchazeči nevrací.“. 
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69. V § 19 odst. 1 se za slovo „profesní“ vkládají slova „nebo mistrovské“ a slova 
„autorizovaná osoba“ se zrušují. 
 
70. V § 19 odst. 2 písm. d) se za slovo „datum“ vkládají slova „a místo“. 
 
71. V § 19 odst. 2 písm. e) se za slovo „profesní“ vkládají slova „nebo mistrovské“. 
 
72. V § 19 se odstavec 4 zrušuje. 
 
Dosavadní odstavec 5 se označuje jako odstavec 4. 
 
73. V § 19 odst. 4 se za slovo „profesní“ vkládají slova „nebo mistrovskou“. 
 
74. V § 20 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Přezkumné řízení lze zahájit též z moci 
úřední příslušným autorizujícím orgánem.“ 
 
75. V § 20 se doplňuje odstavec 6, který zní: 
 
„(6) Jestliže po zahájení přezkumného řízení autorizující orgán dojde k závěru, že ačkoli 
zkouška proběhla v rozporu s právním předpisem, byla by újma, která by jejím opakováním 
vznikla některému z účastníků zkoušky, který konal zkoušku v dobré víře, ve zjevném 
nepoměru k újmě, která vznikla jinému účastníkovi nebo veřejnému zájmu, přezkumné řízení 
zastaví.“. 
 
76. V § 22 písm. a) se za slovo „přípravě“ vkládají slova „, schvalování, změně a zrušování“. 
 
77. V § 22 se písmeno f) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena g) a h) se označují jako písmena f) a g). 
 
78. V § 22 se na konci textu písmene g) doplňují slova „(§ 24a až 24c)“. 
 
79. V § 23 písm. b) se slova „úplných profesních kvalifikací a profesních kvalifikací“ 
nahrazují slovy „úplných profesních kvalifikací, profesních kvalifikací a mistrovských 
kvalifikací“. 
 
80. V § 23 se za písmeno b) vkládá nové písmeno c), které zní: 
 
„c) schvaluje plán tvorby a revizí profesních kvalifikací,“. 
 
Dosavadní písmena c) až f) se označují jako písmena d) až g). 
 
81. V § 23 se písmeno e) zrušuje. 
 
Dosavadní písmena f) a g) se označují jako písmena e) a f). 
 
82. Za § 23 se vkládá nový § 23a, který včetně nadpisu zní: 
 

„§ 23a 
 

Financování tvorby a revizí profesních kvalifikací 
 
(1) Ministerstvo poskytuje pověřené osobě finanční prostředky na tvorbu a revize profesní 
kvalifikace. 
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(2) Ministerstvo na tvorbu a revize profesní kvalifikace stanoví částku odpovídající 
 
a) tvorbě jedné profesní kvalifikace, a  
 
b) revizi jedné profesní kvalifikace. 
 
(3) Ministerstvo může meziročně upravit výši částky podle odstavce 2 až o 10 %. Úpravu podle 
věty první nelze provést v prvních třech letech platnosti pověření. 
 
(4) Ministerstvo poskytuje pověřené osobě finanční prostředky po předložení návrhu profesní 
kvalifikace nebo revize profesní kvalifikace organizací ministerstva. 
 
(5) Výše částky podle odstavce 2 se oznamuje ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy.“. 
 
83. § 24 se včetně nadpisu a poznámek pod čarou č. 15 a 16 zrušuje. 
 
84. V § 24a odst. 1 se za slovo „Fyzická“ vkládají slova „,podnikající fyzická nebo 
právnická“ a za slova „autorizovaná osoba“ se vkládají slova „pro profesní kvalifikaci“. 
 
85. V § 24a odst. 1 písm. b) se za slovo „termín“ vkládají slova „a místo“ a za slovo 
„zkoušky“ se vkládají slova „nebo neinformuje autorizující orgán o termínu a místě konání 
zkoušky“. 
 
86. V § 24a odst. 1 písm. c) se slovo „uchazeči“ zrušuje a za slovo „zkoušky“ se vkládají 
slova „nebo její kopii“. 
 
87. V § 24a odst. 1 písm. d) se slovo „nebo“ zrušuje. 
 
88. V § 24a odst. 1 se na konci písmene e) tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena 
f) a g), která znějí: 
 
„f) v rozporu s § 19 odst. 1 nevydá osvědčení nebo v případě konání zkoušky před komisí 
nezajistí, aby předseda zkušební komise vydal osvědčení, nebo 
 
g) v rozporu s § 19 odst. 2 a 3 nezajistí, aby osvědčení obsahovalo stanovené náležitosti.“. 
 
89. § 24b zní: 
 

„§ 24b 
 
(1) Právnická osoba se jako autorizovaná osoba pro mistrovskou kvalifikaci dopustí správního 
deliktu tím, že  
  
a) v rozporu s § 14 odst. 1 nebo 2 neinformuje autorizující orgán o změnách, které nastaly v 
době platnosti autorizace, nebo jej neinformuje včas,  
  
b) nezveřejní termín a místo konání zkoušky nebo neinformuje autorizující orgán o termínu a 
místě konání zkoušky podle § 14 odst. 3, 
  
c) nezašle pozvánku ke složení zkoušky nebo její kopii podle § 17 odst. 5,  
  
d) neinformuje uchazeče nebo autorizující orgán o náhradním termínu zkoušky podle § 17 
odst. 8 nebo 10, 
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e) v rozporu s § 18 odst. 13 neoznámí uchazeči výsledek zkoušky nebo uchazeči, který 
zkoušku úspěšně vykoná, nezašle osvědčení,  
 
f) v rozporu s § 19 odst. 1 nezajistí, aby předseda zkušební komise vydal osvědčení, 
 
g) v rozporu s § 19 odst. 2 a 3 nezajistí, aby osvědčení obsahovalo stanovené náležitosti, nebo 
 
h) zkouška neprobíhá v souladu s příslušným hodnotícím standardem. 
  
(2) Za správní delikt podle odstavce 1 lze uložit pokutu do 50 000 Kč.“. 
 
90. V § 24c odst. 5 se text „k)“ nahrazuje textem „l)“. 
 
91. V § 25 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
 
„(3) Autorizující orgán rozhodne o žádosti o udělení nebo prodloužení autorizace do 60 dnů 
ode dne jejího doručení. O odnětí autorizace rozhodne autorizující orgán do 60 dnů ode dne 
zahájení správního řízení.“. 
 
Dosavadní odstavce 3 až 5 se označují jako odstavce 4 až 6. 
 
92. V § 25 odst. 4 se text „12 a 13“ nahrazuje textem „13 a 14“. 
 
93. V § 25 odstavec 6 zní: 
 
„(6) Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti autorizace fyzických a 
právnických osob, náležitosti pozvánky ke zkoušce, formy zkoušky, výše úhrady za provedení 
zkoušky, postupů právnických osob vykonávajících činnost školy při vykazování nákladů 
uvedených v § 23 písm. e) a f), náležitostí a formy tiskopisu osvědčení, podrobnosti postupu 
při uchovávání stejnopisů vydaných osvědčení a záznamů o průběhu a výsledku zkoušky, 
náležitosti záznamu o průběhu a výsledku zkoušky, postup při uznávání dříve ověřené 
odborné způsobilosti, strukturu hodnotícího standardu profesní kvalifikace, podrobnosti o 
organizaci výběrového řízení a ve spolupráci s Ministerstvem práce a sociálních věcí 
podrobnosti obsahu, struktury a způsobu vedení Národní soustavy kvalifikací, včetně 
podmínek a lhůt pro zařazování údajů týkajících se jednotlivých kvalifikací do Národní 
soustavy kvalifikací.“. 
 
94. Za § 25 se vkládají nové § 25a a 25b, které znějí: 
 

„§ 25a 
 
(1) Ministerstvo vede informační systém veřejné správy, jehož účelem je podpora procesů v 
rámci agendy autorizací, hodnocení dosažení odborné způsobilosti, uchovávání dokumentace 
související s činností autorizované osoby, ověřování správnosti evidovaných dat v 
informačních systémech základních registrů a komunikace mezi autorizujícími orgány a 
autorizovanými osobami. 
 
(2) Správcem informačního systému je ministerstvo. 
 
(3) Součástí informačního systému je evidence žádostí v rámci agendy autorizací, evidence 
autorizovaných osob a evidence termínů konání zkoušek. 
 
(4) Evidence žádostí v rámci agendy autorizací obsahuje: 
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a) je-li žadatelem fyzická osoba, jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, místo 
trvalého pobytu žadatele, případně jména, příjmení a data narození autorizovaných zástupců 
v případě, že je žadatelem fyzická podnikající osoba, nebo, je-li žadatelem právnická osoba, 
obchodní firmu nebo název, sídlo, právní formu žadatele, její identifikační číslo osoby 
poskytnuté správcem základního registru osob a jména, příjmení a data narození 
autorizovaných zástupců, 
 
b) kontaktní adresu žadatele, popřípadě i jeho adresu elektronické pošty nebo telefonické 
spojení a ID datové schránky, 
 
c) číslo jednací a datum přijetí žádosti, 
 
d) název profesní nebo mistrovské kvalifikace. 
 
(5) Evidence autorizovaných osob obsahuje údaje uvedené v § 15. 
 
(6) Evidence termínů konání zkoušek obsahuje: 
 
a) datum a čas konání zkoušky, 
 
b) adresu místa konání zkoušky, 
 
c) název autorizované osoby, případně autorizovaných zástupců, je-li zkouška konána před 
zkušební komisí, 
 
d) jméno, popřípadě jména, příjmení a datum narození, místo trvalého pobytu uchazeče o 
konání zkoušky, 
 
e) výsledek uchazeče o konání zkoušky. 
 

§ 25b 
 
(1) Ministerstvo vnitra nebo Policie České republiky poskytuje autorizujícím orgánům pro výkon 
působnosti podle tohoto zákona 
  
a) referenční údaje ze základního registru obyvatel, 
 
b) referenční údaje ze základního registru právnických osob, podnikajících fyzických osob a 
orgánů veřejné moci, 
  
c) údaje z agendového informačního systému evidence obyvatel, 
  
d) údaje z agendového informačního systému cizinců. 
 
(2) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. a) jsou 
  
a) příjmení, 
  
b) jméno, popřípadě jména, 
  
c) adresa místa pobytu, 
 
d) datum, místo a okres narození; u subjektu údajů, který se narodil v cizině, datum, místo a 
stát, kde se narodil, 
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e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
 
f) čísla elektronicky čitelných identifikačních dokladů, 
 
g) záznam o zřízení datové schránky a identifikátor datové schránky, je-li tato datová schránka 
zpřístupněna. 
  
(3) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. b) jsou všechny referenční údaje, s výjimkou 
údajů o datu zahájení a datu ukončení činnosti v provozovně. 
 
(4) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. c) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení, 
  
b) datum narození, 
  
c) místo a okres narození; u občana, který se narodil v cizině, místo a stát, kde se narodil, 
  
d) rodné číslo, 
  
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
  
f) adresa místa trvalého pobytu, včetně předchozích adres místa trvalého pobytu, popřípadě 
též adresa, na kterou mají být doručovány písemnosti podle jiného právního předpisu, kterou 
je údaj o identifikaci poštovní přihrádky nebo dodávací schránky nebo adresa mimo území 
České republiky, 
  
g) počátek trvalého pobytu, popřípadě datum zrušení údaje o místě trvalého pobytu nebo 
datum ukončení trvalého pobytu na území České republiky, 
  
h) omezení svéprávnosti. 
 
(5) Poskytovanými údaji podle odstavce 1 písm. d) jsou 
 
a) jméno, popřípadě jména, příjmení, rodné příjmení, včetně předchozích jmen a příjmení, 
  
b) datum narození, 
  
c) místo a stát, kde se cizinec narodil, 
  
d) rodné číslo, 
  
e) státní občanství, popřípadě více státních občanství, 
  
f) druh a adresa místa pobytu, 
 
g) počátek pobytu, popřípadě datum ukončení pobytu, 
  
h) omezení svéprávnosti. 
 
(6) Z poskytovaných údajů lze v konkrétním případě použít vždy jen takové údaje, které jsou 
nezbytné ke splnění daného úkolu.“. 
 
95. V příloze se slova  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNACFQRG4O)



„Ministerstvo průmyslu a obchodu elektronických komunikací a poštovních služeb 
Ministerstvo vnitra informačních a komunikačních technologií s 

výjimkou elektronických komunikací“ 
 
zrušují. 
 
96. V příloze u ústředního správního úřadu Ministerstvo průmyslu a obchodu se slova 
„těžby, úpravy a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých paliv, radioaktivních surovin, rud 
a nerud,“ zrušují a na konci textu se doplňují slova „, elektronických komunikací a poštovních 
služeb“. 
 
97. V příloze u ústředního správního úřadu Ministerstvo vnitra se na konci textu doplňují 
slova „, informačních a komunikačních technologií s výjimkou elektronických komunikací“. 
 
98. Na konci přílohy se doplňují slova 
 

„Český báňský úřad těžby, úpravy a zušlechťování ropy a zemního plynu, tuhých 
paliv, radioaktivních surovin, rud a nerud, činností 
prováděných hornickým způsobem 

Národní bezpečnostní úřad komunikační a kybernetické bezpečnosti“ 

 
 

Čl. II 
 

Přechodná ustanovení 
 
1. Příprava a schvalování kvalifikačních a hodnotících standardů zahájená přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 
 
2. Řízení ve věcech udělování, prodlužování a odnímání autorizace zahájená přede dnem 
nabytí účinnosti tohoto zákona se dokončí podle dosavadních právních předpisů. 
 
 
 

ČÁST DRUHÁ 
 

Změna zákona o správních poplatcích 
 

Čl. III 
 

Položka 22 přílohy k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění zákona 
č. 81/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 206/2009 Sb., 
zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 225/2012 Sb. a zákona č. 206/2015 Sb. zní: 
 
„Položka 22 
 

a) Přijetí žádosti o uznání odborné kvalifikace19) Kč 2 000 

b) Vydání osvědčení o odborné kvalifikaci a výkonu předmětné 
činnosti19) nebo vydání20) osvědčení o způsobilosti k provozování 
odborné činnosti, oprávnění k provádění nebo provozování 
odborné činnosti nebo opakovaně udělované povolení nebo 
úřední oprávnění 

Kč 1 000 

c) Vydání Evropského profesního průkazu pro usazení v České 
republice81) a přijetí žádosti o vydání Evropského profesního 

Kč 1 000 
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průkazu82) pro usazení v jiném členském státě Evropské unie 
než Česká republika 

d) Přijetí žádosti o udělení povolení k restaurování kulturní památky 
nebo její části, které jsou díly výtvarných umění nebo 
uměleckořemeslnými díly („povolení k restaurování“)21) a přijetí 
žádosti o udělení povolení k provádění archeologických výzkumů 
(„povolení k provádění archeologických výzkumů“)83) 

Kč 2 000 

e) Udělení úředního oprávnění pro ověřování výsledků 
zeměměřických činností22) nebo udělení oprávnění k činnostem 
vybraných pracovníků23) 

Kč 500 

f) Prodloužení platnosti dokladů uvedených v písmenu b) Kč 50 

g) Přijetí žádosti o udělení státního souhlasu právnické osobě 
působit jako soukromá vysoká škola24) 

Kč 100 000 

h) Přijetí žádosti o udělení akreditace k působení jako akreditovaný 
poskytovatel certifikačních služeb25) 

Kč 100 000 

i) Přijetí žádosti o vyhodnocení shody nástrojů elektronického 
podpisu25) 

Kč 10 000 

j) Oznámení o rozšíření služeb akreditovaného poskytovatele 
certifikačních služeb 

Kč 25 000 

k) Podání žádosti o udělení pověření k provádění akreditace, 
o udělení pověření k provádění atestací nebo o udělení souhlasu 
se změnou atestačních podmínek26) 

Kč 10 000 

l) Podání žádosti o udělení autorizace podle zákona upravujícího 
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání (oprávnění 
ověřovat dosažení odborné způsobilosti vyžadované k získání 
osvědčení o profesní nebo mistrovské kvalifikaci) 
za každou kvalifikaci 

Kč 1 500 

m) Podání žádosti o prodloužení platnosti autorizace uvedené v 
písmenu l) 

Kč 500 

n) Přijetí žádosti o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a 
dokladu o zahraničním vysokoškolském vzdělání podle zákona o 
vysokých školách26c) Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, Ministerstvem vnitra nebo Ministerstvem obrany 

Kč 3 000 

o) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona 
o sociálních službách26b) 

Kč 1 000 

p) Přijetí žádosti o akreditaci vzdělávacího programu podle zákona 
o zaměstnanosti 

Kč 1 000 

q) Přijetí žádosti o udělení akreditace nebo oprávnění k provádění 
zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné 
způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Kč 5 000 

r) Přijetí žádosti o změnu akreditace k provádění zkoušek 
z odborné způsobilosti nebo zvláštní odborné způsobilosti podle 
zákona o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

Kč 4 000 

s) Přijetí žádosti o prodloužení platnosti akreditace nebo oprávnění 
k provádění zkoušek z odborné způsobilosti nebo zvláštní 
odborné způsobilosti podle zákona o zajištění dalších podmínek 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

Kč 4 000 

t) Přijetí žádosti o vydání osvědčení o odborné způsobilosti podle 
zákona o pyrotechnických výrobcích a zacházení s nimi 

Kč 1 000 
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u) Přijetí žádosti o udělení tuzemského povolení podle zákona o 
vysokých školách26d) k poskytování zahraničního 
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky 

Kč 100 000 

v) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského povolení podle zákona o 
vysokých školách26e) k poskytování zahraničního 
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky 

Kč 50 000 

w) Přijetí žádosti o udělení tuzemského oprávnění podle zákona o 
vysokých školách26f) k poskytování zahraničního 
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky 

Kč 100 000 

x) Přijetí žádosti o rozšíření tuzemského oprávnění podle zákona o 
vysokých školách26g) k poskytování zahraničního 
vysokoškolského vzdělávání na území České republiky 

Kč 50 000 

 
 
 

ČÁST TŘETÍ 
 

Změna školského zákona 
 

Čl. IV 
 

Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona 
č. 158/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č. 179/2006 Sb., 
zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 624/2006 Sb., zákona č. 217/2007 Sb., zákona č. 296/2007 
Sb., zákona č. 343/2007 Sb., zákona č. 58/2008 Sb., zákona č. 126/2008 Sb., zákona 
č. 189/2008 Sb., zákona č. 242/2008 Sb., zákona č. 243/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., 
zákona č. 384/2008 Sb., zákona č. 49/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 378/2009 
Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 331/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 472/2011 Sb., 
zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 370/2012 Sb., zákona č. 241/2013 
Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 250/2014 
Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 178/2016 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 65 se na konci odstavce 1 doplňuje věta „Odborná praxe může být uskutečňována 
i v součinnosti se zaměstnavateli.“. 
 
2. Za § 81 se vkládá nový § 81a, který zní: 
 

„§ 81a 
 
(1) Ředitel školy uzná složení mistrovské zkoušky jako náhradu profilové části maturitní 
zkoušky žákovi, který získal střední vzdělání s výučním listem vykonáním závěrečné zkoušky 
podle tohoto zákona nebo podle předchozích právních předpisů. 
 
(2) Uznat lze mistrovskou zkoušku podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání, 
která je obsahově srovnatelná s oborem vzdělání žákem dosaženého středního vzdělání 
s výučním listem a oborem vzdělání, ve kterém chce žák skládat maturitní zkoušku. 
 
(3) Společnou část maturitní zkoušky žák koná podle § 85 nebo § 113.“. 
 
3. V § 85 se za odstavec 2 vkládá nový odstavec 3, který zní: 
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„(3) Ke zkrácenému studiu pro získání středního vzdělání s maturitní zkouškou se mohou dále 
hlásit uchazeči, kteří získali střední vzdělání s výučním listem ve stejném nebo příbuzném 
oboru vzdělání a složili mistrovskou zkoušku podle zákona o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání, která je obsahově srovnatelná s oborem vzdělání, ve kterém chce uchazeč skládat 
maturitní zkoušku. Vzdělávání ve zkráceném studiu je zaměřené na obsahovou přípravu ke 
společné části maturitní zkoušky. V rámci přijímacího řízení může ředitel školy rozhodnout o 
konání přijímací zkoušky, jejíž obsah a formu stanoví v souladu s rámcovým vzdělávacím 
programem oboru vzdělání, k jehož studiu se uchazeč hlásí.“. 
 
Dosavadní odstavec 3 se označuje jako odstavec 4. 
 
4. Za § 85 se vkládá nový § 85a, který zní: 
 

„§ 85a 
 
Vláda stanoví nařízením přiřazení jednotlivých mistrovských zkoušek k oborům středního 
vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou.“. 
 
 
 

ČÁST ČTVRTÁ 
 

Změna živnostenského zákona 
 

Čl. V 
 

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona č. 
231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb., 
zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona č. 136/1994 
Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb., zákona č. 
94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb., zákona 
č. 49/1997 Sb., zákona č.  61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb., 
zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona č. 157/1998 
Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb., zákona č. 
358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona č. 27/2000 Sb., 
zákona č. 29/2000 Sb., zákona č.  121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb., zákona č. 123/2000 
Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona č. 151/2000 Sb., zákon č. 
158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 258/2000 Sb., 
zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 
Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb., zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 
164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., 
zákona č.  478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb., zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 
Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 
320/2002 Sb., zákona č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., 
zákona č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 
Sb., zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona č. 
119/2004 Sb., zákona č.  167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb., 
zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 635/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 
Sb., zákona č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č.  
253/2005 Sb., zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., 
zákona č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 
Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona č.  
179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č.  191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb., 
zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona č. 315/2006 
Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb., zákona č. 
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296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 230/2008 Sb., 
zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 285/2009 
Sb., zákona č. 292/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona č. 
160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., 
zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona č. 355/2011 
Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb. zákona č. 
458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., 
zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb., zákona č. 202/2012 
Sb., zákona č. 221/2012 Sb., zákona č.  407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona č. 
241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb., 
zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona č. 267/2014 
Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb., zákona č. 
91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb. a zákona č. 188/2016 Sb., se mění takto: 
 
1. V § 21 odst. 1 písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje. 
 
2. V § 21 odst. 1 se na konci písmene f) tečka nahrazuje slovem „, nebo“ a doplňuje se 
písmeno g), které zní: 
 
„g) získání mistrovské kvalifikace v příslušném oboru vzdělání.“. 
 
3. V § 22 písm. e) se slovo „nebo“ zrušuje. 
 
4. V § 22 se za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 
 
„f) získání mistrovské kvalifikace v příslušném oboru vzdělání a dokladem o vykonání jednoho 
roku praxe v příbuzném oboru, nebo“. 
 
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g). 
 
5. V příloze č. 2 v předmětu podnikání „Provádění staveb, jejich změn a odstraňování“ se 
za písmeno e) vkládá nové písmeno f), které zní: 
 
„f) střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na stavebnictví, získání 
mistrovské kvalifikace a 5 let praxe v provádění staveb, nebo“. 
 
Dosavadní písmeno f) se označuje jako písmeno g). 
 
6. V příloze č. 2 v předmětu podnikání „Nákup a prodej kulturních památek*) nebo 
předmětů kulturní hodnoty**)“ se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
 
„d) střední vzdělání v příslušném oboru vzdělání zaměřeném na výtvarné umění, 
restaurátorství, konzervátorství nebo výtvarnou a uměleckořemeslnou tvorbu, získání 
mistrovské kvalifikace a 1 rok praxe v oboru, nebo“. 
 
Dosavadní písmena d) a e) se označují jako písmena e) a f). 
 
7. V příloze č. 2 v předmětu podnikání „Obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy“ 
se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní: 
 
„d) střední vzdělání v oboru vzdělání zaměřeném na chovatelství zvířat, zootechniku nebo 
veterinářství, získání mistrovské kvalifikace a 2 roky praxe v oboru, nebo“. 
 
Dosavadní písmena d) až f) se označují jako písmena e) až g). 
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ČÁST PÁTÁ 
 

ÚČINNOST 
 

Čl. VI 
 
Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. července 2017. 
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