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III. 
 
 

Odůvodnění 
 

                                           OBECNÁ ČÁST 
 

 
a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

 
Dne 19. března 2015 byl vydán zákon č. 82/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Změnou v ustanovení § 97 odst. 1 došlo k úpravě termínu, do 
kterého se zapisují uchazeči o vzdělávání ke vzdělávání ve vyšší odborné škole. 
Tato změna vyvolala potřebu úpravy prováděcího právního předpisu ke školskému zákonu, 
konkrétně vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky 
č. 470/2006 Sb., aby prováděcí právní úprava navazovala na změnu školského zákona. 
 
 

b) Zhodnocení souladu návrhu se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně 
souladu se zákonným zmocněním 

 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., je v mezích zákona č. 561/2004 Sb. 
i v souladu se zákonným zmocněním § 103 zákona č. 561/2004 Sb. Návrh vyhlášky není 
v rozporu s ústavním pořádkem České republiky.  
 
 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami 
práva Evropské unie 

 
Právní předpisy Evropské unie se na oblast, kterou vyhláška upravuje, nevztahují. Návrh 
vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Návrh 
vyhlášky není v rozporu s právem EU. 
 

d) Zhodnocení platného právního stavu  
 
Stávající právní úprava ve vyhlášce stanoví termín posledního kola přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve vyšší odborné škole, který neodpovídá posunutí nejpozdějšího termínu pro 
zápis uchazeče do vyššího odborného vzdělávání z 30. září na 31. října  zákonem č. 82/2015 
Sb. Aby uchazeči mohli naplnit možnost zákonem upraveného prodloužení termínu pro jejich 
zápis ke vzdělávání, považuje předkladatel za nezbytné vázat ve vyhlášce poslední kolo 
přijímacího řízení na jeho ukončení do posledního pracovního dne měsíce října. Obdobně se 
navrhuje upravit konání náhradní přijímací zkoušky 

 
 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel a dopady na 
životní prostředí 
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Navrhovaná vyhláška nebude mít žádný bezprostřední dopad na hospodářskou a finanční 
oblast. Rovněž se nepředpokládají ani další dopady. Pozitivní dopady bude mít vyhláška pro 
uchazeče o vyšší odborné vzdělávání, kdy dochází k možnosti posunutí posledního kola 
přijímacího řízení i náhradní přijímací zkoušky. 
 
 

f) Zhodnocení ve vztahu k zákazu a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 

Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad z hlediska rovnosti žen a mužů, dopady 
právní úpravy se týkají žen i mužů stejnou mírou a nepřispívají k vytváření nerovností mezi 
ženami a muži. 
Navrhovaná vyhláška nebude mít dopady z hlediska zákazu diskriminace.  
 
 

g) Zhodnocení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 

Ochrana osobních údajů není návrhem této vyhlášky dotčena. 
 
 

h) Zhodnocení korupčních rizik 
 

Z hlediska zhodnocení korupčních rizik souvisejících s návrhem vyhlášky lze uvést, že tato 
rizika jsou minimální až žádná. 
 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost státu nebo obranu státu 
 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost státu nebo obranu státu. 
 
 
 
 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
K čl. I 
 
K bodu 1 (§ 2 odst. 3): 
 
V ustanovení dotčeného odstavce se vypouští konkrétní nejzazší termín posledního kola 
přijímacího řízení a s ohledem na ustanovení školského zákona se stanoví ukončení 
přijímacího řízení do data zápisu k vyššímu odbornému vzdělávání stanoveného školským 
zákonem. 
 
K bodu 2 (§ 2 odst. 5): 
 
V ustanovení dotčeného odstavce se vypouští stanovení konkrétního nejzazšího termínu 
náhradní přijímací zkoušky a tím se umožňuje řediteli školy přizpůsobit jeho určení s ohledem 
na konkrétní situaci i potřebu uchazečů o vyšší odborné vzdělání. Stanovení termínu náhradní 
přijímací zkoušky se navrhuje vázat na podmínku ukončení přijímacího řízení k poslednímu 
pracovnímu dni měsíce října. 
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K čl. II 
 
Datum účinnosti se navrhuje od 1. září 2016 z důvodu možnosti aplikace posunutí přijímacího 
řízení do prvního ročníku vyššího odborného vzdělávání již pro školní rok  2016/2017. 
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