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VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb.  

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně školství, mládeže 
a tělovýchovy dne 23. února 2016, s termínem dodání stanovisek do 16. března 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující 
tabulce. Nebyly předloženy žádné zásadní připomínky, všechny připomínky byly doporučujícího charakteru. 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

Předložený návrh reaguje na novelu zákona č. 561/2004 
Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
účinném od 1. května 2015, jíž byl prodloužen termín, do 
kterého lze zapsat uchazeče ke studiu na vyšší odborné 
škole („VOŠ“), z 30. září do 31. října. V této souvislosti 
upozorňujeme, že stanovení nejzazšího termínu, ve 
kterém lze konat náhradní termín přijímací zkoušky, na 
totéž datum, může přivodit aplikační potíže v případě 
úspěšného odvolání se uchazeče proti rozhodnutí o 
nepřijetí ke studiu.  
Podle § 94 odst. 7 školského zákona má ředitel VOŠ 
povinnost vydat do 7 dní po konání přijímací zkoušky 
rozhodnutí o nepřijetí uchazeče ke studiu. Vzhledem 
k absenci speciální úpravy ve školském zákoně má 
uchazeč právo podat proti tomuto rozhodnutí odvolání do 
15 dní od jeho oznámení (§ 83 odst. 1 ve spojení s § 1 
odst. 2 správního řádu). O odvolání následně rozhoduje 
nadřízený správní orgán příslušný podle § 183 odst. 4, 
resp. odst. 6 školského zákona. Pakliže se přijímací 

Akceptováno; materiál upraven tak, že se váže ukončení 
přijímacího řízení (i náhradního termínu přijímací zkoušky) k 
termínu zápisu ke vzdělávání podle novely školského zákona. 
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zkouška koná 31. října, nemá uchazeč o studium se ani 
v případě úspěšného odvolání možnost se ke studiu 
zapsat, jelikož podle § 97 odst. 1 školského zákona lze 
uchazeče ke studiu na VOŠ zapsat pouze do 31. října. 
Navzdory úspěšnému uplatnění opravného prostředku ze 
strany uchazeče tedy následné rozhodnutí nadřízeného 
správního orgánu, popřípadě ředitele VOŠ, nemá faktický 
vliv na možnost zápisu uchazeče ke vzdělání.          
Vzhledem ke shora předestřené argumentaci 
doporučujeme stanovit nejzazší termín pro konání 
přijímacích zkoušek na VOŠ způsobem, jež nebude 
fakticky kolidovat s právem uchazečů  
na uplatnění opravných prostředků proti rozhodnutí o 
nepřijetí ke studiu, tj. bude umožňovat konání odvolacího 
řízení v době do 31. října.   

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu  

Podle Legislativních pravidel vlády má být součástí 
návrhu odůvodnění vyhlášky i zhodnocení dopadů na 
bezpečnost nebo obranu státu. Z tohoto důvodu 
doporučujeme odůvodnění návrhu vyhlášky doplnit o 
zhodnocení těchto dopadů. 

Akceptováno, text upraven 

Ministerstvo 
financí 

Upozorňujeme, že podle Legislativních pravidel vlády by 
Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace neměla 
být součástí odůvodnění, ale  samostatnou částí materiálu 
(viz čl.14 ve vazbě na čl. 16 LPV). 
 

Akceptováno, text upraven 

 
Ministr pro lidská 
práva, rovné 
příležitosti a 
legislativu 
 

Upozorňujeme předkladatele, že došlo k novelizaci 
Legislativních pravidel vlády a Obecných zásad pro 
hodnocení dopadů regulace (RIA) s účinností od 3. února 
2016, a že tyto změny nejsou zohledněny v předkládaném 
materiálu a bylo by vhodné materiál následně upravit. 
Nově například není Závěrečná zpráva RIA součástí 

Akceptováno, text upraven 
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důvodové zprávy/odůvodnění. 
Doporučujeme zohlednit naše připomínky k materiálu tak, 
aby byl v souladu s platnými Legislativními pravidly 
vlády a Obecnými zásadami RIA. 
 

Zlínský kraj V rámci meziresortního připomínkového řízení k návrhu 
vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o 
vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 
470/2006 Sb., nemáme žádné připomínky. Nad rámec 
připomínkového řízení nicméně uplatňujeme připomínku 
ke stávajícímu § 7 odst. 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o 
vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 
470/2006 Sb. 
 
Navrhujeme text ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky 
v tomto znění:  
„(2) Termín opravné zkoušky stanovuje zkušební komise 
tak, aby bylo možné ji konat do šesti měsíců od konání 
řádného, případně náhradního termínu absolutoria.“ 
 
Zdůvodnění: 
Domníváme se, že stávající znění ustanovení § 7 odst. 2 
vyhlášky by mohlo vést k určité výkladové pochybnosti 
týkající se termínu konání opravné zkoušky absolutoria. 
K tomuto názoru nás vede znění § 7, odst. 1, písm. a) i b), 
které stanoví kogentně období konání řádného termínu 
absolutoria.  
 
 

Neakceptováno; připomínka jde nad rámec návrhu vyhlášky.  

V Praze dne 11. května 2017 

Vypracoval: PaedDr. Vladimír Krieg Podpis: 
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