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IV. 
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 
Předkládaný návrh novely vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění 
vyhlášky č. 470/2006 Sb., se týká změny termínu konání přijímacího řízení a náhradního 
termínu přijímací zkoušky. 
 

SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 
 
1. Název právního předpisu, pro jehož účely se RIA předkládá 

Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve 
znění vyhlášky č. 470/2006 Sb. 
Zpracovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

Předpokládaný termín nabytí účinnosti: Novela vyhlášky o vyšším odborném vzdělávání 
by měla být účinná od 1. září 2016. 

Implementace práva EU: NE 

2. Cíl návrhu vyhlášky 

Cílem návrhu vyhlášky je ukotvit změnu termínu přijímacího řízení k vyššímu odbornému 
vzdělávání, aby byl v souladu se školským zákonem  

3.  Agregované dopady návrhu vyhlášky 

3.1 Dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty: NE 

3.2 Dopady na mezinárodní konkurenceschopnost ČR: NE 

3.3 Dopady na podnikatelské prostředí: NE 

3.4 Dopady na územní samosprávné celky (obce, kraje): NE 

3.5 Sociální dopady: NE 

3.6 Dopady na spotřebitele: NE 

3.7 Dopady na životní prostředí: NE 

3.8 Dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů: NE 

3.9 Dopady na výkon státní statistické služby: NE 

3.10 Korupční rizika: NE 

3.11 Dopady na bezpečnost nebo obranu státu: NE 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAC28VFWM)



 
 

2 
 

1. Důvod předložení a cíle 

1.1 Název 

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

1.2 Definice problému 

Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 470/2006 Sb., 
obsahuje v ustanovení § 2 nejzazší termín, do kterého je možné uskutečnit poslední kolo 
přijímacího řízení a náhradního termínu přijímací zkoušky. 
Zákon č. 82/2015 Sb. změnil termín zápisu uchazečů o vyšší odborné vzdělávání z 30. září na 
31. října. Změnu termínu zápisu vyplývající ze školského zákona je potřebné promítnout do 
prováděcího právního předpisu, tj. do vyhlášky č. 10/2005 Sb., aby obě právní normy byly 
v souladu a ku prospěchu uchazečů. 

 
1.3 Popis existujícího právního stavu 

Stávající právní úprava ve vyhlášce stanoví termín posledního kola přijímacího řízení ke 
vzdělávání ve vyšší odborné škole, který neodpovídá prodloužení termínu pro zápis do 
vyššího odborného vzdělávání. Aby uchazeči mohli naplnit zákonem upravené prodloužení 
termínu pro jejich zápis ke vzdělávání, je nezbytné upravit v prováděcím právním předpise 
termín pro poslední kolo přijímacího řízení. V návaznosti na to je nezbytné upravit termín pro 
konání náhradní přijímací zkoušky. 
 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Navrženými změnami termínu konání přijímacího řízení budou dotčeny: 

• Uchazeči o vyšší odborné vzdělávání 

• Vyšší odborné školy, které přijímají uchazeče ke vzdělávání 

• Krajské úřady/MŠMT, které rozhodují o odvolání proti rozhodnutí o nepřijetí ke 
vzdělávání ve vyšších odborných školách 

 
1.5 Popis cílového stavu 

Úpravou termínu pro zápis uchazečů o vyšší odborné vzdělávání uvedenou ve školském 
zákoně je vyvolána potřeba změny termínu konání posledního kola přijímacího řízení 
a náhradního termínu přijímací zkoušky, aby prováděcí právní předpis navazoval na úpravu 
danou školským zákonem.  
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1.6 Zhodnocení rizika 

V případě, že nebude vyhláška novelizována, nebudou termíny posledního kola přijímacího 
řízení upraveny optimálně pro uchazeče. Nyní je jim školským zákonem umožněn zápis do 
31. října, poslední kolo přijímacího řízení však podle vyhlášky musí být konáno do 30. září.  
 

2. Návrh variant řešení 

VARIANTA I  („nulová“ varianta beze změn) 

Zachování existujícího právního stavu.  
VARIANTA II 

Novela vyhlášky, konkrétně úprava § 2 odst. 3 a 5 umožní řediteli školy stanovit termín pro 
poslední kolo přijímacího řízení či termín náhradní přijímací zkoušky dle potřeb konkrétní 
školy či uchazečů za předpokladu, že přijímací řízení bude ukončeno do termínu pro zápis 
uchazečů o vyšší odborné vzdělávání stanoveného v nadřazeném právním předpise (školský 
zákon).  
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Realizace varianty I a II nezakládá nárok na poskytnutí dalších finančních prostředků ze 
státního rozpočtu. Přínosem varianty II je sjednocení právní úpravy obsažené ve školském 
zákoně s vyhláškou o vyšším odborném vzdělávání. 
 

3.2 Náklady a přínosy, vyhodnocení nákladů a přínosů varianty II 

Přínosem varianty II bude možnost přijetí ke vzdělávání ve vyšší odborné škole také těm 
uchazečům, kteří nestihnou projít přijímacím řízením v termínu stanoveném ve stávající 
právní úpravě (např. se může jednat o původně studenta školy vysoké, který si rozmyslí 
studium v průběhu měsíce října a původní právní předpis neumožňoval jeho zápis do vyšší 
odborné školy v průběhu měsíce října) za předpokladu nenaplnění prvního ročníku 
příslušného studijního programu vyšší odborné školy. 
 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

Jako nejvhodnější řešení je tedy navržena novelizaci vyhlášky v návaznosti na změnu § 97 
školského zákona, tedy přijmout variantu II. 
 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Implementace 
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Po nabytí účinnosti novely vyhlášky budou mít uchazeči o vyšší odborné vzdělávání  při 
zápisu  obdobné podmínky jako uchazeči o studium na školách vysokých. Za implementaci 
právního předpisu odpovídá MŠMT, ředitelé vyšších odborných škol, krajské úřady. 
 

6. Přezkum účinnosti regulace 
Novela vyhlášky obsahuje vypuštění pevného termínu posledního kola přijímacího řízení na 
vyšší odborné školy a náhradní příjímací zkoušky. MŠMT má ve spolupráci se zřizovateli 
a orgány České školní inspekce vytvořené nástroje k potřebné analýze a přezkumu. 
 

7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh vyhlášky byl konzultován v rámci jeho přípravy na MŠMT, příslušná novela školského 
zákona, na kterou návrh vyhlášky reaguje, byla poslaneckou iniciativou. 
 

11. Kontakt na zpracovatele RIA 

Vladimír Krieg Oddělení odborného 
vzdělávání 

Tel: 234 811 469 
vladimir.krieg@msmt.cz 
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