
                                                                                                                                                 III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

Návrh novely vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro školy a školská zařízení zřizované 

Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení školského zákona 

 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Navrhovaná legislativní úprava spočívá v novelizaci vyhlášky č. 2/2006 Sb., kterou se pro 

školy a školská zařízení zřizované Ministerstvem vnitra provádějí některá ustanovení 

školského zákona.  

Od doby novelizace v roce 2013 došlo k dalším legislativním změnám, a to jak v linii 

vzdělávání sledované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“), tak 

v rámci Ministerstva vnitra. Na úseku vzdělávání zabezpečovaného MŠMT jde o změny 

v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), a v navazující prováděcí úpravě MŠMT (dále jen „obecná 

úprava“), v rezortní oblasti pak zejména o nové koncepční uspořádání odborného vzdělávání. 

Důvodem předložení návrhu je skutečnost, že znění vyhlášky je v současnosti neaktuální 

a neúplné a není zcela v souladu s obecnou úpravou. Cílem, který novelizace sleduje, je 

poskytnout oblasti policejního vzdělávání plně funkční právní předpis s promítnutými 

změnami z obecné úpravy a dalšími dílčími úpravami rezortního charakteru.  

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

 

Právní oporou k vydání vyhlášky je pro Ministerstvo vnitra zmocňovací ustanovení v § 172 

odst. 5 školského zákona. Ministerstvo vnitra je pro jím zřizované školy a školská zařízení 

kompetentní k vydání prováděcích vyhlášek ke školskému zákonu v případech, kdy je 

k vydání vyhlášek ve věcech středních škol, vyšších odborných škol a školských zařízení 

tímto zákonem zmocněno MŠMT.  

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

 

Právo Evropské unie se na upravovanou materii v rozsahu předkládané novely nevztahuje. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

 

Ministerstvo vnitra promítá do vyhlášky aktuální podobu prováděcí úpravy MŠMT a tím 

vytváří prostředí, které je předpokladem k udržení návaznosti vzdělávání a zachování pozice 

vzdělávacích zařízení Ministerstva vnitra v rámci vzdělávacího systému České republiky. 
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V zájmu Ministerstva vnitra je udržet kompatibilitu a jednotný postup s MŠMT 

ve společných záležitostech, zejména v oblasti čtyřletého středoškolského vzdělávání 

zakončeného maturitní zkouškou. Od obecné úpravy se proto odchyluje jen v nezbytných 

případech, kdy je namístě uplatnit specifika rezortu.  

Změny vyplývající ze zachování kompatibility s právní úpravou MŠMT se konkrétně týkají 

úpravy přijímacího řízení, způsobu odevzdávání přihlášky ke studiu, termínů, organizace 

a postupů přijímacího řízení, zveřejňování výsledků přijímacího řízení atd. 

Navrhovaná úprava vychází ze školského zákona, prováděcích předpisů k němu a jejich 

změn. K úpravám vyhlášky byly vzaty v úvahu tyto právní předpisy: 

 školský zákon  

 vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 

 vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, 

 vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, 

 vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání. 

 

Návrh reflektuje praktické zkušenosti z dosavadní aplikace vyhlášky ve školách a školských 

zařízeních Ministerstva vnitra, potřeby rezortu, policejní praxe a vývoje rezortního 

vzdělávání. 

Úprava rezortního charakteru spočívá zejména v rozšíření okruhu potenciálních studentů 

vyšších odborných škol Ministerstva vnitra o příslušníky a zaměstnance Celní správy České 

republiky, Vězeňské služby České republiky, Generální inspekce bezpečnostních sborů, 

Bezpečnostní informační služby a dále ve zpřesnění vybraných ustanovení v souladu 

s aplikační praxí.  

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, 

a dopady na životní prostředí 

 

Vyhláška nemá dopady na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty. Vyhláška nemá dopady 

na mezinárodní konkurenceschopnost ČR a na podnikatelské prostředí, nemá sociální dopady, 

včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na spotřebitele, ani dopady na životní 

prostředí. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Vyhláška nemá dopady ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů. 
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7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

 

Vyhláška se netýká zpracování osobních údajů a neupravuje pravidla, která by se dotýkala 

ochrany soukromí. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik 

 

S vyhláškou nejsou spojena korupční rizika. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

 

Vyhláška nemá dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

10. Výjimka z povinnosti provést hodnocení dopadů regulace (RIA) 

 

Návrh vyhlášky se předkládá v souladu s Plánem přípravy vyhlášek ústředními orgány státní 

správy na rok 2017. Povinnost provést hodnocení dopadů regulace (RIA) nebyla u tohoto 

návrhu vyhlášky stanovena. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K čl. I 

K bodu 1 - § 2 odst. 2 písm. c) 

Doplněním ustanovení se vyhláška dává do souladu s obecnou právní úpravou a vyhláškou 

č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. 

K bodu 2 - § 4a 

Aktualizuje se odkaz na prováděcí ustanovení. 

K bodu 3 - § 4a odst. 1 

Odstavec 1 se zrušuje pro nadbytečnost. 

K bodu 4 - § 4a odst. 3 

Doplněním ustanovení se vyhláška dává do souladu s obecnou právní úpravou a z důvodu 

legislativní úspornosti odkazuje na vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami a žáků nadaných.  

K bodu 5 - § 4a odst. 4 

Doplnění ustanovení s ohledem na zpřesnění vedení osobní dokumentace žáka nebo studenta, 

které se promítá do vyhlášky č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími 

potřebami a žáků nadaných. 

K bodu 6 - § 6 odst. 6 

Úprava upřesňuje období velikonočních prázdnin s ohledem na nově stanovené státní svátky 

dle zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech 

a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 359/2015 Sb. 

K bodu 7 - § 11 odst. 1 písm. h) 

Úpravou ustanovení se doplňují doklady nebo jejich ověřené kopie k přihlášce ke vzdělávání. 

K bodu 8 - § 12 

Nově upraveným ustanovením chce Ministerstvo vnitra sjednotit vyhlášku s právní úpravou 

MŠMT – konkrétně s ustanovením § 1 odst. 5 vyhlášky č. 353/2016 Sb. Jednotné pořadí škol 

na obou přihláškách je podstatné pro Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání, které zasílá 

jednotný text pro uchazeče podle pořadí škol na přihlášce. 

K bodu 9 - § 13 

Navrhovaná změna nadpisu je v souladu s obsahem ustanovení.  

K bodu 10 - § 13 odst. 1 a 2 

Úpravou odstavců 1 a 2 v § 13, které se týkají zasílání pozvánek k vykonání přijímací 

zkoušky, chce Ministerstvo vnitra sjednotit vyhlášku s právní úpravou MŠMT – konkrétně 

s vyhláškou č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ve středních školách. 
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K bodu 11 - § 13  

Důvodem zrušení odstavců 3, 4 a 5 je jejich nadbytečnost s ohledem na novou nadřazenou 

právní úpravu – konkrétně ustanovení § 60 školského zákona. 

K bodu 12 - § 13a 

Navrhovaná úprava § 13a reaguje na ustanovení § 3 vyhlášky MŠMT č. 353/2016 Sb., 

o přijímacím řízení ve středních školách, kterým je řediteli školy dána možnost rozhodnout 

o konání školní přijímací zkoušky, určení termínu a místa konání, její formu a zkušební 

předměty. 

K bodu 13 - § 14 odst. 1 

Jedná se o legislativně-technickou úpravu (vyvolanou změnou souvisejících právních 

předpisů, zejména zákonem č. 178/2016 Sb. - změny školského zákona a zákona 

o přestupcích a vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání), která 

stanovuje povinnosti ředitele školy ve vztahu k ukončení hodnocení a vyhlášení výsledků 

přijímacího řízení. 

K bodům 14 a 15 - § 15 odst. 1 a 2 

Jedná se o zpřesnění ustanovení týkající se postoupení odvolání a kritérií přijímacího řízení 

ministerstvu. 

K bodu 16 - § 15a 

V ustanovení § 15a se uvádí odkaz na aktuální právní předpis MŠMT – na vyhlášku 

č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání. 

K bodu 17 - § 16a 

Vyhláška přímo neupravuje předávání údajů z přihlášek Centru pro zjišťování výsledků 

vzdělávání ani zkušební dokumentaci jednotné zkoušky - odkazuje jen na technická 

ustanovení vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, upravující 

komunikaci školy s Centrem o pravidlech jednotné přijímací zkoušky. 

K bodu 18 - § 18 písm. e) 

Úprava odstraňuje formy vzdělávání, které nejsou ve školách zřizovaných Ministerstvem 

vnitra realizovány. 

K bodu 19 - § 23 odst. 1 a 2 

Navrhovaná úprava ustanovení § 23 upřesňuje, v jakém rozsahu se uskutečňuje odborná praxe 

ve školách či ve školských zařízeních a kdo může odbornou praxi s ohledem na vyhlášku 

č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, vyučovat. 

K bodu 20 - § 26 odst. 1 a 2 

Změnou ustanovení se vyhláška dává do souladu s obecnou právní úpravou a vyhláškou 

č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři.  
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K bodu 21 - § 27 odst. 3 a 5 

Úpravou ustanovení se dává text do souladu s ustanovením § 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., 

o vyšším odborném vzdělávání. 

K bodu 22 - § 27 odst. 9 

Poněvadž je obecně kladen důraz na průhlednost a objektivitu přijímacího řízení, zavádí se 

lhůta (bez zbytečného odkladu) pro postoupení odvolání a kritérií přijímacího řízení 

ministerstvu ředitelem školy. 

K bodům 23, 24, 25, 26, 27 a 29 - § 30 odst. 1 a 4, § 31 odst. 4, § 34 odst. 2, § 35a odst. 1 

Upravuje se odborná terminologie a doplňuje se slovo „modul“ s ohledem na způsob 

zpracování vzdělávacích programů či na alternativně používané nové členění vzdělávacích 

programů. 

K bodu 28 - § 35 odst. 3 

Rozšiřuje se okruh osob z dalších bezpečnostních sborů, které mohou studovat na školách 

zřizovaných Ministerstvem vnitra a které jsou osvobozeny od úplaty za vyšší odborné 

vzdělávání. 

K bodu 30 - § 42 odst. 1 

Z důvodu nadbytečnosti se vypouští slovo „studenti“. 

K bodu 31 - § 45 odst. 2 

Navrhovaná úprava zpřesňuje způsob zveřejňování výroční zprávy ředitelem školy, a to dle 

úpravy MŠMT – ustanovení § 7 odst. 2 vyhlášky č. 15/2005 Sb., kterou se stanoví náležitosti 

dlouhodobých záměrů a výročních zpráv.  

K bodu 32 – příloha č. 2  

S ohledem na vyhlášku č. 107/2005 Sb., o školním stravování, byly využity přehledy 

a množství vybraných druhů potravin v g na strávníka a den pro laktoovovegetariánskou 

výživu. 

K čl. II. – Účinnost 

Předložený návrh vyhlášky by měl nabýt účinnost dnem 1. srpna 2017.  
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