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III. 

            

ODŮVODNĚNÍ 

 

OBECNÁ ČÁST 

 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

Návrh „vyhlášky o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty 

vysokých škol“ byl připraven s cílem naplnit zmocnění pro vydání vyhlášky Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (dále také „ministerstvo“), kterou se stanoví podmínky 

a rozsah tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně neslyšícím a hluchoslepým 

studentům vysokých škol. 

Zmíněné zmocnění je obsaženo v § 8 odst. 3 a § 10 písm. a) zákona č. 155/1998 Sb., 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 

Sb. a zákona č. 329/2011 Sb. Vyhláška by měla nabýt účinnosti k 1. 9. 2017.  

Přijetí navrhované úpravy přispěje k naplňování Národního plánu podpory rovných 

příležitostí pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2020 (schváleného 

usnesením vlády č. 385 ze dne 25. května 2015), a to zejména priority 4.10: „Základním 

cílem pro období platnosti Národního plánu je zvýšit schopnost vzdělávacího systému vytvářet 

podmínky a uplatňovat účinné postupy pro efektivní prevenci a kompenzaci zdravotních, 

sociálních, kulturních a jiných osobnostních znevýhodnění (hendikepů) tak, aby nerovnosti 

v dosahovaných výsledcích co nejméně předurčovaly faktory, které nemůže jedinec ovlivnit.“. 

Dále je navrhovaná úprava v souladu s čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním 

postižením (publ. pod č. 10/2010 Sb.m.s.), která rovněž garantuje rovný přístup osob 

se zdravotním postižením ke vzdělání. Přijetí navrhované právní úpravy by nejen zaplnilo 

mezeru v právním řádu ČR, ale zároveň by se jejím přijetím přispělo k naplnění národních 

i mezinárodních závazků k zajištění rovného přístupu neslyšících a hluchoslepých osob 

ke vzdělávání. 

 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava je v souladu s § 8 odst. 3 a § 10 písm. a) zákona č. 155/1998 Sb., 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Zmíněné ustanovení obsahuje pro ministerstvo zmocnění stanovit vyhláškou podmínky 

a rozsah tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně neslyšícím a hluchoslepým 

studentům vysokých škol.  

 

Předložený návrh vyhlášky odpovídá rámci zmíněného zmocnění a je s ním v souladu.   

 

Obsah návrhu vyhlášky odpovídá úpravě obsažené ve zmocňovacím zákoně i terminologicky. 

Návrh tedy např. přejímá extenzivní způsob interpretace a užití pojmů „tlumočení“ 

a „tlumočnické služby“, použitých v zákoně o komunikačních systémech neslyšících 

a hluchoslepých osob. Tzn., že „tlumočnickými službami“ ve smyslu vyhlášky se rozumí 
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(v souladu úpravou obsaženou ve zmocňovacím zákoně) zajištění „tlumočení“, které 

nespočívá toliko v překladu „z jazyka do jazyka“ (jak by odpovídalo obvyklému významu 

daného pojmu), ale i v použití jiného komunikačního systému než českého znakového jazyka 

uvedeného ve zmocňovacím zákoně. 

 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie 

Na problematiku poskytování služeb neslyšícím a hluchoslepým studentům vysokých škol 

se předpisy EU, judikatura soudních orgánů EU a obecné právní zásady práva EU nevztahují.  

Návrh vyhlášky do právního řádu České republiky nezapracovává právo EU a je s právem EU 

plně slučitelný. S návrhem nesouvisí konkrétní závěry jednání s orgány EU. 

Navrhovaná právní úprava obsažená v předložené vyhlášce zásadně náleží do oblasti, 

ve které, s ohledem na čl. 165 a 166 Smlouvy o fungování EU, nemá sbližování právních 

předpisů pomocí aktů EU, resp. harmonizace zákonů a ostatních předpisů členských států 

obligatorní charakter.  

EU plně respektuje odpovědnost členských států mj. za organizaci jejich vzdělávacích 

systémů. Sbližování právních předpisů je členskými státy realizováno na základě 

dobrovolnosti, tj. na základě aktů EU, které mají pouze doporučující charakter. Problematika 

služeb pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol není právem EU v podrobnostech 

upravena ani doporučujícím způsobem. Zmínit lze proto pouze obecnou „Evropskou strategii 

pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010–2020: Obnovený závazek 

pro bezbariérovou Evropu“, která vychází z již zmiňované Úmluvy OSN o právech osob 

se zdravotním postižením (kterou přijala také EU), doplňuje strategii Evropa 2020 (strategii 

EU pro inteligentní a udržitelný růst podporující začlenění) a Listinu základních práv EU 

Lisabonské smlouvy. Cílem Strategie je posílit postavení osob se zdravotním postižením tak, 

aby mohly zcela využívat svých práv a plně se zapojit do společnosti a hospodářství 

na rovnoprávném základě s ostatními. Ve Strategii je zdůrazněno osm oblastí pro společné 

kroky EU a zemí EU, mj. oblast „vzdělávání a odborná příprava“, kdy cílem je „zajistit, 

že žáci se zdravotním postižením budou moci využívat přístupný vzdělávací systém 

a programy celoživotního učení“. EU podporuje národní úsilí o propagaci inkluzivního 

a celoživotního vzdělávání u zdravotně postižených žáků a studentů. [Viz rozhodnutí Rady 

EU z 26. listopadu 2009 o uzavření Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením 

Evropským společenstvím (2010/48/ES), sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, 

Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Evropská strategie 

pro pomoc osobám se zdravotním postižením 2010-2020: Obnovený závazek 

pro bezbariérovou Evropu, KOM(2010) 636 v konečném znění, či stanovisko Evropského 

hospodářského a sociálního výboru k uvedenému  sdělení (2011/C 376/15).] 

Předložená úprava rovněž respektuje obecný zákaz diskriminace či úpravu obsaženou 

ve směrnici Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, 

a v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně 

fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů 

a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
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d) Zhodnocení platného právního stavu 

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, 

ve znění pozdějších předpisů, v § 8 odst. 3 stanoví, že neslyšícím a hluchoslepým žákům 

středních škol a studentům vyšších odborných škol a vysokých škol, kteří jsou z důvodu úplné 

nebo praktické hluchoty nebo hluchoslepoty držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, jsou 

tlumočnické služby poskytovány bezplatně. A to „za podmínek stanovených prováděcím 

právním předpisem“. Přičemž podle § 10 písm. a) zákona má ministerstvo vyhláškou stanovit 

„podmínky a rozsah tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně neslyšícím 

a hluchoslepým žákům a studentům podle § 8 odst. 3“. 

 

Podle ustanovení § 8 odst. 3 a § 10 zákona je tedy ministerstvo zmocněno stanovit vyhláškou 

podmínky a rozsah tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně neslyšícím 

a hluchoslepým žákům středních škol a neslyšícím a hluchoslepým studentům vyšších 

odborných škol a vysokých škol, kteří jsou z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo 

hluchoslepoty držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. Dále je ministerstvo ustanovením § 10 písm. 

b) zmocněno stanovit vyhláškou obsah a rozsah kurzů komunikačních systémů neslyšících 

a hluchoslepých osob, v nichž mají právo na bezplatnou výuku rodiče, u jejichž dítěte byla 

diagnostikována praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota. 

 

Předkládaný návrh vyhlášky naplňuje zmocnění pouze ohledně tlumočnických služeb 

poskytovaných neslyšícím a hluchoslepým studentům vysokých škol.  

 

Problematiku využití tlumočníka českého znakového jazyka či využívání komunikačních 

systémů neslyšících a hluchoslepých osob či další podpůrná opatření, poskytovaná bezplatně 

mj. neslyšícím a hluchoslepým žákům středních škol a neslyšícím a hluchoslepým studentům 

vyšších odborných škol, již komplexně řeší právní předpis vyšší právní síly – školský zákon 

(v § 16, upravujícím podporu vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími 

potřebami); na školský zákon pak navazuje úprava obsažená mj. ve vyhlášce č. 27/2016 Sb., 

o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných. Pokud jde 

o problematiku kurzů českého znakového jazyka či jiných komunikačních systémů 

neslyšících a hluchoslepých osob pro rodiče, ta bude řešena samostatnou vyhláškou. 

 

Předložený návrh vyhlášky tedy upravuje pouze tlumočnické služby poskytované studentům 

vysokých škol. 

 

e) 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) a dopady na životní prostředí 

S návrhem nebude spojen vznik dodatečných výdajů státního rozpočtu. Navrhovaná úprava 

konkretizuje povinnost bezplatně poskytovat tlumočnické služby pro veřejné vysoké školy, 

soukromé vysoké školy a státní vysoké školy, neošetřuje však způsob hrazení těchto služeb.  

Vůči státním fondům nemá návrh žádné požadavky. Navrhovaná úprava nebude mít dopady 

na rozpočty územních samosprávných celků. 

Přijetí navrhované úpravy bude mít pozitivní sociální dopady na studenty se sluchovým 

postižením, neboť jejím přijetím budou právně zajištěny podmínky pro jejich lepší přístup 

ke studiu. 

Navrhovaná úprava nebude mít dopady na životní prostředí. 
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Předpokládaný dopad na soukromé vysoké školy, kterým v současné době není poskytována 

dotace na hrazení těchto nákladů, bude činit ročně zhruba 2 863 000 Kč. Tato částka 

je poměrně odvozena z částky, která byla k 31. 10. 2015 poskytnuta Ministerstvem školství, 

mládeže a tělovýchovy ze státního rozpočtu veřejným vysokým školám na základě požadavku 

na podporu zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami. 

 

f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti žen a mužů 

Navrhovaná právní úprava napomůže k realizaci opatření, kompenzujících znevýhodnění 

studentů se sluchovým postižením při studiu. Do problematiky rovnosti mužů a žen úprava 

nezasahuje. 

 

 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Předkládaná vyhláška nepřináší žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních údajů. 

 

 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepřináší nová korupční rizika.  

 

 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít bezprostřední dopady na bezpečnost a obranu státu. 

 

 

Podrobnosti ohledně dopadů návrhu podle písmen a) a d) až i) jsou uvedeny v Závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace.  
 

 

 

ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K § 1 (k Předmětu úpravy) 

Předloženou vyhláškou bude naplněno zmocnění, obsažené v § 8 odst. 3 a § 10 písm. a) 

zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, 

ve znění pozdějších předpisů, pokud jde o studenty vysokých škol. Předložený návrh 

stanovuje podmínky a rozsah tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně neslyšícím 

a hluchoslepým studentům vysokých škol.  

 

K § 2 (k Podmínkám poskytování tlumočnických služeb) 

Navrhovaná právní úprava stanoví v souladu se zákonným zmocněním podmínky poskytování 

tlumočnických služeb, které jsou vymezeny v § 3. 
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K § 3 (k Rozsahu tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně) 

Navrhovaná právní úprava stanoví v souladu se zákonným zmocněním rozsah poskytovaných 

tlumočnických služeb. Rozsah je vymezen mírou potřeb studenta se sluchovým postižením 

a výčtem tlumočnických služeb, které mohou být studentovi bezplatně poskytnuty. 

 

K § 4 (ke Společnému ustanovení)  

Navrhovaná právní úprava stanoví, že jejím přijetím není vyloučeno poskytování 

tlumočnických služeb za příznivějších podmínek či v širším rozsahu.  

 

K § 5 (k Účinnosti) 

Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti dne 1. 9. 2017. 
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