
10 

 

III. 

 

ODŮVODNĚNÍ 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Novelizované vyhlášky je nezbytné uvést do souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., 

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), 

ve znění pozdějších předpisů, který byl změněn novelou vyhlášenou pod č. 101/2017 Sb. Dále 

se provádějí některé dílčí změny. 

V podrobnostech se odkazuje na RIA. 

 

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

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení následujících ustanovení školského zákona:  

§ 20 odst. 4: „Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České 

republiky se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních a vyšších odborných školách 

promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka, pokud je součástí přijímací zkoušky. 

Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, škola 

u těchto osob ověří rozhovorem. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 

letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu 

podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura 

u společné části maturitní zkoušky tak, aby byla zachována rovnost přístupu ke vzdělání. 

Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti.“ 

§ 38 odst. 8: „Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem výčet předmětů, podmínky 

pro konání, způsob, obsah a náležitosti zkoušek a způsob doložení plnění povinné školní 

docházky podle odstavce 5, podmínky pro poskytování učebnic a učebních textů žákům, kteří 

plní povinnou školní docházku podle odstavce 1, a pro zařazování těchto žáků do příslušných 

ročníků základního vzdělávání.“ 

§ 56: „Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem, základní obsah vzdělávání 

a podmínky, za nichž lze uskutečňovat vzdělávání v přípravných třídách, pravidla organizace 

a průběhu zápisu k povinné školní docházce a podrobnosti o organizaci a průběhu základního 

vzdělávání a o hodnocení výsledků vzdělávání žáků a jeho náležitostech, pravidla organizace, 

průběhu a ukončování vzdělávání v kursech pro získání základního vzdělání a pravidla pro 

zajištění dostupnosti kursů pro získání základního vzdělání v dálkové formě vzdělávání.“ 

§ 81 odst. 11 písm. d): „Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky 

a způsob konání maturitní zkoušky žáků uvedených v § 16 odst. 9, žáků s vývojovými 

poruchami učení nebo zdravotními poruchami vedoucími k poruchám učení a osob podle § 20 

odst. 4 věty třetí a konání maturitní zkoušky v jazyce národnostní menšiny;“ 
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§ 113a odst. 2: „Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem pravidla stanovení 

a zveřejnění termínů konání jednotlivé zkoušky, formu, obsah a termíny podání přihlášky 

k vykonání jednotlivé zkoušky, formu a obsah dokumentace a osvědčení o vykonání 

jednotlivé zkoušky, a dále nejvyšší možnou úplatu za zkoušku podle § 113 odst. 2 písm. a), 

nejvyšší možnou úplatu za zkoušku podle § 113 odst. 2 písm. b) konanou ve škole zřizované 

státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí a podíl z úplaty za zkoušku pro účely poskytnutí 

finančních prostředků státního rozpočtu právnické osobě vykonávající činnost školy podle 

odstavce 1 věty druhé.“ 

Navrhovaná právní úprava plně respektuje právní předpisy, k jejichž provedení se navrhuje. 

 

III. Zhodnocení souladu s právem Evropské unie  

Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a odborného vzdělávání 

vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských států. Právo EU 

plně respektuje odpovědnost národní právní úpravy členských států v oblasti organizace 

vzdělávacích systémů. 

Na předložený návrh se právo EU v žádných souvislostech nevztahuje. 

 

IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Platný právní stav neodpovídá změnám, které ve školském zákoně provedla novela vyhlášená 

pod č. 101/2017 Sb. Tato novela mj. u žáků plnících povinnou školní docházku v zahraničí 

zrušila povinnost mít kmenovou školu a dále rozšířila možnost na úpravu podmínek 

a způsobu konání přijímacího řízení na střední školy a maturitní zkoušky i na osoby, které se 

vzdělávaly alespoň 4 roky v přecházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo 

území ČR. Platná právní úprava ve vyhláškách však tyto změny nezohledňuje. Dále se 

upravuje problematika plavání na základních školách a normativu na předškolně individuálně 

vzdělávané dítě. Platná právní úprava dále vykazuje některé dílčí nedostatky, na které je 

nezbytné reagovat. 

V podrobnostech se odkazuje na RIA. 

 

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

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Předpokládá se, že novela vyhlášky o krajských normativech bude mít mírný pozitivní dopad 

na státní rozpočet. Na základě stanovení opravného koeficientu 0,05 na individuálně 

předškolně vzdělávané dítě dojde k úspoře prostředků státního rozpočtu ve výši od 13,7 do 

137 milionů Kč. 

V podrobnostech se odkazuje na RIA. 

 

VI. Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, 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 

Nepředpokládají se dopady na podnikatelské prostředí ani na životní prostředí. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAMWATAD6)



12 

 

Vyhláška bude mít zprostředkovaně pozitivní sociální dopady zpřístupněním výuky plavání 

i pro žáky ze sociálně slabých rodin. 

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

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh právního předpisu nemá dopad na diskriminaci. Vyhláška nezasahuje rovnost mužů 

a žen, neboť žádným způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje. 

VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí 

a osobních údajů 

Návrh z části zakládá nové zpracování osobních údajů a z části mění stávající zpracování 

osobních údajů. 

 

V § 18e vyhlášky č. 48/2005 Sb. se upravuje způsob dokládání plnění povinné školní 

docházky (dále jen „PŠD“) žákem bez kmenové školy (dokladem nebo čestným prohlášením). 

Dochází tak ke změně stávajícího zpracování osobních údajů – namísto kmenové škole budou 

žáci bez kmenové školy dokládat plnění PŠD ministerstvu. 

Účelem je zajistit přehled o plnění PŠD, z osobních údajů budou zpracovány jméno, příjmení, 

datum narození a adresa bydliště žáka a kontaktní údaje zákonného zástupce. Údaje jsou 

neveřejné. V případě, že bude žák přijat do školy zapsané v České republice v rejstříku škol a 

školských zařízení, MŠMT doklady předá této škole. Údaje budou uchovány 12 let (viz 

zvláštní část odůvodnění). 

Ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů lze uvést, že se provádí zpracování na základě 

zvláštního zákona (povinnost dokládat vyplývá ze školského zákona) a nezbytné pro dodržení 

právní povinnosti správce, která vyplývá ze školského zákona. 

Uložení dokladů s údaji na MŠMT lze považovat za spolehlivé. Potenciální nebezpečí 

neoprávněného přístupu nebo zneužití osobních údajů lze spatřovat při předávání údajů od 

MŠMT škole. Tomuto nebezpečí zamezuje nastavení přístupnosti – údaje budou předány 

pouze po oznámení příslušné školy a pouze nezbytné požadované údaje. 

Zdroj osobních údajů lze označit za spolehlivý, neboť je v zájmu zákonných zástupců vyplnit 

údaje správně vzhledem k případnému pozdějšímu bezproblémovému přijetí do střední školy 

v ČR. 

Návrh vyhlášky neobsahuje zvláštní úpravu postupů a institutů pro ochranu osobních údajů, 

použijí se tedy záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů. 

 

V § 4 odst. 3 vyhlášky č. 177/2009 Sb. se nově upravuje povinnost žáka podle § 20 odst. 4 

věty třetí školského zákona (žáka, který se před zkouškou po stanovenou dobu vzdělával 

v zahraničí) k přihlášce k maturitní zkoušce přiložit ověřené kopie dokladů o vzdělání vydané 

školou mimo území ČR. Dochází tak k novému zpracování osobních údajů. 
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Účelem je poskytnout řediteli školy při rozhodování o úpravě podmínek a způsobu konání 

zkoušky vodítka, aby úprava odpovídala potřebám žáka. Z osobních údajů budou zpracovány 

údaje, které budou obsahovat doklady o vzdělání vydané školou mimo území ČR. Konkrétní 

rozsah údajů se může podle jednotlivých údajů lišit, pravděpodobně se bude jednat o jméno, 

příjmení, datum narození a adresa bydliště žáka. Údaje jsou neveřejné. Údaje budou uchovány 

po nezbytně nutnou dobu v souladu s § 5 odst. 1 písm. e) zákona č. 101/2000 Sb. 

Ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů lze uvést, že se provádí zpracování na základě 

zvláštního zákona (vyhláška má na základě zákonného zmocnění stanovit náležitosti 

přihlášky) a nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, která vyplývá ze školského 

zákona. 

Údaje budou uloženy na škole spolu s ostatními údaji ve školní matrice, takovýto způsob 

uložení lze považovat za spolehlivý. Školy jsou povinny chránit údaje před neoprávněným 

přístupem a potenciální nebezpečí neoprávněného přístupu nebo zneužití je minimální. 

Zdroj osobních údajů lze označit za spolehlivý, neboť je v zájmu žáka, aby údaje odpovídaly 

jeho skutečným potřebám, aby nebyl při zkoušce znevýhodněn. 

Návrh vyhlášky neobsahuje zvláštní úpravu postupů a institutů pro ochranu osobních údajů, 

použijí se tedy záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů. 

IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady z hlediska korupčních rizik. 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K Čl. I 

 

K bodu 1 (§ 2 odst. 3) 

Navrhuje se zrušit ustanovení vztahující se k plavecké výuce. Problematika, v jakém rozsahu 

má být a zda má být plavecká výuka povinnou součástí vzdělávání, obsahově spadá do 

příslušného rámcového vzdělávacího programu a není nutné jím zatěžovat vyhlášku. Stejně 

tak se nečiní ani v jiných případech. 

 

K bodům 2, 3, 9, 10, 11, 16 a 20 (§ 18, 18a, 18b, 18c, 18d, 19) 

Pro lepší orientaci v textu se vkládají nadpisy jednotlivých paragrafů, v návaznosti na to se 

vypouští skupinový nadpis. 

 

K bodu 4 (§ 18 odst. 1) 

Na základě novelizovaného textu školského zákona již žák vzdělávající se v zahraničí nemusí 

být žákem kmenové školy. Navrhuje se tuto skutečnost promítnout do textu vyhlášky. 

O konání zkoušky může požádat jenom žák, který je žákem spádové školy nebo jiné školy 

zapsané v České republice do rejstříku škol a školských zařízení, kterou zvolil zákonný 

zástupce žáka.  
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K bodu 5 (§ 18 odst. 2) 

Navrhuje se zobecnit dikci ustanovení, jelikož školy mimo území České republiky ne vždy 

vydávají dokument, který se formálně označuje jako vysvědčení. Novelizace rovněž sleduje 

terminologickou jednotnost, jelikož slovo vysvědčení je vyhrazeno pro veřejné listiny 

vydávané školami zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení.  

 

K bodu 6 (§ 18 odst. 3) 

Obdobně jako v bodu 5 je nutné zohlednit skutečnost, že školy mimo území České republiky 

ne vždy vydávají dokument, který se formálně označuje jako vysvědčení. V tomto směru se 

ustanovení upravuje. Dále je nutné promítnout do právní úpravy další případy, kdy se vydává 

vysvědčení žákům kmenové školy navzdory tomu, že nekonali zkoušky, což je provedeno 

odkazem na příslušná ustanovení § 18c. 

 

K bodu 7 (§ 18 odst. 4) 

Pro případy, kdy není možné získat vysvědčení či jiný obdobný doklad prokazující plnění 

povinné docházky ve škole mimo území České republiky, navrhuje se doplnit, že za 

rovnocenné s tímto dokladem se považuje rovněž čestné prohlášení zákonného zástupce žáka 

o plnění povinné školní docházky. Zákonným zástupcem žáka je osoba podle definice § 183 

školského zákona. 

 

K bodu 8 (§ 18 odst. 6 a 18a odst. 4) 

Navrhuje se rozšířit hlediska, která má ředitel školy povinnost zvažovat při návratu žáků do 

českého vzdělávacího systému, a to tak, aby byly zohledněny vzdělávací potřeby žáka 

a zejména pak jeho věk. 

 

K bodu 12 (§ 18c odst. 1) 

Navrhované znění ustanovení zohledňuje potřebu vydání vysvědčení v situacích, kdy sice žák 

nezískal stupeň základního vzdělání, ale pro účely doložení splnění povinné školní docházky 

je potřebné, aby mu bylo vydáno vysvědčení, jakožto veřejná listina prokazující tuto 

skutečnost. 

 

K bodu 13 (§ 18c odst. 2) 

Upravené znění reflektuje skutečnost, že školy mimo území České republiky ne vždy vydávají 

dokument, který se formálně označuje jako vysvědčení. 

 

K bodu 14 (§ 18c odst. 3) 

Jedná se o legislativně-technickou změnu z důvodu přesunu části úpravy do odstavce 1. Další 

navrhovaná změna znovu vychází ze skutečnosti, že školy mimo území České republiky ne 

vždy vydávají dokument, který se formálně označuje jako vysvědčení. Část poslední věty 

z tohoto ustanovení se přesunula do § 18c odst. 1 písm. b). 

 

K bodu 15 (§ 18c odst. 4) 

Jedná se o legislativně-technickou změnu. 

 

K bodu 17 (§ 18d odst. 1) 

Na základě novelizovaného textu školského zákona, již žák vzdělávající se v zahraničí nemusí 

být žákem kmenové školy. Navrhuje se tuto skutečnost promítnout do textu vyhlášky. 

 

K bodu 18 (§ 18d odst. 2) 
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Na základě novelizovaného textu školského zákona již žák vzdělávající se v zahraničí nemusí 

být žákem kmenové školy a nemusí konat zkoušky. Vzhledem k tomu, že tento odstavec je 

duplicitní s § 18 odst. 6 a § 18a odst. 4, navrhuje se jeho zrušení. 

 

K bodu 19 (§ 18e a 18f) 

V souladu s novelou školského zákona je nutné do prováděcího právního předpisu promítnout 

pravidla pro dokládání plnění povinné školní docházky pro případy, kdy žák nemá kmenovou 

školu. Na základě připomínky ÚOOÚ se doplňuje doba uchování dokladů o plnění povinné 

školní docházky žáka, a to jednotně bez ohledu na způsob plnění povinné školní docházky 

v délce 12 let. Tato doba se stanoví s ohledem na podmínku splnění povinné školní docházky 

k přijetí ke vzdělávání ve střední škole (§ 59 odst. 1 školského zákona), přičemž školní 

docházka je povinná nejvýše do konce školního roku, v němž žák dosáhne 17. roku věku (§ 

36 odst. 1 školského zákona). Doklady je tedy třeba uchovávat do doby, kdy žák nejpozději 

splní povinnou školní docházku.  

 

K bodu 21 (§ 19 odst. 4) 

Aby byla zajištěna srovnatelnost náplně dosaženého stupně vzdělání, pokud jde o zkoušku 

směřující k získání základního vzdělání, je nutné, aby vzdělávací obsah, ze kterého se koná 

tato zkouška, odpovídal vzdělávacímu obsahu, který se ověřuje u žáků vzdělávajících se na 

území České republiky. 

 

 

K Čl. II 

 

K bodu 1 (§ 4 odst. 4) 

Provádí se legislativně-technická úprava – ustanovení se upravuje v návaznosti na aktuální 

znění § 1a odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. 

 

K bodu 2 (§ 4 odst. 5) 
Stanoví se, že na předškolně individuálně vzdělávané dítě se budou mateřské škole poskytovat 

finanční prostředky státního rozpočtu ve výši 5 % základní částky krajského normativu. 

Individuálně vzdělávaným dítětem se rozumí dítě, pro které zákonný zástupce podle § 34b 

školského zákona zvolil, že bude individuálně vzděláváno. 

 

K bodům 3 a 4 (§ 4 odst. 10 a 7 odst. 1) 

Provádí se legislativně-technické úpravy spočívající v aktualizaci odkazů. 

 

 

K Čl. III 
 

K bodu 1 (§ 4 odst. 2 písm. a)) 

Jeví se jako žádoucí evidovat na přihlášce k maturitní zkoušce, náhradní a opravné zkoušce i 

údaj o formě vzdělávání žáka; ministerstvo potřebuje tyto údaje zpracovávat v rámci 

resortních výzkumů; úspěšnost žáků denní formy vzdělávání a jiných forem vzdělávání u 

maturitní zkoušky může být velmi rozdílná, ale zatím pro toto tvrzení nemáme relevantní 

data. 

 

K bodu 2 (§ 4 odst. 2 písm. h)) 
Ustanovení se upravuje, aby odpovídalo aktuálnímu znění § 20 odst. 4 školského zákona. 
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K bodu 2 (§ 4 odst. 3) 

 V návaznosti na úpravu § 4 odst. 2 se stanoví povinnost žáka přiložit k přihlášce ověřené 

kopie dokladů o vzdělání ze školy mimo území ČR. V případě požadavku ředitele bude nutné 

předložit jejich úředně ověřený překlad. 

 

K bodu 4 (§ 4 odst. 4) 
Doplňuje se pravidlo, že přihláška k opravné nebo náhradní zkoušce se bude uchovávat po 

dobu 5 let. Na základě poznatků z praxe se ukazuje, že je velmi důležité evidovat, zda a kdy 

se žák, který maturitní zkoušku v řádném termínu nevykonal úspěšně, přihlásil 

k opravné/náhradní zkoušce, kterou má v souladu se školským zákonem nárok konat do 5 let 

od data, kdy přestal být žákem střední školy. 

 

K bodu 5 (§ 5 odst. 4) 

Ustanovení se mění, aby odpovídalo aktuálnímu znění § 20 odst. 4 školského zákona, a dále 

se prodlužuje doba konání didaktického testu a písemné práce z českého jazyka a literatury. 

 

K bodu 6 (§ 19a odst. 3) 
V praxi se u některých dokladů o úspěšném vykonání standardizované jazykové zkoušky 

objevil problém, že je příslušní ověřovatelé odmítají ověřit, neboť to podle údajů na těchto 

dokladech není možné. Přitom žáci mohou bezplatnou tzv. verifikací do dvou let od vykonání 

příslušné jazykové zkoušky získat od garantující organizace další originál dokladu (týká se 

např. zkoušek TOEFL). Proto se navrhuje na žádost ředitelů středních škol umožnit předložit i 

vlastní originál dokladu. 

 

K bodu 7 (§ 22 odst. 3) 
Odstraňují se pochybnosti a staví se najisto, že výsledky písemných prací je třeba zpřístupnit 

nejpozději poslední pracovní den před začátkem konání ústních zkoušek. 

 

K bodu 8 (§ 24 odst. 1) 

Doplňuje se povinnost seznámit žáky se schváleným způsobem hodnocení před začátkem 

zkoušky. 

 

K bodu 9 (§ 50 odst. 4) 

Na vedení a uchovávání dokumentace o konání jednotlivé zkoušky se budou obdobně 

vztahovat ustanovení týkající se maturitních zkoušek.  

 

K bodu 10 (přílohy č. 1 a 1a) 

Provádí se úprava znění příloh, aby odpovídaly aktuálnímu znění § 20 odst. 4 školského 

zákona a také novelizovanému § 4 odst. 2 vyhlášky. V příloze č. 1 se doplňuje údaj „Forma 

vzdělávání“ a mění se text v části Doplňující informace. V příloze č. 1a se mění text v části 

Ostatní informace. 

 

 

K Čl. IV 
 

K bodu 1 (§ 1 odst. 3) 
Vzhledem k tomu, že v pololetí školního roku se žákům obvykle vydává výpis z vysvědčení, 

navrhuje se umožnit předložit jeho originál nebo úředně ověřenou kopii namísto vysvědčení 

samostatného. 
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K bodu 2 (nadpis § 14) 

Legislativně-technická úprava v návaznosti na změnu § 14. 

 

K bodu 3 (§ 14) 

Ustanovení se upravuje, aby odpovídalo aktuálnímu znění § 20 odst. 4 školského zákona. 

 

K bodu 4 (§ 17 odst. 7) 
Staví se najisto, že zápisový lístek platí pro rok, pro který je uchazeč přijímán. 

 

 

K Čl. V 

 

V souladu s novelou školského zákona se navrhuje, aby prováděcí předpis nabyl účinnosti ve 

stejný okamžik jako novela zákona, kterou provádí. 
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