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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. 
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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 

Navrhovaná právní úprava oproti dosavadnímu právnímu stavu nezakládá nové zpracování 

osobních údajů ani nemá dopady do ochrany soukromí.  

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, 8, 9, 10, a 15 (§ 18, 18a, 18b, 18c, 18d) 

Pro lepší orientaci v textu se vkládají nadpisy jednotlivých paragrafů. 

 

K bodu 3 (§ 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.  

 

K bodu 4 (§ 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 5 (§ 18 odst. 3) 

Obdobně jako v bodu 3 je nutné zohlednit skutečnost, že školy mimo území České republiky 

ne vždy vydávají dokument, který se formálně označuje jako vysvědčení. V tomto směru se 
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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 6 (§ 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 7 (§ 18 odst. 6, 18a odst. 4, 18d odst. 2) 

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 11 (§ 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 12 (§ 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 13 (§ 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 14 (§ 18c odst. 4) 

Jedná se o legislativně-technickou změnu. 

 

K bodu 16 (§ 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 17 (§ 18d odst. 2) 

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. Dále se 

zohledňuje skutečnost, že podle zákona žák zkoušky konat nemusí, nikoliv již tedy podle 

vyhlášky. 

 

K bodu 18 (§ 18e) 

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. 
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K bodu 19 (§ 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 

Stanoví se, že na předškolně individuálně vzdělávané dítě se budou mateřské škole poskytovat 

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

 

K bodu 2 

Provádí se legislativně-technická úprava. 

 

 

K Čl. III 
 

K bodu 1 (§ 4 odst. 2 písm. h)) 

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

 

K bodu 2 (§ 4 odst. 3) 

Doplňuje se pravidlo, že doporučení školského poradenského zařízení se bude uchovávat po 

dobu 5 let. Dále se v návaznosti na úpravu § 4 odst. 2 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 3 (§ 4 odst. 8) 

Stanoví se povinnost pořídit výpis z přihlášky ve dvou vyhotoveních. Jedno vyhotovení 

obdrží žák a druhé uloží škola se skartační lhůtou 5 let. V souladu s jinými ustanoveními 

vyhlášky se doplňuje odkaz na zákon o archivnictví. 

 

K bodu 4 (§ 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 5 (§ 24 odst. 1) 

Doplňuje se povinnost seznámit žáky se schváleným způsobem hodnocení před začátkem 

zkoušky. 

 

K bodu 6 (§ 50 odst. 4) 

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

vztahovat ustanovení týkající se maturitních zkoušek. Z těchto ustanovení se nepoužijí ta, 

u kterých to odporuje povaze jednotlivé zkoušky. V případě přihlašování k jednotlivé zkoušce 

uchazeč obdrží jedno vyhotovení výpisu a druhé se uloží ve škole. 

 

K bodu 7 (přílohy č. 1 a 1a) 
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Provádí se úprava znění příloh, aby odpovídaly aktuálnímu znění § 20 odst. 4 školského 

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

v části Ostatní informace. 

 

 

K Čl. IV 
Staví se najisto, že změny týkající se vedení a uchovávání dokumentace a přihlašování ke 

zkoušce se použijí až na přihlášky podané po nabytí účinnosti této vyhlášky. 

 

 

K Čl. V 

 

K bodu 1 (nadpis § 14) 

Legislativně-technická úprava v návaznosti na změnu § 14. 

 

K bodu 2 (§ 14) 

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

 

 

K Čl. VI 

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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