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VI. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství 

 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně školství, mládeže a 
tělovýchovy dne 3. června 2016 s termínem dodání stanovisek do 24. června 2016. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
 

Použité zkratky: 

ÚV - Úřad vlády ČR          
ÚV ČR - KLM- Ministr a předseda Legislativní rady vlády      
ÚV ČR - KOM - Úřad vlády ČR - odbor kompatibility        
ÚV ČR - VÚV - Úřad vlády ČR - vedoucí Úřadu vlády ČR    
ÚV ČR - RVV - Úřad vlády ČR - Rada pro výzkum, vývoj a inovace   
MF - Ministerstvo financí         
MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí      
MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 
MZD - Ministerstvo zdravotnictví 
MZE  - Ministerstvo zemědělství  
MZV - Ministerstvo zahraničních věcí 
MK - Ministerstvo kultury 
MMR- Ministerstvo pro místní rozvoj 
MSP- Ministerstvo spravedlnosti  
MV- Ministerstvo vnitra 
MŽP- Ministerstvo životního prostředí  
MD- Ministerstvo dopravy 
MO - Ministerstvo obrany 
AV ČR - Akademie věd České republiky 
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ČBÚ - Český báňský úřad 
ČÚZK - Český úřad zeměměřický a katastrální 
ČSÚ - Český statistický úřad 
ERÚ - Energetický regulační úřad 
SÚJB - Státní úřad pro jadernou bezpečnost 
SP ČR - Svaz průmyslu a dopravy České republiky 
 

Připomínky s vypořádáním členěné dle tematických okruhů 
 

Ustanovení 
návrhu 

Resort 
(připo
mín- 
kové 

místo) 
 

Připomínky 

Charakter 
připomínky 

Vypořádání 

Obecná 
připomínka 

k BOZP 

MSPV Obecně – k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
Ministerstvo práce a sociálních věcí uplatňovalo již v roce 2014 v souvislosti 
se změnou zákona o vysokých školách zásadní připomínku, v níž požadovalo 
do navrhovaného seznamu oblastí vzdělávání ve vysokém školství vložit novou 
oblast, a to oblast „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“ s odkazem na Národní 
politiku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“), schválenou 
vládou České republiky v roce 2003 (aktualizovanou v roce 2008), na kterou 
navazuje zákonná právní úprava BOZP, zejména zákon č. 262/2006 Sb., zákoník 
práce, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších 
podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č. 88/2016 Sb., 
které vzdělávání v této oblasti předpokládají.  
Uvedené zásadní připomínce však nebylo Akceptováno s tím, že oblast BOZP bude 
řešena v rámci přípravy prováděcího právního předpisu k zákonu o vysokých 
školách „o oblastech vzdělávání“ na vysokých školách. Při vypořádání 
připomínkového řízení v roce 2014 bylo Ministerstvu práce a sociálních věcí 
sděleno, že by BOZP mohla být jednou ze tří podoblastí „Bezpečnostního oboru“, ve 
kterém by oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byla zařazena vedle oblasti 
„vojsko a obrana“ a oblasti „ochrana osob a majetku“. K dalším jednání mezi 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvem práce a sociálních 
věcí v této věci však již nedošlo. Zásadní připomínky, které uplatňujeme 
k jednotlivým částem návrhu nařízení vlády, se opírají o dosavadní vývoj v oblasti 

zásadní Vyjasněno. 
Jedná se o problematiku, která je řešena 
samostatným právním předpisem vyšší právní 
síly, než je navrhované nařízení vlády. Není 
důvod explicitně přejímat do textu vládního 
nařízení ustanovení textu zákona č. 309/2006 
Sb., kterým se upravují další požadavky 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
v pracovněprávních vztazích a o zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo 
poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy 
(zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších 
předpisů. Uvedeno v obecné rovině 
v odůvodnění k nařízení vlády.  
 
A to tím spíše, že dle § 10 zákona č. 309/2006 
Sb. je jedním z předpokladů odborné 
způsobilosti  
a) v případě fyzické osoby k zajišťování úkolů v 
prevenci rizik „alespoň střední vzdělání s 
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BOZP po vstupu České republiky do Evropské unie v roce 2004 a výzvy Evropské 
unie v oblasti BOZP pro členské státy na léta 2016 - 2020.  
Byly schváleny nové zákony a nařízení vlády s cílem stanovit stejnou úroveň 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci ve prospěch všech pracovníků s určitými 
výjimkami, např. pro ozbrojené složky, a to na základě filosofie prevence rizik, 
tj. jejich vyhledávání, vyhodnocování zaměstnavateli a přijímání vhodných opatření 
k eliminaci rizik nebo ke zmírnění jejich následků. Nová povinnost zaměstnavatelů 
zavádět preventivní opatření zdůrazňuje důležitost systémového řízení BOZP jako 
součásti všech procesů řízení na všech stupních řízení, což je zásadní změnou 
v systému BOZP po vstupu České republiky do Evropské unie. Česká republika ke 
 splnění tohoto cíle v roce 2006 schválila zákon, ve kterém v návaznosti na 
rámcovou směrnici upravila národní standardy pro odbornou způsobilost fyzických 
osob k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti BOZP a k činnostem koordinátora 
BOZP na staveništi, které vykonávají svoji činnost pro zaměstnavatele ve všech 
oblastech hospodářství. V této souvislosti má vzdělávání fyzických osob v oblasti 
BOZP nikoliv resortní, ale celospolečenský dopad. Jsme přesvědčeni, že absolventi 
námi vytipovaných oblastí na vysokých školách mají znát pro řádné vykonávání 
řídících funkcí na jednotlivých stupních řízení v celém hospodářství základní 
principy právní úpravy BOZP a základní právní předpisy v této oblasti, zejména 
právní předpisy v BOZP, které platí v oboru, ve kterém působí (viz § 101 odst. 2 
zákoníku práce).   
 
Z tohoto důvodu navrhujeme dále po konzultaci tohoto návrhu nařízení vlády s 
Výzkumným ústavem bezpečnosti práce a s odborníky na ČVUT fakulta stavební v 
Praze a v Brně zapracování požadavků na vzdělávání v oblasti BOZP a ergonomie 
do vytypovaných oblastí vzdělávání na vysokých školách, jak je uvedeno u 
jednotlivých částí návrhu. 
Problematiku BOZP a ergonomie, zvláště průmyslové ergonomie, požadujeme 
zapracovat do vytypovaných oblastí vzdělávání ve vysokém školství, jak uvádíme 
dále, a to s ohledem na platnou právní úpravu v této oblasti, zejména na zákon č. 
309/2006 Sb., ve znění zákona č. 88/2016 Sb., a příslušná nařízení vlády k zákoníku 
práce, neboť je potřeba zvýšit odbornou úroveň v oblasti BOZP, s cílem 
razantnějšího snižování počtu vzniklých pracovních úrazů, zejména na staveništích a 
při údržbě staveb. 

maturitní zkouškou“ a 
 b) v případě koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci na staveništi „alespoň střední 
vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání 
technického zaměření nebo vysokoškolské 
vzdělání technického zaměření“.  
 Skutečnost, zda osoba se středním vzděláním s 
maturitou získala i vysokoškolské vzdělání (v 
oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci či 
technického zaměření) hraje roli jen při určování 
délky vyžadované odborné praxe (u osoby se 
středním vzděláním s maturitou 3 roky, u osoby 
s uvedeným VŠ vzděláním 1 rok). 

 

  Je skutečností, že v rámci meziresortního 
připomínkového řízení k návrhu velké novely 
zákona o vysokých školách (která byla následně 
přijata jako zákon č. 137/2016 Sb.) vzneslo 
MPSV jako zásadní připomínku požadavek, aby 
byla do navrhovaného seznamu oblastí vzdělávání 
vložena nová oblast vzdělávání s názvem 
„Bezpečnost a ochrana zdraví při práci“.  
 

  Uvedená připomínka byla uplatněna se 
zdůvodněním, že “Důvodem je nejen potřeba 
vysokoškolsky vzdělaných odborníků v této široké 
a multidisciplinární oblasti, a to jak pro 
vzdělávání v souladu s Národní politikou BOZP, 
tak pro výzkum a tvorbu praktických aplikací pro 
zvládání nově vznikajících i přetrvávajících 
pracovních rizik v praxi a v neposlední řadě pro 
zajišťování úkolů v prevenci rizik u velkých 
společností, ale i skutečnost, že platná právní 
úprava existenci takové oblasti vzdělávání 
předpokládá.    Například zákon č. 309/2006 Sb., 
o zajišťování dalších podmínek bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci, při stanovení 
předpokladů odborné způsobilosti fyzické osoby v 
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§ 10 odst. 1, kde se v písmenu b) uvádí: „odborná 
praxe v délce alespoň 3 let nebo v délce alespoň 1 
roku, jestliže fyzická osoba získala vysokoškolské 
vzdělání v bakalářském nebo magisterském 
studijním programu v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci“.  

 
     Připomínka k novele zákona o vysokých 
školách nebyla akceptována s tím, že bylo 
vysvětleno, že "Bezpečnost a ochrana zdraví při 
práci" jako samostatný studijní obor 
neexistuje. Natož aby bylo možno hovořit o 
oblasti vzdělávání. 

 

   Zohlednění uvedené materie bude zřejmě 
řešeno v rámci přípravy prováděcího právního 
předpisu – vyhlášky o oblastech vzdělávání.  

 

   „Bezpečnost a ochrana zdraví při práci" by 
mohla být jednou ze tří „podoblastí“(vedle 
podoblastí "vojsko a obrana" a „ochrana osob a 
majetku"), které by náležely do oblasti 
„Bezpečnostní obory“, která má výrazný 
multidisciplinární charakter.”. 
 
 

   Při zpracování návrhu nařízení vlády o 
oblastech vzdělávání ve vysokém školství však 
nebyly příslušnou pracovní skupinou zabývající 
se vymezením oblasti vzdělávání “Bezpečnostní 
obory“ (a následně ani ministerstvem školství) 
shledány dostatečné důvody pro požadované 
zdůraznění problematiky BOZP ve 
specifikaci dané oblasti, a to i s ohledem na to, 
že je třeba přihlížet i k aktuálnímu stavu ve 
vysokoškolském vzdělávání, nejen k 
dlouhodobým záměrům ohledně předmětu 
vzdělávání.   
 

   Pokud tedy např. v současné době neexistuje 
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(není akreditován a uskutečňován) samostatný 
studijní program (či studijní obor) "Bezpečnost a 
ochrana zdraví při práci včetně ergonomie 
práce“, nelze jej v nařízení vlády uvádět jako 
typický studijní program.  

Obecná 
formální 

připomínka 

MPSV Doporučujeme navrhované znění podrobit celkové jazykové revizi, neboť nařízení 
vlády vykazuje řadu formálních nedostatků. 

doporučující Akceptováno. 
Písařské chyby byly opraveny. 

Obecná 
připomínka 

MV Považujeme za nezbytné upozornit, že předložený návrh opomíjí problematiku 
disciplíny „veřejná správa“. Je pravdou, že není uvedena mezi oblastmi 
vzdělávání v příloze č. 3 novelizovaného znění zákona o vysokých školách, není 
však zmíněna ani mezi typickými studijními programy v příloze nyní 
navrhovaného nařízení vlády. Není proto zřejmé, do jaké oblasti vzdělávání, resp. 
do jakých více oblastí, by měla být zařazena.  
Z pohledu Ministerstva vnitra připomínáme, že studijní program „Veřejná správa“ je 
akreditován na Policejní akademii České republiky, připravován je zde program 
„Bezpečnostní aspekty ve veřejné správě“. Obecně pak lze takto zaměřené studijní 
programy nalézt i na řadě škol ekonomických (zde často v kombinaci s regionálním 
rozvojem) i na některých právnických fakultách.  
Z toho je patrné, že není snadné, resp. v podstatě možné, takové studijní programy 
náležitě podřadit pod některou z oblastí vzdělávání podle zmíněné přílohy č. 3 
zákona o vysokých školách. 
Požadujeme proto na předkladateli, aby se při příležitosti předložení nynějšího 
návrhu nařízení vlády o oblastech vzdělávání ve vysokém školství řešení této 
otázky věnoval a pozici studijních programů věnovaných veřejné správě 
vyjasnil. 

zásadní Akceptováno, resp. vyjasněno. 
Jednotlivé oblasti obsahují pouze typické 
studijní programy, nejedná se o úplný konečný 
výčet. Skutečnost, že žádná z oblastí neobsahuje 
jako typický studijní program veřejnou správu, 
neznamená, že nebude v budoucnu jako studijní 
program akreditována. Jedná se o hraniční 
studijní program, který může spadat pod více 
studijních oblastí.  
Do typických studijních programů v části druhé 
Bezpečnostní obory byl doplněn studijní 
program „Bezpečnostní aspekty ve veřejné 
správě“. 
  
   Dále lze poznamenat:  
 

   Návrh, aby „Veřejná správa“ byla přímo 
samostatnou oblastí vzdělávání, vznesený při 
přípravě zákona č. 137/2016 Sb. (velká novela 
zákona o vysokých), byl odmítnut mj. 
z následujících důvodů, které byly zohledněny i 
při přípravě nařízení vlády:   
 

   Studium veřejné správy nelze považovat za 
jednoznačně dané studium, neboť sdružuje 
několik okruhů, zejména z ekonomie, práva a 
politologie.   
 

   Oblast Veřejná správa zcela nesplňuje 
požadavky pro zařazení mezi oblasti vzdělávání. 
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Diskutabilní je totiž existence „společného 
teoretického a metodologického základu“, jak 
bude nově požadovat zákon o vysokých školách 
(§ 44a odst. 1). 
 

   Interdisciplinaritu studia veřejné správy lze 
ilustrovat například tím, že v současnosti 
akreditovaný (a málo rozšířený) studijní program 
Veřejná správa zahrnuje obory, které vykazují 
zřejmou souvislost s existujícími oblastmi 
vzdělávání (jde například o Bezpečnostní 
management ve veřejné správě či Bezpečnostní 
studia – související s oblastí vzdělávání 
„Bezpečnostní obory“ či Teorii a praxi trestního 
a správního procesu – vykazující vztah k oblasti 
„Právo“). 
 

   Rovněž je potřeba podotknout, že obor Veřejná 
správa a obory s obdobným názvem jsou 
akreditovány v rámci rozličných studijních 
oborů jako třeba Mezinárodní a veřejné vztahy, 
Mezinárodní teritoriální studia, Právní 
specializace, Sociální politika a sociální práce či 
Pedagogika. Jen cca třetina těchto oborů je 
akreditována v rámci programu Hospodářská 
politika a správa, který navíc obsahuje řadu 
rozličných oborů jako Finance, Bankovnictví, 
Evropská integrace, Hospodářská politika, 
Pojišťovnictví, Regionální rozvoj atp. 
 

   Je třeba rozporovat předpoklad navrhovatele 
na zřízení samostatné oblasti vzdělávání Veřejná 
správa, že uvedení tematického okruhu „Veřejná 
ekonomie“ a studijního programu „Veřejné 
finance“ v oblasti Ekonomické obory znamená, 
že státní úředníci se mohou vzdělávat pouze na 
školách, které mají institucionální akreditaci pro 
tuto oblast. Veřejná správa není mezi typickými 
(rámcovými) studijními programy této oblasti. 
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Studijní program „Hospodářská politika a 
správa“, který je zařazený do této oblasti, sice na 
některých vysokých školách zahrnuje obor 
„Veřejná správa“ či obor obdobného názvu, to 
však samo o sobě neimplikuje, že studium 
veřejné správy patří do oblasti Ekonomických 
oborů. 
 

   Jako jedno z řešení bylo uvažováno začlenit 
veřejnou správu do oblasti vzdělávání „Právo“, 
což se ovšem setkalo se značným odporem 
expertů podílejících se na tvorbě vymezení právě 
této oblasti.  
 

  Na základě výše uvedeného nevidíme dále větší 
problém v tom, že studijní programy, které by se 
dotýkaly vícero oblastí, by byly uskutečňovány 
na základě institucionální akreditace jen 
vysokými školami, které budou mít 
institucionální akreditaci pro relevantní oblasti. 
Vezmeme-li výše uvedené příklady, lze uvažovat 
o kombinaci institucionálních akreditací pro 2 
oblasti: Politické vědy a Ekonomické obory, 
Politické vědy a Právo, Ekonomické obory a 
Právo, popřípadě pro všechny 3 oblasti současně. 
 

   Dalším zcela vyhovujícím řešením je 
akreditace studijního programu zaměřeného na 
veřejnou správu formou samostatné akreditace 
studijního programu.   
 

   Vzdělání úředníků státní správy, veřejné 
správy a samosprávy nelze zabezpečit pouze 
v jednom studijním programu, viz např. obory 
státní služby. 
 
   Na zasedání LRV ohledně velké novely 
zákona o vysokých školách byl studijní program 
„Veřejná správa“ členy LRV zmiňován jako 
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studijní program (obor), u něhož není zřejmé, 
kam patří a který je fakticky kombinovaným 
studijním programem [tento institut se v zákoně 
o vysokých školách zavádí v novém znění § 44 
odst. 2 písm. h) a § 44 odst. 8].  
Studijní program bude podle § 44 odst. 8 
kombinovaným studijním programem, pokud 
se státními zkouškami, popřípadě obhajobou 
disertační práce, ověřují profilující znalosti nebo 
dovednosti ze základních tematických okruhů 
náležejících do více oblastí vzdělávání. 
Pokud by jej tedy vysoká škola chtěla 
uskutečňovat, může tak učinit na základě 
samostatné akreditace studijního programu 
anebo na základě institucionální akreditace 
(přičemž vysoká škola bude podle § 78 odst. 2 
zákona o vysokých školách oprávněna na 
základě institucionální akreditace uskutečňovat 
kombinovaný studijní program, pokud bude mít 
institucionální akreditaci pro všechny oblasti 
vzdělávání, do nichž studijní program náleží).  

Obecná 
připomínka 
k oddílu D 

jednotlivých 
částí  

 

MŽP Ze struktury návrhu nařízení není patrné, že se v části „Odpovídající regulované 
profese“ jedná pouze o demonstrativní výčet vybraných regulovaných profesí, 
nikoliv o jejich vyčerpávající souhrn.  
Doporučujeme proto část přejmenovat na „Příklady odpovídajících 
regulovaných profesí“ nebo použít jiný výraz v obdobném duchu. 
 
Zdůvodnění: U různých zaměření je výčet regulovaných povolání různým způsobem 
vyčerpávající. Je-li záměrem dle odůvodnění návrhu nařízení „demonstrativní 
výčet“, lze množství příkladů u některých oblastí redukovat. Pokud by se však mělo 
jednat o vyčerpávající výčet povolání vyplývající z Databáze regulovaných povolání 
a činností MŠMT je nutné některé oblasti doplnit a zároveň počítat s možnými 
překryvy, kdy např. konkrétní regulované povolání může vykonávat absolvent se 
zemědělským, přírodovědným, ale i veterinárním vzděláním. 

doporučující Akceptováno jinak.  
Že se jedná o demonstrativní výčet, vyplývá 
primárně ze zmocnění obsaženého, po novelizaci 
provedené zákonem č. 137/2016 Sb., v zákoně o 
vysokých školách – podle § 44a odst. 3 písm. c) 
vláda stanoví nařízením vymezení jednotlivých 
oblastí vzdělávání obsahující mj. rámcový profil 
absolventů v dané oblasti vzdělávání s uvedením 
hlavnících cílů vzdělávání (zahrnujících odborné 
znalosti, dovednosti a další kompetence) a 
charakteristických profesí (zejména pak profesí 
regulovaných), které jsou relevantní. Ze 
skutečnosti, že uváděny mají být toliko profese 
„charakteristické“ jednoznačně vyplývá, že 
jejich výčet v nařízení vlády je toliko 
demonstrativní. 
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Explicitně bude tato skutečnost zahrnuta do 
odůvodnění k nařízení.  
 
 
 

Obecná 
připomínka 

MV Doporučujeme v rámci celé přílohy sjednotit dikci úvodní věty písm. c) 
rámcového profilu absolventa, aby zněla: „S ohledem na typ studijního 
programu se absolvent uplatní například“. U prvních čtyř oblastí vzdělávání 
slovo „například“ chybí. 

doporučující Akceptováno.  

Obecná 
připomínka 

 
SP ČR 

U některých oblastí vzdělávání máme pocit, že nejsou uvedeny všechny související 
regulované profese (odstavec D v jednotlivých popisech oblastí vzdělávání).  
 

Primárně upozorňujeme na vzdělávací oblast Elektrotechnika (část šestá), kde 
srovnáním s registrem regulovaných profesí MŠMT postrádáme související 
regulované profese „Montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení“ a 
“Výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a 
telekomunikačních zařízení“.  
Stejně tak vidíme některé chybějící regulované profese u vzdělávací oblasti 
Strojírenství, technologie a materiály (část dvacátá sedmá). 
 

 Doporučujeme kontrolu s registrem regulovaných profesí a doplnění do těchto, 
případně ještě dalších oblastí vzdělávání. 

doporučující Akceptováno jinak.  
U obou regulovaných profesí bylo doplněno 
„Osoba odborně způsobilá provádět“.  

Obecná 
připomínka 

MSP Doporučujeme za prvním výskytem slov „Rámce kvalifikací vysokoškolského 
vzdělávání České republiky“: 
(i) vložit odkaz na přílohu č. 2 k (návrhu) nařízení vlády o standardech pro 
akreditace ve vysokém školství, bez něhož není tento pojem dostatečně zřetelně 
vymezen; 
(ii) zavést legislativní zkratku „(dále jen „Rámec kvalifikací“)“, a tu dále 
používat u všech následujících výskytů pojmu pro zjednodušení znění návrhu. 

doporučující Akceptováno. 

K nadpisu 
přílohy 

MSP Podle čl. 35 Legislativních pravidel vlády musí mít příloha k právnímu předpisu 
nadpis, tudíž doporučujeme tento doplnit, např. ve znění „Vymezení oblastí 
vzdělávání“. 

doporučující Akceptováno. 

K části první  
 

ARCHITEKTURA A URBANISMUS 
 

Část první  
(Architektura a 

MPO Nahradit slova „technika a prostředí“ slovy „technické zařízení a technika prostředí“ doporučující Akceptováno.  
Přičemž bude užito počáteční velké písmeno. 
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urbanismus) 
oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

písm. h) 
Části první  

(Architektura a 
urbanismus) 

oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

MMR Návrh na doplnění:  
j) Bezbariérové prostředí. 

zásadní Vysvětleno.  
Nejedná se o tematický okruh, který by byl pro 
danou oblast základní.  

Část první  
(Architektura a 

urbanismus) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa) 
 

 písm. a)  

MŽP Návrh na doplnění (vyznačeno boldem):  
1. znalosti architektonických disciplín a konkrétní odborné specializace 
(architektura, urbanismus, krajinářská architektura), a to včetně širších kulturních 
a environmentálních souvislostí 

zásadní Akceptováno.  

Část první  
(Architektura a 

urbanismus) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. a)  

MMR Návrh na doplnění:  
4. znalosti o užívání prostředí osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 

zásadní Akceptováno.  

Část první  
(Architektura a 

urbanismus) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa) 
 

 písm. a)  

MPSV Za slova „znalosti technických“ doplnit slova „a technologických“ a za slovo 
„praxi“ doplnit slova „zejména disciplín seznamujících s psychickými a fyzickými 
potřebami člověka – uživatele architektonického díla,“ 

zásadní  Akceptováno jinak.  
Pokud by se vyhovělo připomínce v navržené 
podobě, bylo by v daném bodu užito textu  
„znalosti technických a technologických, 
uměleckých, ekologických, sociologických, 
demografických a ekonomických disciplín 
relevantní pro architektonickou praxi zejména 
disciplín seznamujících s psychickými a 
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bod 2 fyzickými potřebami člověka – uživatele 
architektonického díla,“. 
 
Uvedený text byl jazykově upraven a bude znít: 
„znalosti technických a technologických, 
uměleckých, ekologických, sociologických, 
demografických a ekonomických disciplín, 
včetně disciplín seznamujících s psychickými a 
fyzickými potřebami uživatele architektonického 
díla, relevantní pro architektonickou praxi,“. 

Část první  
(Architektura a 

urbanismus) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. a) 
bod 3 

MPSV Upravit text takto: 
3. znalosti právních předpisů vztahujících se k architektonické praxi, včetně 
právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 

zásadní Vyjasněno.  
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP.  

Část první  
(Architektura a 

urbanismus) 
 

oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

písm. b) 
 bod 4 

MPSV Požadujeme za slova „staveb inženýrských“ doplnit slova „včetně projektové 
dokumentace pro provádění staveb a bezpečnost jejich provozu a údržby,“ 

zásadní Vyjasněno.  
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část první  
(Architektura a 

urbanismus) 
 

oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

písm. c) 

MPO Nahradit slova „na pořizovatelských úřadech“ slovy „u pořizovatelů“. doporučující Akceptováno.  
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bod 4 
K části druhé   

BEZPEČNOSTNÍ OBORY 
 

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl A 
(Základní  
tematické 
okruhy) 

MPSV Doplnit (vyznačeno boldem):  
b) Metodologie analýzy rizik, včetně pracovních a zdravotních rizik při práci 

zásadní Vyjasněno.  
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

MPSV Doplnit (vyznačeno boldem): 
h) Právní a technické předpisy a metodiky v oblasti bezpečnosti a v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zásadní  Vyjasněno.   
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

MPSV Doplnit (vyznačeno boldem): 
i) Krizový management včetně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zásadní Vyjasněno.   
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

 

MV Navrhuje tuto část přepracovat a doplnit:  
a) Bezpečnostní politika státu, 
b) Metodologie posuzování analýzy rizik, 
c) Hospodářská opatření pro krizové stavy, Logistika v oblasti bezpečnosti, 
d) Bezpečnostní hrozby vojenského a nevojenského charakteru, 
e) Vedení operací vojenského a nevojenského charakteru, 
f) Řízení bezpečnosti ve veřejném a soukromém sektoru, 
g) Management rizik Krizové řízení, 
h) Právní systém České republiky v oblasti bezpečnosti, Právní a technické 
předpisy a metodiky v oblasti bezpečnosti 
i)Ochrana kritické infrastruktury, Společenské aspekty bezpečnosti, 
j) Krizový management, 

zásadní Akceptováno s úpravou.  
Písm. m) bude znít: „Aplikovaná informatika pro 
bezpečnostní sbory“. 
Základní tematický okruh „Krizový management“ 
byl vyškrtnut, neboť je synonymem ke 
„Krizovému řízení“.  
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k) Ochrana obyvatelstva, 
l) Kybernetická bezpečnost, Řízení zdrojů v oblasti bezpečnosti, 
m) Aplikovaná informatika pro bezpečnostní obory 
n) Informační a komunikační systémy pro podporu krizového řízení  
o) Ochrana ekonomiky, Konkrétní bezpečnostní obor 
p) Vnitřní bezpečnost a veřejný pořádek, 
q) Civilní nouzová připravenost EU a NATO, Kontrola kriminality a forenzika 
r) Prevence závažných havárií, 
s) Integrovaný záchranný systém, 
t) Požární ochrana, 
u) Preventivně výchovná činnost v oblasti obrany a ochrany obyvatelstva, 
v) Kriminalistika a forenzní disciplíny 

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl B 
(Typické 
studijní 

programy 

MPSV Doplnit: 
i) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci včetně ergonomie práce 

zásadní Vyjasněno.  
Takový studijní program/obor v současné době 
neexistuje, nelze ho uvést jako typický pro 
danou oblast.  

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl B 
(Typické 
studijní 

programy) 

MV Návrh na doplnění:  
i) Policejní činnosti,- Akceptováno 
j) Ekonomika a management, 
k) Politologie, 
l) Aplikovaná matematika pro řešení krizových situací, 
m) Bezpečnostně právní činnost. 
 

zásadní  Částečně akceptováno.  
Nelze vyhovět: Ekonomika a management, 
Politologie, Aplikovaná matematika pro řešení 
krizových situací, Bezpečnostně právní činnost.  
Nejedná se o typické studijní programy pro 
danou oblast vzdělávání. Navíc jsou 
charakteristické pro jiné oblasti vzdělávání- 
Politické vědy, Ekonomické obory, Matematika. 

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. a) 
bod 2 

MV Návrh na změnu: 
2. znalosti metod pro analýzy rizik a prevence posuzování rizik, včetně metod sběru 
dat a jejich interpretace, 

 

zásadní Akceptováno.  

Část druhá  MŽP Návrh na doplnění (vyznačeno boldem):  zásadní Akceptováno jinak.  
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(Bezpečnostní 
obory) 

oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

písm. a) 
bod 4 

4. znalosti konkrétní bezpečnostní specializace, včetně hrozeb ekologických 
(důsledky klimatické změny) 

Bez textu v závorce.  
 
 

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. b) 
bod 9 

MPSV Doplnit (vyznačeno boldem): 
9. definovat personální politiku organizace pro oblast bezpečnosti, včetně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a ergonomických rizik při práci, 
vycházející z principů podnikové ekonomiky a managementu 

zásadní Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP.  

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. b) 
bod 11 

MPSV Doplnit (vyznačeno boldem): 
11. organizovat vzdělávání a výchovu v oblasti obrany a bezpečnosti, včetně 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zásadní Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. b) 
bod 12 

MPSV Doplnit: 
12. navrhovat a koordinovat opatření k odstraňování rizik při práci a 
minimalizaci jejich důsledků   

zásadní Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část druhá  
(Bezpečnostní 

MV Návrh na vyškrtnutí: 
5. sestavit relevantní znění ustanovení zejména ekonomických, právních a 

zásadní Akceptováno. 
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obory) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. b) 
body 5, 6, 8 a 

11 
  

technických předpisů při řešení bezpečnostní problematiky v konkrétní bezpečnostní 
oblasti, 

Návrh na doplnění:  
6. navrhnout a realizovat podle potřeb, možností, podmínek a omezení využití 
počítačových systémů při hodnocení bezpečnostních hrozeb a posuzování rizik, 

8. zhodnotit možnosti zneužití zbraní hromadného ničení, posoudit míru rizika 
plynoucího z technologických havárií a zneužití zbraní hromadného ničení, 

10 11. organizovat vzdělávání a výchovu v oblasti obrany a bezpečnosti ochrany 
obyvatelstva. 

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. c)  
body 2 a 4 

MV Návrh na doplnění:  
2. v bezpečnostních orgánech veřejné správy, samosprávy a právnických osob 
a podnikajících fyzických osob, 
 
Návrh na vyškrtnutí: 
4. v základních i ostatních složkách integrovaného záchranného systému  

zásadní Akceptováno.  

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. c) 
bod 5 

MPSV Upravit:  
5. v povoláních, u kterých je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci 
právních předpisů České republiky, Evropské unie i Severoatlantické aliance ve 
věcech veřejného pořádku, bezpečnosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.  

zásadní Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

MSP Doporučujeme vypuštění či přeformulování slovního spojení „právní předpisy 
Severoatlantické aliance“, neboť NATO, na rozdíl od EU, není nadána 
normotvornou pravomocí. 

doporučující Akceptováno.  
Slova „znalost a správnou aplikaci právních 
předpisů České republiky, Evropské unie i 
Severoatlantické aliance ve věcech veřejného 
pořádku a bezpečnosti“ budou nahrazena slovy 
„…znalost a správnou aplikaci právních 
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absolventa)  
 

písm. c) 
bod 5 

předpisů České republiky a mezinárodních 
závazků České republiky ve věcech veřejného 
pořádku a bezpečnosti“. 
  

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 

MPSV Upravit:  
5. osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zásadní  Akceptováno.  

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 

MV Návrh na změnu a doplnění:  
 
1. odborník pro nakládání s radioaktivními odpady v rozsahu a způsoby stanovenými 
prováděcím právním předpisem 
2. technik požární ochrany, 
3. technik speciálních služeb jednotky hasičského záchranného systému, 
4.  technicko- organizační činnosti v oblasti požární ochrany, 
 
1. hodnocení vlastností zdrojů ionizujícího záření řízením a vykonáváním 
zkoušek  
2. nakládání se zdroji ionizujícího záření  
3. požární ochrana/technicko- organizační činnosti v oblasti požární ochrany, 
4. autorizovaný inženýr, 
5. autorizovaný technik, 
6. odborník pro poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, 
7. odborník pro výroba nebezpečných chemických látek a nebezpečných 
chemických směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných 
jako vysoce toxické a toxické, 
8. odborník pro zpracovávání hodnocení rizika, 
9. odborník pro nakládání s vysoce nebezpečnými látkami zneužitelnými k 
porušování 
zákazu chemických zbraní, 
10. odborník pro poskytování technických služeb k ochraně majetku a osob, 
11. odborník pro ostraha majetku a osob, 
12. bezpečnostní technik, 
13. odborník pro nákup a prodej, půjčování, vývoj, výroba, opravy, úpravy, 

zásadní Akceptováno, pokud jde o formulaci bodů 4, 5, 
12, 14, 15 a 16. 
 
Akceptováno částečně, resp. Akceptováno 
jinak, pokud jde o nově v připomínce 
formulované body 1 až 3, 6 až 11, 13, 14 a 17. 
V nich bude na začátku textu užito spojení 
„osoba odborně způsobilá pro …“. 
 
(Původně užité spojení „odborník pro …“ bylo 
ve výčtu v oddílu D použito z toho důvodu, že 
dle zmocnění pro vydání nařízení vlády 
(obsaženého v §  44a odst. 3 zákona o vysokých 
školách) má vymezení jednotlivých oblastí 
vzdělávání obsahovat mj. „rámcový profil 
absolventů v dané oblasti vzdělávání 
s uvedením hlavních cílů vzdělávání, 
zahrnujících odborné znalosti, dovednosti a 
další kompetence, a charakteristických profesí, 
zejména pak profesí regulovaných, které jsou 
relevantní“. 
 
„Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2005/36/ES ze dne 7. září 2005 o uznávání 
odborných kvalifikací“ definuje v čl. 3 odst. 1 
písm. a) pojem „regulované povolání“ tak, že se 
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uschovávání, skladování, přeprava, znehodnocování a ničení bezpečnostního 
materiálu, 
14. odborník pro k hodnocení hodnotitel rizik ukládání odpadů nebezpečných 
vlastností odpadů, 
15. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, 
15. styčný bezpečnostní zaměstnanec 
16. Profesionální hasič, 
17. zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci. 
 

jím pro účely dané směrnice rozumí „odborná 
činnost nebo soubor činností, u níž je přístup 
k ní nebo její výkon nebo jeden ze způsobů 
jejího výkonu v členském státě vyhrazen přímo 
nebo nepřímo na základě právních a správních 
předpisů držitelům určité odborné kvalifikace“. 
 
Zákon o vysokých školách však užívá (a tedy 
rozlišuje) mj. pojmy „regulované činnosti“ (v § 
74c odst. 2), „regulované profese“ (v § 44a odst. 
3 písm. c), § 47 e odst. 5 a § 74c odst. 2) a 
„regulovaná povolání“ (v § 47e odst. 6, § 78 
odst. 6 a7, § 79 odst. 1 písm. f), § 87 odst. 1 
písm. u), § 93f odst. 4 a § 93h odst. 4 a 5). 
I proto nelze pojem „regulované profese“ 
interpretovat extenzivně tak, že daný pojem 
zahrnuje nejen pracovní pozice, ale i činnosti.  

Část druhá  
(Bezpečnostní 

obory) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 

ČBÚ Návrh na vyškrtnutí: 
6. odborník pro výrobu nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických 
směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce 
toxické a toxické, 
 
Odůvodnění: 
Základní tematické okruhy vzdělávání a rámcový profil absolventa v bezpečnostních 
oborech se neslučují s výrobou nebo prodejem chemických látek. 

doporučující Akceptováno. 

K části třetí  
 

BIOLOGIE, EKOLOGIE A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 
 

Část třetí  
(Biologie, 
ekologie a 

životní 
prostředí)  
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

MŽP Návrh na doplnění: 
7. znalost etických principů souvisejících s danými obory (zásady pro 
manipulaci s živými objekty a pro ochranu přírody) 

zásadní Akceptováno.  
Závorka nahrazena středníkem.  
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 písm. a)  
Část třetí  
(Biologie, 
ekologie a 

životní 
prostředí) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. c) 

MŽP Doporučujeme pozměnit odstavec c) takto: 
 
S ohledem na typ studijního programu se absolvent uplatní: 
1. v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, 
vývojem a inovacemi, 
2. jako technik, laborant nebo jiný pracovník v laboratořích, 
3. jako autorizovaná osoba v rámci posouzení vlivů záměrů a koncepcí na území 
evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti a biologického hodnocení, 
4. při výkonu odborné funkce v orgánech státní správy na úseku ochrany 
životního prostředí, ochrany přírody a krajiny, 
5. ve specializovaných laboratořích a průmyslu, 
6. ve všech povoláních, ve kterých je třeba znalosti biologických disciplín 
 
Odůvodnění:  
Uvedené uplatnění absolventa je návrhem vymezeno poměrně úzce. Řada absolventů 
přírodovědných oborů se uplatňuje ve veřejné správě, odborných institucích s širším 
než jen výzkumným zaměřením (AOPK ČR, Správy NP apod.), jako autorizované 
osoby a v řadě dalších povolání. 
 

doporučující Akceptováno částečně.  
Bez bodu 6. „ve všech povoláních, ve kterých je 
třeba znalosti biologických disciplín. Obecné a 
zjevné uplatnění, uvedení tohoto uplatnění by 
bylo redundantní.  
Bod 3 rozdělen do dvou samostatných bodů.  
 
Pojem „státní správa“ byl nahrazen pojmem 
„veřejná správa“ jakožto pojmem širším, 
zahrnujícím státní správu i samosprávu. 

Část třetí  
(Biologie, 
ekologie a 

životní 
prostředí) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 

MŽP  Návrh na doplnění:  
1. odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků,  
2. odborník pro biologické hodnocení, 
3. odborník pro zpracování dokumentace a posudku, 
4. odborník pro posouzení vlivů záměrů a koncepcí na území evropsky 
významné lokality nebo ptačí oblasti, 
5. osoba odpovědná za péči o handicapovaná zvířata,  
6. odborník na provádění pokusů na zvířatech, péči o pokusná zvířata a 
usmrcování pokusných zvířat, 
 
Odůvodnění:  
Pokud bylo účelem ukázat záběr regulovaných profesí, je vhodné ho doplnit o další 
ukázkové regulované profese. Pokud je účelem vyčerpávající výčet, je nutné detailně 
prověřit podmínky nutné pro výkon jednotlivých profesí a výčet doplnit, zároveň 
bude nutné vyřešit významný překryv s oblastmi „Zemědělství“, případně „Lesnictví 
a dřevařství“ nebo „Veterinární lékařství, veterinární hygiena“.  

doporučující 
 

Akceptováno částečně.  
(Neakceptováno, pokud jde o požadavek na 
doplnění profese „odborník pro zpracování 
dokumentace a posudku“. Tato profese není 
navázána na danou oblast vzdělávání, posudky a 
dokumentace lze vypracovávat u každé oblasti 
vzdělávání, není to příznačné pro jednu určitou 
oblast.) 
Slovo „odborník“ bylo nahrazeno slovy „osoba 
odborně způsobilá“.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNACAMJ5LH)



19 

 

Navrhujeme doplnit např. povolání „odborník pro posouzení vlivů záměrů a 
koncepcí na území evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti“, které lépe odráží 
uplatnění absolventů přírodovědných oborů než „odborník na biologické 
hodnocení“, který stojí na pomezí zemědělského a přírodovědnému vzdělání. Příklad 
„odborný pracovník v laboratorních metodách“ je pak v Databázi regulovaných 
povolání a činností MŠMT uveden jako „Odborný pracovník v laboratorních 
metodách a v přípravě léčivých přípravků“, proto by bylo vhodné používat celý 
název této profese.  
 

K části čtvrté   

DOPRAVA  
 

Část čtvrtá  
(Doprava)  
oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

 

MMR Návrh na doplnění:  
p) Bezbariérová doprava.  

zásadní  Vysvětleno.  
Není tematickým okruhem, který je pro danou 
oblast základní.  

Část čtvrtá  
(Doprava) 
oddíl B 
(Typické 
studijní 

programy) 

MPSV Doplnit:  
d) Technika a technologie a ergonomie v dopravě a spojích 

zásadní Vyjasněno.  
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP.   

Část čtvrtá  
(Doprava) 
oddíl B 
(Typické 
studijní 

programy) 
písm. k) 

MPSV Doporučujeme zvážit z věcného hlediska stávající zařazení studijního programu 
Dopravní stavitelství v písm. k) do části dvacáté šesté – Stavebnictví a to do části A 
pod písm. b) Dopravní stavby. 

doporučující Akceptováno jinak.  
Dopravní stavitelství vypuštěno z části Doprava 
oddílu B. Do části Stavebnictví však nezařazeno, 
neboť tato část již obsahuje v části A základní 
tematický okruh „Dopravní stavby“, uvedení 
okruhu „Dopravní stavitelství“ by tedy bylo 
nadbytečné.  

Část čtvrtá  
(Doprava) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

MMR Návrh na doplnění:  
10. znalosti o užívání dopravy osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace. 

zásadní Akceptováno.  
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absolventa)  
 

písm. a)  
K části páté  

 

EKONOMICKÉ OBORY 
 

Část pátá  
(Ekonomické 

obory) 
oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 
oddíl B 
(Typické 
studijní 

programy 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

MV V obecné zásadní připomínce zmiňujeme též disciplínu „regionální rozvoj“. Ta 
podle našeho mínění nepochybně spadá do oblasti vzdělávání „Ekonomické obory“, 
a proto požadujeme v části páté přílohy doplnit „regionální rozvoj“ mezi základní 
tematické okruhy a typické studijní programy a v rámcovém profilu studenta 
doplnit do výčtu v písm. a) „znalosti v oblasti regionálního rozvoje“. Vhodným 
způsobem by v návaznosti na to mohla být doplněna i pasáž věnovaná uplatnění 
absolventů. 

zásadní  Akceptováno jinak.  
Regionální rozvoj byl vyhodnocen jako hraniční 
víceoblastní studijní program, který není 
typickým studijním programem pro oblast 
Ekonomické obory.  
Byl doplněn základní tematický okruh 
„Regionální rozvoj“.  
Byl doplněn bod 9 do oddílu C písm. a): 
„znalosti v oblasti regionálního rozvoje“.  

Část pátá  
(Ekonomické 

obory) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. a) 

MŽP Návrh na doplnění:  
8. znalosti relevantní pro „Leadership“, tedy příprava na vrcholné manažerské 
funkce (mj. znalosti širších souvislostí a dopadů ekonomické činnosti a principů 
udržitelného rozvoje) 

zásadní Akceptováno. 
Formulace byla upravena v souladu 
s Legislativními pravidly vlády. 

Část pátá  
(Ekonomické 

obory) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. c) 

MMR Návrh na doplnění:  
4. v oblasti cestovního ruchu  

doporučující Akceptováno.  
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K části sedmé 
 

 ENERGETIKA 
 

Část sedmá 
(Energetika) 

oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

písm. b) 
bod 2 

MŽP Návrh na doplnění (vyznačeno boldem): 
2. navrhnout, realizovat a hodnotit energetická díla, včetně energetických systémů, 
a posuzováni jejich účinnosti 

zásadní Akceptováno.  
Přičemž se použije tvaru „…posuzovat jejich 
účinnost“. 

K části osmé 
 

FARMACIE 
 

Část osmá  
(Farmacie) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 

MZD Návrh na vyškrtnutí: 
2. farmaceutický asistent  
 
Odůvodnění: 
Obor farmaceutický asistent je vzděláván pouze na VOŠ (viz § 19 odst. 1 zákona č. 
96/2004 Sb.), nikoliv na VŠ. 

zásadní Akceptováno.  

Část osmá  
(Farmacie) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 
Poznámka 

pod čarou č. 
7 

MZD V poznámce pod čarou č. 7 nahradit slova „Zákon č. 96/2004 Sb.“ slovy „Zákon č. 
95/2004 Sb.“. 

zásadní  Akceptováno.  

K části deváté 
 

FILOLOGIE 
 

Část devátá 
(Filologie) 

MK Ponecháváme na zvážení, zda nevěnovat větší pozornost tématu literární vědy a 
historie tak, aby toto téma bylo v oblasti vzdělávání filologie vyváženo s 
jazykovědou.  

doporučující Neakceptováno. 

K části jedenácté 
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FYZIKA 
 

Část 
jedenáctá 
(Fyzika) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
písm. a) 

MŽP Návrh na doplnění:  
8. znalosti rizik vyplývajících např. z nakládání s radioaktivními či jadernými 
materiály  

zásadní Akceptováno.  
Přičemž zkratka „např.“ bude nahrazena slovem 
„zejména“. 

K části dvanácté 
 

HISTORICKÉ VĚDY 
 

Část dvanáctá  
(Historické 

vědy) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. c) 
bod 6 

MMR Slovo „turistického“ nahradit slovem „cestovního“. zásadní Akceptováno.  

K části třinácté 
 

CHEMIE 
 

Část třináctá 
(Chemie) 
oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

 

písm. k) 

ČBÚ,  
 

MŽP 

ČBÚ doporučuje slovo „infromatika“ nahradit slovem „informatika“. doporučující Akceptováno. 

Část třináctá 
(Chemie) 
oddíl B 
(Typické 
studijní 

programy) 

ČBÚ Návrh na doplnění: 
p) Teorie a technologie výbušnin 
 
Odůvodnění: 
Sekci B. ČBÚ navrhuje doplnit o typický studijní program „Teorie a technologie 

zásadní Vysvětleno.  
Není studijním programem, který je typický pro 
danou oblast. V současné době ani jako studijní 
program neexistuje, pouze studijní obor.  
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výbušnin“ a sekci D. pak o odpovídající regulovanou profesi „odborník pro výzkum, 
vývoj, výrobu, zpracování, zkoušení, ničení a zneškodňování výbušnin.“. Oblast 
vzdělávání zaměřená na nakládání s výbušninami je natolik specifická, že ji nelze 
jednoduše podřadit pod spektrum navržených studijních programů a oblastí. 
Současně je poměrně významná, že by si, stejně jako např. „Chemie a technologie 
paliv a prostředí“ nebo „Technologie vody“ zasluhovala vlastní oblast, čímž by i 
byla pokryta významná regulovaná činnost v oblasti nakládání s výbušninami. 

Část třináctá 
(Chemie) 
oddílu C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

 písm. a) 
bod 4 

MŽP Nahradit slovo „vývojem“ slovem „rozvojem“.  
 
Odůvodnění: 
Požadujeme upravit odrážku 4: porozumění souvislostem chemické praxe se zdravím 
a výživou lidí a zvířat, s riziky pro životní prostředí a s udržitelným rozvojem. 

zásadní Akceptováno.  

Část třináctá 
(Chemie) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
písm. a) 

bod 4 

MPSV Doplnit:  
4. porozumění souvislostem chemické praxe se zdravím a výživou lidí a zvířat, s 
riziky pro životní prostředí a bezpečnost a ochranu zdraví při práci a s 
udržitelným vývojem 

zásadní  Vyjasněno.  
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část třináctá 
(Chemie) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 

ČBÚ Návrh na doplnění:  
3. odborník pro výzkum, vývoj, výrobu, zpracování, zkoušení, ničení a 
zneškodňování výbušnin. 
 
Odůvodnění: 
Sekci B. ČBÚ navrhuje doplnit o typický studijní program „Teorie a technologie 
výbušnin“ a sekci D. pak o odpovídající regulovanou profesi „odborník pro 
výzkum, vývoj, výrobu, zpracování, zkoušení, ničení a zneškodňování výbušnin.“. 
 

 Oblast vzdělávání zaměřená na nakládání s výbušninami je natolik specifická, že ji 
nelze jednoduše podřadit pod spektrum navržených studijních programů a oblastí. 
Současně je poměrně významná, že by si, stejně jako např. „Chemie a technologie 
paliv a prostředí“ nebo „Technologie vody“ zasluhovala vlastní oblast, čímž by i 
byla pokryta významná regulovaná činnost v oblasti nakládání s výbušninami. 

zásadní Akceptováno jinak. 
Slovo „odborník“ nahrazeno slovy „osoba 
odborně způsobilá“.  
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Část třináctá 
(Chemie) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 
 

Poznámka 
pod čarou č. 

10 

MŽP Doporučujeme do části „Odpovídající regulované profese“ doplnit níže uvedené 
profese dle Databáze regulovaných povolání a činností a zároveň přidat do 
poznámky pod čarou zákony č. 185/2001 Sb., č. 76/2002 Sb. a č. 201/2012 Sb., ve 
znění pozdějších předpisů, z nichž navrhované profese k doplnění vycházejí. 
Návrh na doplnění:  
1. odborník pro výrobu nebezpečných chemických látek a nebezpečných chemických 
směsí a prodej chemických látek a chemických směsí klasifikovaných jako vysoce 
toxické a toxické,  
2. odborník pro výrobu chemických látek a chemických směsí nebo předmětů a 
kosmetických přípravků, 
3. odborník pro měření emisí a měření úrovně znečištění, 
4. odborník pověřený k hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, 
5. poskytovatel odborných vyjádření podle § 11 zákona o integrované prevenci 

doporučující Akceptováno s úpravou.  
Bod 5 zní: „poskytovatel odborných vyjádření 
podle zákona o integrované prevenci“. 

K části čtrnácté 
  

INFORMATIKA  
 

Část čtrnáctá  
(Informatika)  

oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

 

SP ČR Návrh na doplnění:  
ab) Informační technologie jako služba. 
 
Odůvodnění: 
V části čtrnácté (Informatika) požadujeme doplnění témat služeb v IT a to 
následovně: v odstavci A doplnění nové odrážky „ab) Informační technologie jako 
služba“ a v odstavci B doplnění nové odrážky „m) Služby informačních 
technologií“. Důvodem je, že informační technologie v současnosti plní roli služby 
ve všech oblastech lidské činnosti a velmi dobře je tento aspekt rozvoje technických 
prostředků zpracování informací patrný např. na konceptech tzv. Čtvrté průmyslové 
revoluce (Průmysl 4.0), jako nosných oblastí interakce rozvoje výpočetních kapacit, 
ekonomiky, společenského nasazení i technik veřejné nebo státní správy. Absolventi 
pro kvalitní realizaci IT jako služby proto potřebují celou řadu doplňujících znalostí 
a dovedností – z oblasti ekonomiky, managementu, práva, financí, měkkých 
dovedností atd. – které jsou souhrnně začleňovány pod označení Služby 
informačních technologií, který v sobě obsahuje i vazby multidisciplinárního 
přístupu, poskytujícího tyto znalosti a dovednosti. 

zásadní Vyjasněno. 
Není tematickým okruhem, který je pro danou 
oblast základní.  

Část čtrnáctá  
(Informatika)  

oddíl B 
(Typické 

SP ČR Návrh na doplnění:  
m) Služby informačních technologií.  
 
Odůvodnění: 

zásadní Vyjasněno. 
Není typickým studijním programem. V současné 
době ani neexistuje.   
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studijní 
programy) 

V části čtrnácté (Informatika) požadujeme doplnění témat služeb v IT a to 
následovně: v odstavci A doplnění nové odrážky „ab) Informační technologie jako 
služba“ a v odstavci B doplnění nové odrážky „m) Služby informačních 
technologií“. Důvodem je, že informační technologie v současnosti plní roli služby 
ve všech oblastech lidské činnosti a velmi dobře je tento aspekt rozvoje technických 
prostředků zpracování informací patrný např. na konceptech tzv. Čtvrté průmyslové 
revoluce (Průmysl 4.0), jako nosných oblastí interakce rozvoje výpočetních kapacit, 
ekonomiky, společenského nasazení i technik veřejné nebo státní správy. Absolventi 
pro kvalitní realizaci IT jako služby proto potřebují celou řadu doplňujících znalostí 
a dovedností – z oblasti ekonomiky, managementu, práva, financí, měkkých 
dovedností atd. – které jsou souhrnně začleňovány pod označení Služby 
informačních technologií, který v sobě obsahuje i vazby multidisciplinárního 
přístupu, poskytujícího tyto znalosti a dovednosti. 

K části šestnácté 
 

LESNICTVÍ A DŘEVAŘSTVÍ 
 

Část šestnáctá 
(Lesnictví a 
dřevařství) 
oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 
písm. j) 

 

MPSV Doplnit:  
j) Nauka o dřevě, zpracování dřeva a technologie zpracování dřeva, včetně 
požadavků v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zásadní  Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP.   

Část 
šestnáctá 

(Lesnictví a 
dřevařství) 

oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 
písm. k) 

MPSV Doplnit: 
k) Dřevěné konstrukce a dřevostavby, včetně ergonomie a bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci 

zásadní Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část 
šestnáctá 

(Lesnictví a 

MPSV Doplnit: 
l) Projektování, tvorba a výroba nábytku, včetně ergonomie a bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci 

zásadní Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 
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dřevařství) 
oddíl A 

(Základní 
tematické 
okruhy) 
písm. l) 

Část šestnáctá 
(Lesnictví a 
dřevařství) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

 písm. a) 
bod 4 

MPSV Doplnit:  
4. znalosti konstrukce, provozu a údržby dřevařských strojů se zaměřením na jejich 
mechanismy a technologické možnosti a relevantních právních předpisů v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zásadní Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část šestnáctá 
(Lesnictví a 
dřevařství) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

 písm. a) 
bod 8 

MPSV Doplnit: 
8. znalosti legislativy a relevantních právních předpisů v oblasti bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci relevantní pro lesnickou praxi 

zásadní Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část šestnáctá 
(Lesnictví a 
dřevařství) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

 písm. b) 
bod 2 

MŽP Návrh na doplnění (vyznačeno boldem):  
2. rozvíjet nové koncepce a strategie vedoucí k optimalizaci dřevní i mimodřevní 
produkce lesních ekosystémů a zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, a to v 
dlouhodobém (udržitelném) horizontu 

zásadní  Akceptováno.  

K části devatenácté 
 

NEUČITELSKÁ PEDAGOGIKA 
 

Část MZD Návrh na doplnění nového bodu 4 za stávající bod 3:  zásadní  Akceptováno.  
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devatenáctá 
(Neučitelská 
pedagogika) 

oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

písm. a)  

4. znalosti pojmů, teorií a metodických přístupů v oblasti speciálně pedagogické 
diagnostiky a metod u jedinců s vrozenými či získanými smyslovými 
poruchami, poruchami vývoje řeči a komunikace celé věkové škály 
 
Odůvodnění: 
Speciální pedagog oftalmoped – tyfloped  nebo speciální pedagog logoped působí na 
jedince od raného věku, ovlivňuje speciálně pedagogickými metodami vývoj smyslů a 
řeči a tím celkový vývoj osobnosti dříve, než nastanou speciální vzdělávací potřeby. 
Úloha v podpoře smyslového vývoje a komunikace současně s kompenzací 
smyslového deficitu využitím ostatních smyslů podporuje rozvoj jedince (učení 
novým dovednostem v širším slova smyslu) i po úrazu, onemocnění a ztrátě 
smyslových funkcí v dospělém věku i ve stáří (nejprudší vývoj zraku jedince probíhá 
v prvních dvou letech života, dále v důsledku ztráty zraku po úrazu, nemoci je nutná 
včasná intervence speciálně pedagogickou diagnostikou a metodami pro celou 
věkovou škálu). 

Část 
devatenáctá 
(Neučitelská 
pedagogika) 

oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

písm. b)  

MZD Návrh na doplnění nového bodu 3 za stávající bod 2:  
3. aplikovat speciálně pedagogické, diagnostické, terapeutické a kompenzační 
strategie a přístupy včetně edukačních, poradenských a komunikačních 
postupů u jedinců se smyslovými poruchami, poruchami vývoje řeči a 
komunikace od raného věku v celé věkové škále, 
 
Odůvodnění: 
Vymezovat působnost speciálního pedagoga jen pro skupinu se speciálními 
vzdělávacími potřebami neodpovídá současným poznatkům vědy, podle nichž rozvoj 
jedince je do 3 let věku nejprudší. Tedy čekat na speciálně pedagogickou intervenci, 
až když dítě splní „věk pro speciální vzdělávací potřeby“, je krok zpět. Úloha 
speciálního pedagoga je v tomto věku nezastupitelná. 

zásadní  Akceptováno.  

Část 
devatenáctá 
(Neučitelská 
pedagogika) 

oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

písm. c) 

MPSV Odstranit:  
Podle navrhovaného znění písmene c) bodu 4 se mohou absolventi v rámci 
neučitelských pedagogických oborů uplatnit jako učitelé na základních nebo 
středních školách, což je zřejmý rozpor, který požadujeme odstranit. 

zásadní  Akceptováno. 
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bod 4 
Část 

devatenáctá 
(Neučitelská 
pedagogika) 

oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

písm. c) 
bod 2  

MZD Návrh na doplnění:  
2. v institucích zabývajících se výchovou, vzděláváním, poradenstvím a sociální péčí 
i ve zdravotnictví 
 
Odůvodnění: 
Absolventi některých oborů speciální pedagogiky mohou pracovat i ve zdravotnictví. 
 

zásadní  Akceptováno.  

Část 
devatenáctá 
(Neučitelská 
pedagogika) 

oddíl D 
(Odpovídající 

regulované 
profese) 

 
+ Poznámka 

pod čarou 
 č. 12 

MZD Návrh na doplnění:  
6. Jiný odborný pracovník- oftalmoped.  
7. Jiný odborný pracovník- logoped.  
 
A dále do výčtu v poznámce pod čarou č. 12 uvést „Zákon  
č. 96/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů.“. 
 
Odůvodnění: 
Absolvent magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou 
zkouškou z oftalmopedie nebo tyflopedie může pracovat ve zdravotnictví jako jiný 
odborný pracovník – oftalmoped (viz § 43 odst. 2 bod 3 zákona č. 96/2004 Sb.). Po 
následném absolvování příslušného akreditovaného kvalifikačního kurzu získá 
způsobilost k výkonu povolání zrakový terapeut podle zákona č. 96/2004 Sb.  
Absolvent magisterského studijního oboru speciální pedagogika se státní závěrečnou 
zkouškou z logopedie a surdopedie může pracovat ve zdravotnictví jako jiný odborný 
pracovník – logoped (viz § 43 odst. 2 bod 2 zákona č. 96/2004 Sb.). Po následném 
specializačním vzdělávání získá kvalifikaci pro povolání klinický logoped.  

zásadní  Akceptováno.  

Část 
devatenáctá 
(Neučitelská 
pedagogika) 

oddíl D 
(Odpovídající 

regulované 
profese) 

 bod 5 

MPSV Vypustit bod 5- sociální pracovník.  
 
Odůvodnění:  
Přestože výklad stávající právní úpravy (zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách) umožňuje uplatnění absolventa „pedagogiky“ v oblasti sociální práce, 
nelze v návaznosti na popis základních tematických okruhů (A), typických studijních 
programů (B) ani rámcového profilu absolventa (C) akceptovat uplatnění těchto 
absolventů na pozici „sociální pracovník“, neboť zde je zjevná absence obsahu 

zásadní  Akceptováno.  
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vzdělávání ve vztahu k nabytí dovedností, znalostí a hodnotového rámce důležitých 
pro kvalitní a bezpečný výkon této profese. 

K části dvacáté druhé 
  

PRÁVO 
 

Část dvacátá 
druhá  
(Právo) 

 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
písm. c) 

 

MV Doporučujeme přepracovat písm. c) v rámcovém profilu absolventa, neboť nelze 
uvádět právníka jako odlišnou kategorii od výkonu regulovaných právnických 
profesí či akademického působení. I v těchto případech půjde o právníky. 
Obdobnou připomínku vztahujeme i např. k ekonomickým oborům. 

doporučující Vyjasněno.  
Jedná se obecný pojem, který není regulovaným 
povoláním ve smyslu zvláštního zákona. 
Obsahově proto zařazen do uplatnění a 
jednotlivé právnické či ekonomické profese 
proto vyjmenovány odděleně v oddílu D.  

Část dvacátá 
druhá  
(Právo) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 
 

body 17 a 21 

MSP Návrh na vyškrtnutí:  
17. zástupce právnické osoby zabývající se poskytováním právní pomoci cizincům 
21. člen kárné komise k projednávání kárných provinění státních zaměstnanců  
 
Odůvodnění: 
Bod 17 není formulován přesně, protože kvůli použití slova „zástupce“ neodpovídá § 
35 odst. 5 soudního řádu správního, přičemž ani zde se nedá hovořit o profesi. 
Podle § 91 odst. 2 zákona o státní službě má kárná komise 3 členy, přičemž 
postačuje, má-li alespoň jeden z nich vysokoškolské vzdělání v oboru právo v 
magisterském studijním programu. Jelikož z citovaného ustanovení vyplývá, že 
právnické vzdělání není nutnou podmínkou pro členství v kárné komisi, 
doporučujeme zvážit důvodnost setrvání bodu 21 ve výčtu. 

doporučující Akceptováno.  

Část dvacátá 
druhá  
(Právo) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 

MSP Návrh na doplnění:  
25. Služby soukromých detektivů  
 
Odůvodnění: 
Chce-li předkladatel ve výčtu uvádět živnost „Ostraha majetku nebo osob“, pak pro 
úplnost doporučujeme doplnit ještě živnost „Služby soukromých detektivů“, protože 
jsou na ni kladeny shodné požadavky týkající se vzdělání. 

doporučující Akceptováno jinak.  
Vypuštěna regulovaná profese „Ostraha majetku 
nebo osob“. 

Část dvacátá 
druhá  

MSP Návrh na doplnění: 
26. Rozhodce  

doporučující Akceptováno.  
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(Právo) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 

 
Odůvodnění: 
Žádáme předkladatele, aby do výčtu doplnil profesi rozhodce a odkaz na zákon č. 
216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění pozdějších 
předpisů, jelikož v § 40b odst. 1 písm. c) tohoto zákona je také na rozhodce kladen 
požadavek vysokoškolského magisterského právnického vzdělání. 

 

Část dvacátá 
druhá  
(Právo) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 
 

body 17 a 21 

MV Doporučujeme revidovat výčet regulovaných právnických profesí, přičemž z 
hlediska gesce Ministerstva vnitra považujeme za problematické zmiňovat 
především člena kárné komise k projednávání kárných provinění státních 
zaměstnanců (bod 21). Členství v kárné komisi lze stěží označit za profesi, neboť 
jde o potenciální povinnost každého státního zaměstnance dle § 77 odst. 1 písm. m) 
zákona o státní službě. Přitom dle § 91 odst. 2 zákona o státní službě není ani pro 
všechny členy kárné komise požadováno vysokoškolské právnické vzdělání.  
 
Pokud jde o živnost „Ostraha majetku a osob“ (bod 24), upozorňujeme, že podle 
živnostenského zákona není k výkonu této živnosti vysokoškolské právnické 
vzdělání nezbytné.  
Ani bod 17 není formulován přesně, protože kvůli použití slova „zástupce“ 
neodpovídá § 35 odst. 5 soudního řádu správního, přičemž ani zde se nedá hovořit o 
profesi. 

doporučující Akceptováno. 
Regulovaná profese „Ostraha majetku a osob“ 
vypuštěna. 

K části dvacáté třetí  
 

PSYCHOLOGIE 
 

Část dvacátá 
třetí 

(Psychologie) 
Oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

MZD Požadujeme doplnit nové písmeno k) tohoto znění:  
„k) Teoretické základy psychoterapie“.  
 
Odůvodnění: 
Jde o důležitou součást práce využívanou v psychologii. 
 

zásadní Akceptováno.  
 
 
 

Část dvacátá 
třetí  

(Psychologie) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

MPSV Vypustit- 2. v oblasti sociální práce 
 
Odůvodnění:  
Uplatnění absolventa psychologie není v oblasti sociální práce možné, jelikož 
absolvování studijního programu psychologie není ani v souladu s předpoklady pro 
výkon sociální práce stanovené zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, 
navíc nelze v návaznosti na popis základních tematických okruhů (A), typických 

zásadní Akceptováno.  
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 písm. c) 
bod 2  

studijních programů (B) ani rámcového profilu absolventa (C) akceptovat uplatnění 
těchto absolventů na pozici „sociální pracovník“, neboť zde je zjevná absence 
obsahu vzdělávání ve vztahu k nabytí dovedností, znalostí a hodnotového rámce 
důležitých pro kvalitní a bezpečný výkon této profese. 

Část dvacátá 
třetí  

(Psychologie) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 
bod 1 

MZD Nahradit slova „jiný odborný pracovník ve zdravotnictví- psycholog“ slovy „jiný 
odborný pracovník- psycholog. Vypustit „ve zdravotnictví“.  
 
Odůvodnění: 
Jde o sjednocení terminologie se zákonem č. 96/2004 Sb. 
 

zásadní Akceptováno.    

Část dvacátá 
třetí  

(Psychologie) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 
bod 2 

MZD Návrh na vyškrtnutí:  
2. klinický psycholog 
 
Odůvodnění:  
Způsobilost k výkonu povolání „klinický psycholog“ se nezískává přímo absolvování 
studijního programu VŠ, ale až následným specializačním vzděláváním, do které 
může vstoupit „psycholog ve zdravotnictví“ (viz § 22 zákona č. 96/2004 Sb.). 

zásadní  Akceptováno.    

K části dvacáté čtvrté 
  

SOCIÁLNÍ PRÁCE 
 

Část dvacátá 
čtvrtá  

(Sociální 
práce) 

oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

 

MPSV Doplnit: 
l) pedagogika a speciální pedagogika 
 
Odůvodnění:  
Součástí multioborové přípravy na výkon sociální práce je také nezbytně pedagogika 
a speciální pedagogika. Základní teoretické znalosti mají pro tento obor významný 
přínos. 

zásadní  Akceptováno. 

Část dvacátá 
čtvrtá  

(Sociální 
práce) 

oddíl B 
(Typické 

MPSV Vypustit:  
b) Zdravotně sociální péče 
 
Odůvodnění: 
Pojem „zdravotně sociální péče“ je terminologicky zavádějící a svým obsahem ne 

zásadní  Akceptováno.   
Typický studijní program „zdravotně sociální 
péče“ vypuštěn vzhledem k jeho možnému 
přiřazení k více než jedné oblasti vzdělávání a 
jeho kombinovanému charakteru.  
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studijní 
programy) 

vždy splňuje minimální standardy pro vzdělávání v sociální práci. 

Část dvacátá 
čtvrtá  

(Sociální 
práce) 

oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

 písm. a) 

MPSV Upravit:  
1. znalosti sociální politiky, teorií a metod sociální práce, metod sociologického 
výzkumu, práva, psychologie, teorie sociálních deviací, filozofie, etiky, sociologie, 
pedagogiky a speciální pedagogiky, teorie etnických a menšinových skupin a teorie 
zdraví a nemoci relevantních pro výkon sociální práce 
 
Odůvodnění: 
Doplnění je nezbytné s ohledem na výše uvedené připomínky - doplnění pedagogiky 
a speciální pedagogiky mezi základní tematické okruhy a vzájemnou provázanost s 
částí A. 

zásadní Akceptováno.  

Část dvacátá 
čtvrtá  

(Sociální 
práce) 

oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

písm. b) 

MPSV Doplnit: 
7. zadávat výzkumy a vyhodnocovat empirická data 

zásadní  Akceptováno.    

Část dvacátá 
čtvrtá  

(Sociální 
práce) 

oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

písm. c)  

MPSV Doplnit:  
5. ve státní správě a nevládním neziskovém sektoru v oblastech, kde je potřebná 
důkladná znalost širších souvislostí (ústřední orgány státní správy, krajské a 
obecní úřady, úřad práce a politika zaměstnanosti, sociální politika, sociální 
začleňování, prevence), 
6. v různých rezortech, v nichž je sociální práce vykonávána (školství, vnitro, 
spravedlnost, zdravotnictví). 
 
Odůvodnění: 
Doplnění se navrhuje za účelem komplexního spektra možností uplatnění absolventů 
sociální práce. 

zásadní  Částečně Akceptováno.  
Bez znění bodu 6. neboť ten je zahrnut v bodě 5. 
Pojem státní správa nahrazen pojmem veřejná 
správa- jako pojem širší zahrnující státní správu i 
samosprávu.  
 
V bodě 5 pak slova „úřad práce“ nahrazena 
slovy „Úřad práce České republiky“. 

Část dvacátá 
čtvrtá  

(Sociální 
práce) 

MPSV Vypustit: 
2. zdravotně-sociální pracovník 
3. jiný odborný pracovník – sociální pracovník 
 

zásadní  Akceptováno částečně.  
 
Vypuštěna regulovaná profese „zdravotně-
sociální pracovník. Viz odůvodnění k připomínce 
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oddíl D 
(Odpovídající 

regulované 
profese) 

body 2 a 3 

Odůvodnění: 
Vzhledem k tomu, že zákon č. 96/2004 Sb. umožňuje získat kvalifikaci pro povolání 
„zdravotně-sociální pracovník“ odlišně od zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, který v České republice stanovuje předpoklady pro výkon regulovaného 
povolání sociální pracovník, nelze akceptovat uvedení terminologie zákona č. 
96/2004 Sb., neboť ne každý zdravotně-sociální pracovník je kvalifikovaný pro výkon 
sociální práce. 

vypuštění typického studijního programu 
„Zdravotně sociální péče“.  
Tato regulovaná profese je na základě tohoto 
odůvodnění vypuštěna rovněž z výčtu 
odpovídajících regulovaných profesí v oblasti 
Zdravotnické obory.  
 

K části dvacáté páté 
  

 SOCIOLOGIE 
 

Část dvacátá 
pátá 

(Sociologie) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

 písm. c) 
bod 5 

MPSV Navrhujeme slova „úřad práce“ nahradit slovy „Úřad práce České republiky“ ve 
smyslu zákona č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně 
souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů. 

doporučující Akceptováno. 

K části dvacáté šesté 
 

STAVEBNICTVÍ 
 

Část dvacátá 
šestá 

(Stavebnictví) 
oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

 

ČÚZK Návrh na doplnění (vyznačení boldem): 
a) Pozemní stavby,  
b) Dopravní stavby, 
c) Vodní stavby, 
d) Stavební materiály, mechanika a vlastnosti partikulárních hmot, 
e) Stavební konstrukce, 
f) Příprava a realizace staveb, 
g) Geodézie.  
 
Odůvodnění: 
Již z popisu rámcového profilu absolventa je zřejmé, že geodézie je jedním 
z tematických okruhů pro oblast vzdělávání „Stavebnictví“. Studijní program 
Geodézie a kartografie je dlouhodobě vyučován na ČVUT v Praze, Fakultě stavební, 
stejně tak na VUT v Brně, Fakultě stavební. Jedná se obdobnou situaci jako 
v případě oblasti vzdělávání „Těžba a zpracování nerostných surovin“, kde geodézie 

zásadní Akceptováno. 
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jako jeden ze základních tematických okruhů v návrhu nařízení uvedena je a odráží 
se to v uvedení typického studijního programu „Důlní měřictví“. 

Část dvacátá 
šestá 

(Stavebnictví) 
oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

MMR Návrh na doplnění:  
g) Bezbariérové užívání staveb.  

zásadní  Vyjasněno.  
Není tematickým okruhem, který je pro danou 
oblast základní.   

Část dvacátá 
šestá  

(Stavebnictví) 
oddíl B 
(Typické 
studijní 

programy) 

ČÚZK  Návrh na doplnění (vyznačení boldem): 
a) Stavební inženýrství, 
b) Pozemní stavby, 
c) Konstrukce a pozemní stavby, 
d) Vodní hospodářství a vodní stavby, 
e) Realizace staveb,  
f) Geodézie.  
 
Odůvodnění: 
Již z popisu rámcového profilu absolventa je zřejmé, že geodézie je jedním 
z tematických okruhů pro oblast vzdělávání „Stavebnictví“. Studijní program 
Geodézie a kartografie je dlouhodobě vyučován na ČVUT v Praze, Fakultě stavební, 
stejně tak na VUT v Brně, Fakultě stavební. Jedná se obdobnou situaci jako 
v případě oblasti vzdělávání „Těžba a zpracování nerostných surovin“, kde geodézie 
jako jeden ze základních tematických okruhů v návrhu nařízení uvedena je a odráží 
se to v uvedení typického studijního programu „Důlní měřictví“. 

zásadní Akceptováno jinak. 
Doplněn typický studijní program ve znění 
„Geodézie a kartografie“. 

Část dvacátá 
šestá 

(Stavebnictví) 
oddíl C 

(Rámcový 
 profil 

absolventa)  
 

písm. a) 

MMR Návrh na doplnění:  
6. znalosti o užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu nebo 
orientace 

zásadní Akceptováno.  

Část dvacátá 
šestá 

(Stavebnictví) 

MPSV Doplnit:  
6. znalosti technologie staveb 
7. znalosti prevence rizik a přijímání opatření k jejich eliminaci nebo snížení 

zásadní Akceptováno.  
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oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

písm. a) 

jejich důsledků při přípravě stavby, její realizaci a údržbě 

Část dvacátá 
šestá 

(Stavebnictví) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. b) 
bod 4 

MPSV Doplnit:  
4. vypracovat projektovou dokumentaci staveb, včetně projektové dokumentace 
pro jejich užívání a údržbu, včetně posudků pro hodnocení vlivu staveb na životní 
prostředí, 

zásadní Akceptováno.  

Část dvacátá 
šestá 

(Stavebnictví) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. b) 

MPSV Doplnit: 
7. provádět analýzu realizace staveb z pohledu bezpečného pracoviště na stavbě 
8. navrhovat stavby z hlediska bezpečného užívání a údržby staveb 

zásadní Akceptováno.  

Část dvacátá 
šestá 

(Stavebnictví) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. c)  

ČÚZK Návrh na doplnění (vyznačení boldem): 
1. v akademické sféře a v dalších institucích zabývajících se vědou, výzkumem, 
vývojem a inovacemi, 
2. jako autorizovaný inženýr po složení profesních zkoušek, 
3. jako úředně oprávněný zeměměřický inženýr. 

zásadní Akceptováno. 
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Část dvacátá 
šestá 

(Stavebnictví) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. c) 

MPSV Doplnit:  
3. jako koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi pří  
     přípravě a realizaci staveb a při jejich provozu, včetně údržby staveb, 
4. jako stavbyvedoucí, 
5. jako projektový manažer, 
6. jako odborník pro přípravu staveb 

zásadní Akceptováno.  

Část dvacátá 
šestá 

(Stavebnictví) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. c) 

MF V písmenu C., odstavci c) jsou uvedené příklady možného uplatnění absolventů s 
ohledem na rozsah tematických okruhů a studijních programů, zejména však v 
porovnání s rozsahem stavebních profesí, velmi zredukované. Doporučujeme proto 
uvedený výčet rozšířit například o investorsko-inženýrskou činnost, činnost 
přípraváře stavebních akcí atp. 

doporučující Akceptováno.  
Výčet uplatnění rozšířen rovněž na základě 
akceptace připomínky MPSV. 

Část dvacátá 
šestá 

Stavebnictví 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 

ČÚZK Do bodu D doplnit, že odpovídající regulovanou profesí je úředně oprávněný 
zeměměřický inženýr. 
 

zásadní Akceptováno. 

Část dvacátá 
šestá 

(Stavebnictví) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 

MPSV Doplnit:  
2. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi. 

zásadní Akceptováno.  

K části dvacáté sedmé 
 

STROJÍRENSTVÍ, TECHNOLOGIE A MATERIÁLY  
 

Část dvacátá 
sedmá 

(Strojírenství, 
technologie a 

MPSV Doplnit: 
l) Průmyslová ergonomie 

zásadní Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 
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materiály)  
oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

 
Část dvacátá 

sedmá 
(Strojírenství, 
technologie a 

materiály)  
oddíl B 
(Typické 
studijní 

programy) 

MPSV Požadujeme v navrhovaném znění písmen e), g), h), p) a r) na konci textu každého 
písmene doplnit slova „a průmyslová ergonomie,“. 

zásadní Vyjasněno.  
Takové studijní programy s tímto názvem 
neexistují, proto nelze název upravit a označit 
dané programy jako typické studijní programy.   

Část dvacátá 
sedmá 

(Strojírenství, 
technologie a 

materiály)  
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

 písm. a) 
bod 2 

MPSV Doplnit:  
2. znalosti konstrukce strojů a mechanismů, včetně aplikace ergonomických 
standardů 

zásadní  Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část dvacátá 
sedmá 

(Strojírenství, 
technologie a 

materiály)  
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

 písm. a) 
bod 3 

MPSV Doplnit: 
3. znalosti strojírenské technologie, včetně aplikace ergonomických standardů 

zásadní Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 
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Část dvacátá 
sedmá 

(Strojírenství, 
technologie a 

materiály)  
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

 písm. b) 
bod 1 

MPSV Doplnit:  
1. navrhovat konstrukce strojů a zařízení, včetně návrhu technologie a materiálu 
ergonomického řešení 

zásadní Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část dvacátá 
sedmá 

(Strojírenství, 
technologie a 

materiály)  
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

 písm. b) 
bod 2  

MPSV Doplnit: 
2. zajišťovat a organizovat technologickou přípravu výroby, navrhovat uspořádání 
strojů a přípravků, toku materiálu, návaznosti pracovišť a zajišťovat ostatní 
technické podmínky s důrazem na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a 
ergonomické standardy 

zásadní Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část dvacátá 
sedmá 

(Strojírenství, 
technologie a 

materiály)  
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

 písm. b) 
bod 5 

MPSV Doplnit: 
5. provádět technický dozor na pracovištích, kontrolovat dodržování 
technologických postupů a požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci 
obsažených v právních předpisech a ergonomických standardů 

zásadní Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

K části dvacáté osmé 
 

TĚLESNÁ VÝCHOVA A SPORT 
 

Část dvacátá MPO Nahradit slova „Aplikované pohybové aktivita“ slovy „Aplikované pohybové doporučující Akceptováno.  
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osmá 
(Tělesná 

výchova a 
sport; 

kinantropolo-
gie) 

oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

 

písm. j)  

aktivity“.  

Část dvacátá 
osmá 

 (Tělesná 
výchova a 

sport; 
kinantropolo-

gie) 
 

oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

 písm. a)  

MŽP Návrh na doplnění (vyznačeno boldem): 
6. porozumění významu tělesné výchovy a sportu pro jedince i společnost, zdraví, 
tělesnou zdatnost, regeneraci a rekuperaci, sociální inkluzi, rozvoj lidských zdrojů ve 
sportu v České republice i v zahraničí, a to včetně znalosti environmentálních 
souvislostí (problematika outdoorových sportů a jejich dopadu na prostředí) 
 

zásadní Akceptováno.  

K části dvacáté deváté 
  

TĚŽBA A ZPRACOVÁNÍ NEROSTNÝCH SUROVIN 
 

Část dvacátá 
devátá  

(Těžba a 
zpracování 
nerostných 

surovin) 
oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

 

ČBÚ Návrh na doplnění:  
i) Geomechanika 

zásadní Akceptováno. 
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Část dvacátá 
devátá  

(Těžba a 
zpracování 
nerostných 

surovin) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. a) 
bod 3 

ČBÚ ČBÚ  navrhuje slovo „dopadu“ nahradit slovem „vlivům“. 
 
Odůvodnění: 
V hornické terminologii je „vliv“ těžby bezprostřední a průběžný, již např. při 
otvírce a přípravě, zatímco „dopad“ těžby je až následný, po dotěžení. Absolvent by 
měl porozumět vlivům těžby na životní prostředí v celém průběhu těžby. 

zásadní Akceptováno. 

Část dvacátá 
devátá  

(Těžba a 
zpracování 
nerostných 

surovin) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 
 

Poznámka 
pod čarou 

 č. 18 

ČBÚ ČBÚ doporučuje uvést číslo předpisu upravujícího používání výbušnin „72/1988 
Sb.“ namísto „71/1988 Sb.“. 

doporučující Akceptováno. 

Část dvacátá 
devátá  

(Těžba a 
zpracování 
nerostných 

surovin) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 

ČBÚ Návrh na doplnění:  
10. závodní dolu, 
11. závodní lomu, 
12. závodní, 
13. vedoucí odvětrávání, 
14. technický vedoucí odstřelů.  

zásadní  Akceptováno. 

Část dvacátá 
devátá  

(Těžba a 

MPSV Doplnit: 
10. koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi k výkonu 
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem,  

zásadní Akceptováno.  
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zpracování 
nerostných 

surovin) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 

11. osoba odborně způsobilá k zajišťování úkolů v prevenci rizik k výkonu 
hornické činnosti nebo činnosti prováděné hornickým způsobem 

K části třicáté 
 

UČITELSTVÍ 
 

Část třicátá 
(Učitelství) 
oddíl A 
(Základní 
tematické 
okruhy) 

 

MPSV Doplnit: 
f) Obor (konkrétní obor podle příslušné aprobace), včetně bezpečnosti a ochrany 
zdraví při práci v konkrétních oborech 
g) Speciální pedagogika (obor učitelství) 
h) Inkluzivní didaktika 

zásadní Akceptováno jinak. 
U návrhu „Speciální pedagogika (obor učitelství) 
uvedeno bez textu v závorce. Že se jedná o oblast 
učitelství, je zřejmé ze zařazení do části třicáté.  
 

Část třicátá 
(Učitelství) 

oddíl B 
(Typické 
studijní 

programy) 

MPSV Doplnit:  
d) Speciální pedagogika (obor učitelství)  

zásadní  Vyjasněno. 
Nejedná se o typický studijní program pro danou 
oblast vzdělávání. Jako typický studijní program 
je uveden v oblasti Neučitelská pedagogika.  
 

Část třicátá 
(Učitelství) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. a) 
bod 1 

MPSV Podle navrhovaného znění písmene a) bodu 1 uplatňují absolventi učitelských studií 
znalosti diagnostiky. Je potřeba přesně specifikovat o jakou diagnostiku se jedná. 

zásadní Akceptováno jinak.  
Diagnostika nahrazena speciální pedagogikou.  

Část třicátá 
(Učitelství) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
písm. a) 

MPSV Doplnit:  
1. znalosti v oblasti pedagogiky, diagnostiky, evaluace, intervence a pedagogické 
psychologie a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 

zásadní  Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 
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bod 1 
Část třicátá 
(Učitelství) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. a)  

MPSV Požadujeme vyjasnit, zda speciální pedagogika bude oborovou specializací. Pokud 
nikoliv, požadujeme ji doplnit. 

zásadní  Akceptováno.  
Speciální pedagogika přidána do základních 
tematických okruhů.  
 

Část třicátá 
(Učitelství) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
písm. b) 

bod 1 

MPSV Doplnit: 
1. plánovat, realizovat, monitorovat a vést výuku z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví žáků a hodnotit výuku s ohledem na individualitu svých žáků a na vzdělávací 
a sociální kontext 

zásadní  Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část třicátá 
(Učitelství) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 

MPSV Doplnit:  
8. Speciální pedagog (obor učitelství)  
 
Odůvodnění: 
Pokud se jedná o zásadní připomínku k části A uvedenou pod bodem 3, dále zásadní 
připomínky k části B a části D uvádíme, že podle § 7 zákona č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, je učitel prvního stupně 
základní školy mimo jiné i absolvent vysokoškolského vzdělání, které získal studiem v 
akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti pedagogických věd 
zaměřené na speciální pedagogiku pro učitele. To tedy znamená, že absolvent 
studijního oboru speciální pedagogika - učitelství získává aprobaci nejen jako 
"Učitel prvního stupně základní školy, který vykonává přímou pedagogickou činnost 
ve třídě nebo škole zřízené pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami", ale i 
jako "Učitel prvního stupně základní školy". S ohledem na splnění všech základních 
tematických okruhů pro učitelství, jde o studijní obor rovnocenný studijnímu 
programu " Učitelství pro základní školy ". 

zásadní Akceptováno jinak.  
Bez uvedení textu v závorce. Že se jedná o oblast 
učitelství, je zřejmé ze zařazení do části třicáté.  
 

K části třicáté třetí  
 

VĚDY O ZEMI  
 

Část třicátá ČÚZK Návrh na doplnění: zásadní Vyjasněno.  
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třetí  
(Vědy o Zemi)  

oddíl B 
(Typické 
studijní 

programy) 

f) Geodézie, 
g) Geomatika.  
 
Odůvodnění: 
Požaduji doplnit další dva typické studijní programy: „Geodézie“ a „Geomatika“.  
Geodézie i geomatika jsou uvedeny mezi základními tematickými okruhy, v části C 
písm. c) bodech 7, 8, 9, 10 a v části D bodě 3 se popisuje profil absolventa a uvádí 
regulovaná profese vyžadující absolvování studijního programu Geodézie nebo 
Geomatika. Přitom tyto nejsou uvedeny mezi typickými studijními programy. Studijní 
program Geodézie a kartografie je dlouhodobě vyučován na ČVUT v Praze, Fakultě 
stavební, stejně tak na VUT v Brně, Fakultě stavební. Studijní program geomatika je 
vyučován na Západočeské univerzitě v Plzni na Fakultě aplikovaných věd. 

Nejedná se o studijní programy, které jsou pro 
danou oblast vzdělávání typické.  
Studijní program „Geodézie“ bude navíc uveden 
jako typický studijní program v části dvacáté šesté 
-  v oblasti vzdělávání „Stavebnictví“.  

Část třicátá 
třetí 

(Vědy o Zemi)  
oddíl B 
(Typické 
studijní 

programy) 

ČÚZK Seřadit studijní programy dle abecedního pořadí.  
 
Vyškrtnout studijní program aplikovaná geologie a aplikovaná geografie.  
 
Odůvodnění:  
Nařízení vlády uvádí pouze typické studijní programy. Pokud je mezi nimi uvedena 
geologie a geografie, lze jistě dovodit, že do této oblasti vzdělávání bude patřit i 
studijní program Aplikovaná geologie či Aplikovaná geografie. Stejně tak lze 
dovodit, že do této oblasti vzdělávání patří studijní programy spojující dva nebo více 
uvedených typických studijních programů jako tomu je u existujících studijních 
programů Geodézie a kartografie či Kartografie a geoinformatika. 

doporučující Akceptováno.   

Část třicátá 
třetí  

(Vědy o Zemi)  
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. b) 

MŽP Návrh na doplnění:  
4. znát širší souvislosti věd o Zemi, například rozumět problematice látkových 
toků a geochemii. 

zásadní Akceptováno.  
Doplněno do oddílu C písm. a), neboť tam patří 
znalosti absolventa. Přičemž formulace byla 
upravena, aby jazykově navazovala na slova 
z návětí „absolventi prokazují“. 

Část třicátá 
třetí  

(Vědy o Zemi)  
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

ČÚZK V bodu C písm. c) bodu 7 doporučuji opravit slovo „zeměměřičský“ na 
„zeměměřický“. 

doporučující Akceptováno. 
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absolventa)  
 

písm. c) 
bod 7 

K části třicáté šesté  
 

ZDRAVOTNICKÉ OBORY  
 

Část třicátá 
šestá  

(Zdravotnické 
obory)  

oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

písm. b) 
bod 1 

MZD Návrh na změnu – bod 1 uvést v tomto znění: 
1. Poskytovat zdravotní péči v souladu s jinými právními předpisy, 
 
Odůvodnění: 
Jde o sjednocení a zobecnění pojmů. Právní předpisy nedefinují odbornou a 
specializovanou zdravotní péči, naopak jsou definovány druhy a formy zdravotní 
péče (viz např. zákon č. 372/2011 Sb.), neupravují ani standardy oborů.  
 

zásadní Akceptováno.  

Část třicátá 
šestá  

(Zdravotnické 
obory)  

oddíl C 
(Rámcový 

profil 
absolventa)  

 

písm. c)  
bod 2 

MZD Návrh na změnu: 
2. Jako zaměstnanec poskytovatele zdravotních služeb nebo jako poskytovatel 
zdravotních služeb 
 
Odůvodnění: 
Jde o sjednocení pojmů – (viz § 4 odst. 1 zákona č. 372/2011 Sb. – zdravotnickým 
zařízením se rozumí prostory určené pro poskytování zdravotních služeb).  
 

zásadní Akceptováno.  

Část třicátá 
šestá  

(Zdravotnické 
obory)  

oddíl D 
(Odpovídající 

regulované 
profese) 

bod 6 

MZD Nahradit slova „dentální hygienista“ slovy „dentální hygienistka“.  
 
Odůvodnění: 
Jde o sjednocení pojmů (viz § 17 zákona č. 96/2004 Sb.) 

zásadní  Akceptováno.  

K části třicáté sedmé 
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ZEMĚDĚLSTVÍ  
 

Část třicátá 
sedmá 

(Zemědělství) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

písm. a) 
bod 2 

MPSV Slova „technologických zařízení“ nahradit slovy „technických zařízení“. doporučující Akceptováno.  

Část třicátá 
sedmá 

(Zemědělství) 
oddíl C 

(Rámcový 
profil 

absolventa)  
 

 písm. b)  
bod 2 

MPSV Doplnit:  
2. posoudit vliv různých opatření na výkon a jakost, ekonomiku provozu, jakož i 
zdravotní a bezpečnostní rizika provozovaných činností s ohledem na požadavky 
obsažené v právních předpisech v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci 
 
 

zásadní  Vyjasněno. 
Viz odůvodnění k obecné připomínce k BOZP. 

Část třicátá 
sedmá 

(Zemědělství) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese) 
 

bod 10 

MŽP Návrh na vyškrtnutí: 
10. odborník autorizovaný pro biologické hodnocení vlivu zásahu 
 
Odůvodnění: 
 Formulace je nepřesná a zavádějící. Podle vyhlášky č. 468/2004 Sb., 
o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny, § 2 odst. 1 
může hodnocení podle § 67 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (tzv. 
biologické hodnocení), resp. povolání „odborník pro biologické hodnocení“, 
vykonávat pouze autorizovaná osoba se vzděláním v akreditovaném magisterském 
nebo doktorském studijním programu v oblasti zemědělství a lesnictví se zaměřením 
na odbornou biologii, ekologii, aplikovanou ekologii, ochranu přírody, 
ochranářskou biologii nebo ochranu životního prostředí. Naopak pro výkon povolání 
„odborník pro posouzení vlivů záměrů a koncepcí na území evropsky významné 
lokality nebo ptačí oblasti“, jehož výsledkem je posouzení podle § 45i zákona 
č.114/1992 Sb. (tzv. naturové hodnocení), dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 468/2004 Sb. 
nemůže být autorizována osoba, která je absolventem magisterského nebo 
doktorského stupně zemědělského či lesnického zaměření, ale jen osoba se vzděláním 

doporučující Akceptováno.  
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v magisterském nebo doktorském studijním programu v oblasti přírodních věd. 
Pokud tedy je výčet regulovaných profesí jen demonstrativní, není povolání odborník 
pro biologické hodnocení typickým uplatněním absolventa zemědělských oborů. 
 

 
 Poznámky 

pod čarou č. 
2 a č. 10 

MPO Nahradit slova „č. 140/1961 Sb., trestní zákon“ slovy „č. 40/2009 Sb., trestní 
zákoník“. 

doporučující Vzato na vědomí.  
Název zákona je správně. 

Poznámka 
pod čarou č. 

5 
+ 

Část pátá  
(Ekonomické 

obory) 
oddíl D 

(Odpovídající 
regulované 

profese)  
 

bod 6 

MF Nahradit slova „zákon č. 363/1999 Sb.“ slovy „č. 277/2009 Sb.“.  

Zároveň upozorňujeme na skutečnost, že tzv. odpovídající regulovaná profese 
uvedená pod bodem 6. „odpovědný pojistný matematik“ bude přijetím novely 
zákona o pojišťovnictví obsolentní, viz sněmovní tisk č. 750 (§ 7f odst. 2).  
 

 

doporučující 
 

doporučující 

Akceptováno.  
 

Vzato na vědomí.  
S ohledem na skutečnost, že vládní návrh 
zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o 
pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů, a 
další související zákony (sněmovní tisk 750) byl 
Poslaneckou sněmovnou dne 1.7.2016 ve 3. 
čtení schválen, byla profese „odpovědný pojistný 
matematik“  v části páté z oddílu D vypuštěna. 

K ODŮVODNĚNÍ 
Odůvodnění  MZV,  

 
 
 
 

MF 

Doporučuji nicméně upravit odůvodnění navrhovaného nařízení vlády tak, aby 
odpovídalo normativnímu textu. V předloženém odůvodnění je totiž na poslední 
straně ponechán text vážící se k příloze „č. 2 k nařízení vlády o standardech 

K části IV. Odůvodnění - Zvláštní část: Vzhledem k tomu, že návrh nařízení 
neobsahuje přílohu č. 2, je třeba v odůvodnění vypustit číslování přílohy č. 1 a text, 
který se týká přílohy č. 2. Zdůvodnění přílohy č. 2 k obecné způsobilosti by mělo být 
součástí předmětného nařízení vlády o standardech. 

doporučující Akceptováno.  

Odůvodnění 
Obecná část 
str. 2 písm. 

a) 

MF K části IV. Odůvodnění - Obecná část: Na 2. straně, písmeno a), 
v 5. řádku předposledního odstavce doporučujeme za slovo „vzdělávání" doplnit 
následující výraz ", možnosti uplatnění". 

doporučující Neakceptováno.  

Odůvodnění 
Zvláštní část  

MPO Slova „K § 2 (k účinnosti)“ nahradit slovy „K § 3 (k účinnosti)“.  doporučující Akceptováno.  
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Odůvodnění 
Zvláštní část  

 

MPO, 
MZV, 

MF 
MPSV 

Slova „K příloze č. 1“ nahradit slovy „K příloze“.  doporučující Akceptováno.  

K NÁVRHU TISKOVÉ ZPRÁVY 
Návrh tiskové 

zprávy 
MPO Opravit překlep: „VII“ na „VI“. doporučující Vzato na vědomí.  

Označení je správně.  
K PŘEDKLÁDACÍ ZPRÁVĚ 

Předkládací 
zpráva 

MF Požadujeme do předkládací zprávy doplnit v souladu s Čl. IV Jednacího řádu vlády 
informaci o dopadu návrhu nařízení vlády na státní rozpočet. 

zásadní Akceptováno.  
Byť je možno upozornit, že v čl. II odst. 8 
Jednacího řádu vlády je stanoveno, že „Materiál 
pro jednání schůze vlády, který má legislativní 
povahu (návrh věcného záměru zákona, návrh 
zákona, návrh nařízení vlády, návrh stanoviska 
vlády k návrhu zákona, jehož předkladatelem 
není vláda) se předkládá podle Legislativních 
pravidel vlády.“. 

 
 MO Bez připomínek   

 ÚV Bez připomínek   

 AV ČR Bez připomínek   

 ERÚ Bez připomínek    

 ÚV ČR 
KOM 

Bez připomínek   

 ÚV ČR 
VÚV 

Bez připomínek   

 ÚV ČR 
RVV 

Bez připomínek   
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V Praze 26. července 2016 
Vypracovala: Mgr. Karolina Repíková, odbor vysokých škol 

 MZE Bez připomínek   

 MD Bez připomínek   

 ČSÚ Bez připomínek   

 SÚJB Bez připomínek   
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