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III. 
 

Odůvodnění návrhu vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., 
o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových 

zkouškách 
 
 

I. OBECNÁ ČÁST 
 
Potřeba vydání vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách 
s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, vyplývá z Dlouhodobého 
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR (2011-2015), který požaduje 
terminologicky sladit označení úrovní jazykových znalostí uváděných v Rámcovém 
vzdělávacím programu pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky s vyhláškou 
č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky a státních 
jazykových zkouškách. Státní jazykové zkoušky se tak stanou srovnatelné s ostatními, 
zejména mezinárodními zkouškami. 
 
Předkládaná novela dále zahrnuje změny, ke kterým došlo v organizaci mezinárodních 
jazykových zkoušek za poslední desetiletí, tj.  větší standardizaci a modernizaci celého 
procesu organizace státních jazykových zkoušek. Celkově je zkušební řád přehlednější, byly 
posíleny kontrolní mechanismy. 
 
 
A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace (RIA) 
 
1. Důvod předložení a cíle  
 
1.1 Název 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č.  33/2005 Sb., o jazykových školách s právem 
státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách. 
 
1.2 Popis problému 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) předkládá novelu na 
základě požadavku vyplývajícího z Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací 
soustavy v ČR (2011-2015), který požaduje terminologicky sladit označení úrovní jazykových 
znalostí uváděných v rámcovém vzdělávacím programu pro jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky s vyhláškou č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní 
jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, a úrovně státních jazykových zkoušek 
označit v souladu s označením zkoušek podle Společného evropského referenčního rámce. 
Označení dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (dále jen „SERR“) 
nese většina významných jazykových zkoušek.  
 
Stávající právní úprava nedostatečně zohledňuje vývoj v jazykovém vzdělávání a zejména 
v organizaci jazykových zkoušek, jako např. zavedení výpočetní techniky. Dále pak stávající 
vyhláška nepřesně uvádí délku jednotlivých částí zkoušek. Ve stávající vyhlášce též není 
přesně popsán průběh zkoušky. 
 
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky (dále jen „jazykové školy“) jsou školami 
zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení a jako takové podléhají kontrole České školní 
inspekce. Veškerá kontrola však musí vycházet z právních předpisů, tj. i organizace státních 
jazykových zkoušek musí být v předpise popsána co možná nejpřesněji tak, aby mohla být 
podkladem pro kontrolu. 
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1. 3 Cíl návrhu právního předpisu 
V současnosti je v platnosti znění vyhlášky z roku 2005. Za téměř deset let došlo ke změnám 
v organizaci zejména mezinárodních jazykových zkoušek. Návrh této vyhlášky tyto změny 
zohledňuje. Označení dle SERR se rozšířilo i v kurikulárních dokumentech a v právních 
předpisech. Ve vyhlášce bude uvedeno označení SERR, dále pak dojde ke zpřesnění 
zkušebního řádu. 
 
Zpřesnění je velmi důležité, neboť složení státní jazykové zkoušky z českého jazyka od 
úrovně B2 se od roku 2012 považuje vedle zkoušek z českého jazyka pro trvalý pobyt 
organizovaných podle vyhl. č. 348/2008 Sb., o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka 
pro účely získání povolení k trvalému pobytu na území České republiky, a certifikovaných 
jazykových zkoušek Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy za prokázání 
znalosti českého jazyka pro účely trvalého pobytu. Od 1. 1. 2014 se dle vyhlášky č. 433/2013 
Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního 
občanství České republiky, složení státních jazykových zkoušek z českého jazyka uznává 
též za prokázání znalosti českého jazyka pro účely získání státního občanství České 
republiky. Z tohoto důvodu největší změny v této vyhlášce jsou obsaženy ve zkušebním řádu 
tak, aby byl proces zkoušek co nejvíce detailně popsán. 
 
Pro výkon funkce soudního tlumočníka může příslušný soud uložit podmínku složení státní 
jazykové zkoušky speciální ve smyslu ustanovení § 110 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). 
Složení této zkoušky je již některými krajskými soudy požadováno. 
 
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky jsou jedinými subjekty, kde lze složit 
jazykovou zkoušku ze všech cizích jazyků, nejen z nejvíce používaných, tj. z angličtiny, 
němčiny, francouzštiny, španělštiny či italštiny, pro které mimo jiné existuje v České 
republice i nabídka mezinárodních zkoušek, ale i např. z vietnamštiny, čínštiny, portugalštiny, 
latiny, tj. z jazyků, pro které jsou jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky jedinými 
subjekty, u nichž lze složit zkoušku. Orientální oddělení Jazykové školy s právem státní 
jazykové zkoušky nabízí např. kurzy čínštiny, japonštiny, arabštiny, hindštiny, indonéštiny, 
sanskrtu, turečtiny nebo vietnamštiny. 
 
 
1. 4 Identifikace dotčených subjektů 
Ustanovení předkládaného návrhu vyhlášky se dotkne níže uvedených subjektů: 

• uchazeči o státní zkoušky v jazykových školách s právem státní jazykové 
zkoušky,   

• jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, 
• zřizovatelé právnických osob vykonávající činnost jazykových škol s právem 

státní jazykové zkoušky. 
 
 
1. 5 Popis cílového stavu 
Navrhovanou právní úpravou budou státní jazykové zkoušky zařazeny do systému zkoušek 
nesoucích označení podle SERR. Dojde ke zpřehlednění a modernizaci organizace zkoušek, 
zlepší se kontrolovatelnost zkoušek. Celkově je zkušební řád přesnější a tím zaručuje 
spravedlivý průběh zkoušek ve všech jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky. 
Stanoví se pevná délka jednotlivých částí zkoušek, zakotvují se principy důslednější kontroly 
a opravy testů a jejich uchovávání. Upravuje se organizace státních jazykových zkoušek 
speciálních pro obor překladatelský tak, aby bylo umožněno konat tyto zkoušky na počítači. 
S ohledem na zvýšení cen mezinárodních jazykových zkoušek, ke kterým došlo za 
posledních deset let, se navrhuje zvýšení finanční rozpětí za absolvování státních 
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jazykových zkoušek. Konání některých státních jazykových zkoušek (z neběžných jazyků) je 
pro jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky ztrátové.   
 
 
 
 
1. 6 Zhodnocení rizika spojeného s nečinností 
V případě, že by nebyla novelizována vyhláška, státní jazykové zkoušky by nenesly 
označení SERR, čímž by kleslo jejich uplatnění. Dále pak by nedošlo k zpřesnění 
zkušebního řádu, čímž by následná kontrola zkoušek byla obtížnější. Podrobný a výstižný 
zkušební řád zajišťuje jednotný a tím i spravedlivý průběh zkoušek.  
 
 
2. Návrh variant řešení  
 
2. 1. Varianta I   
Varianta I  - novela vyhlášky  
Novela vyhlášky uvádí ke zkouškám úroveň dle SERR, zpřesňuje zkušební řád. Stanovení 
úrovní zkoušek podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky je nezbytné 
z důvodu požadavku vyplývajícího z Dlouhodobého záměru vzdělávací soustavy ČR. Pro 
uchazeče, kteří úspěšně složili státní jazykovou zkoušku, je nezbytné, aby vysvědčení 
uvádělo označení dle SERR, neboť na základě toho je státní jazyková zkouška srovnatelná 
s mezinárodními jazykovými zkouškami. Vzhledem k tomu, že obsah vysvědčení musí mít 
oporu v právním předpise, neexistuje alternativní řešení, kterým by bylo možno zajistit 
uvedení SERR na vysvědčení. Umožňuje se nově uchazeči se zdravotním postižením, které 
může ovlivnit jejich schopnost konat zkoušku, upravit podmínky konání zkoušky. 
 
Ministerstvo navrhuje přijmout variantu I. Hlavním přínosem varianty I je aktualizace 
vyhlášky, zohlednění současného vývoje v oblasti jazykového vzdělávání a zejména 
zpřesnění zkušebního řádu s ohledem na význam státních jazykových zkoušek v odvětvích 
uvedených v části 1.3. 
 
2. 2. Varianta II 
Varianta II - „nulová“ varianta 
Ponechat vyhlášku ve stávajícím znění. V případě, že nebude novelizována vyhláška, 
nebude naplněn požadavek stanovený Dlouhodobým záměrem vzdělávací soustavy.     
 
 
3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 
 
3.1 Identifikace nákladů a přínosů 
Varianta I nemá přímý dopad na státní rozpočet. 
Náklady na vzdělávání, přípravu na zkoušku i samotnou zkoušku hradí uchazeči. 
Přínosem je jasné vymezení organizace a průběhu zkoušek. Návrh novely vyhlášky odráží 
změny, ke kterým došlo v posledních deseti letech v organizaci jazykových zkoušek, jako 
např. modernizace průběhu zkoušek, zvýšení kontroly a transparentnosti.  
 
 
4. Návrh řešení 
Navrhuje se přijetí varianty I. 
 
 
5. Implementace doporučené varianty a vynucování 
Implementace varianty I vyžaduje schválení novely vyhlášky č. 33/2005 Sb.  
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Účinnost novely vyhlášky je navržena od 1. března 2016, termín může být posunut 
v návaznosti na projednávání návrhu. Za implementaci této varianty bude odpovědno 
ministerstvo. Kontrolu nad výukou v jazykových školách i nad organizací státních jazykových 
zkoušek vykonává Česká školní inspekce.  
 
 
6. Přezkum účinnosti regulace 
Kontrola průběhu vzdělávání a organizace státních jazykových zkoušek je součástí činnosti 
ČŠI, která vydává podle § 174 odst. 12 školského zákona Výroční zprávu České školní 
inspekce za každý uplynulý školní rok. Výroční zpráva obsahuje souhrnné poznatky o stavu 
vzdělávání a vzdělávací soustavy vycházející z kontrolních šetření ČŠI. Dále pak 
jazykovému vzdělávání jsou věnovány tematické zprávy ČŠI. 
 
 
7. Konzultace a zdroje dat 
V různých fázích příprav vyhlášky proběhly konzultace se zástupci Poradního sboru skupiny 
regionálního školství ministerstva pro oblast jazykového vzdělávání v jazykových školách 
s právem státní jazykové zkoušky a další jazykové zkoušky, zřízeného pod č.j. 10 102/2002-
23 (dále jen „poradní sbor“). Konzultace probíhaly ve dvou fázích, a to v užším kruhu 
s předsedkyní poradního sboru, ředitelkou Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 
hlavního města Prahy, a dále pak se všemi zástupci poradního sboru jazykových škol. 
Celkově bylo uskutečněno téměř deset jednání.  
 
 
8. Kontakt na zpracovatele RIA 
PhDr. Marie Černíková, odbor vzdělávání, telefon: 234 811 818;  
e-mail: marie.cernikova@msmt.cz 
 
 
B. Soulad návrhu změny vyhlášky se zákonem  
Varianta I je v souladu s ustanovením § 112 a § 110 školského zákona a není v rozporu 
s ústavním pořádkem České republiky.  
 
 
C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem EU a mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána 
Právní předpisy Evropské unie se na oblast, kterou vyhláška upravuje, nevztahují. Návrh 
vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Návrh 
není v rozporu s právem EU. 
 
 
D. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel a dopady na životní 
prostředí 
Navrhovaná vyhláška nebude mít žádný bezprostřední dopad na hospodářskou a finanční 
oblast. 
 
 
E. Zhodnocení ve vztahu k zákazu diskriminace 
Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopad z hlediska rovnosti žen a mužů, dopady 
právní úpravy se týkají žen i mužů stejnou mírou a nepřispívají k vytváření nerovností mezi 
ženami a muži. 
Navrhovaná vyhláška nebude mít dopady z hlediska zákazu diskriminace. Zvyšuje standard 
ochrany zdravotně postižených (viz čl. 6 odst. 8 zkušebního řádu). 
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F. Zhodnocení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
Ochrana osobních údajů není návrhem této vyhlášky dotčena. 

 
 

G. Zhodnocení korupčních rizik 
Z hlediska zhodnocení korupčních rizik souvisejících s novelou vyhlášky lze uvést, že tato 
rizika se návrhem nezvyšují a jsou minimální. 
 
 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 
Odůvodnění změn v textu vyhlášky 
 
K bodu 1: 
Zrušuje se uvedení prospěchu na osvědčení o úspěšném absolvování jazykového kurzu. 
Hodnocení prospěchu se v současné době již neuvádí, úroveň dosažených znalostí je 
uvedena ve stupnici dle Společného evropského referenčního rámce. Obdobně se prospěch 
neuvádí ani na osvědčení z pomaturitního studia.  
 
K bodu 2: 
V § 4 odst. 1 se na základě požadavku vyplývajícího z Dlouhodobého záměru vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy v ČR (2011-2015) uvádí u jednotlivých státních jazykových 
zkoušek označení podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
 
K bodu 3: 
V § 4 se nahrazuje text odstavce 4 o neveřejnosti písemné části státních jazykových zkoušek 
a jednání komisí. Vyloučení veřejnosti z účasti na písemných testech je časté u většiny 
jazykových zkoušek, obdobně u maturitních zkoušek, neboť přítomnost dalších osob působí 
na zkoušené rušivě. Dále se z důvodů kontroly a zpřesnění průběhu zkoušek doplňuje 
pořízení zvukového záznamu u jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický. 
 
K bodu 4: 
Znění se upravuje tak, aby v případě nižšího počtu uchazečů o podzimní termín základní 
a všeobecné jazykové zkoušky, mohla jazyková škola vypsat pouze jarní termín. 
 
K bodu 5: 
Do procesu zaslání pozvánek na zkoušku se doplňuje i elektronický způsob zasílání 
pozvánek. Jedná se o rychlejší a již používaný způsob komunikace.  
 
K bodu 6: 
Doplňuje se nový odstavec, kterým se požaduje, aby školy uveřejňovaly datum státních 
jazykových zkoušek na internetu. Oznámení o konání státních jazykových zkoušek 
i způsobem umožňujícím dálkový přístup zajistí informování o termínech zkoušek i těch 
uchazečů, kteří se určitou dobu nezdržují na adrese, kterou poskytli jazykové škole. Dosud 
školy měly povinnost poslat osobní pozvánku uchazeči, neměly však povinnost uveřejňovat 
data zkoušek na internetu. Z tohoto důvodu nebylo také možné v případě potřeby vykonat 
neohlášenou kontrolu ČŠI u ústní části státní jazykové zkoušky. 
 
K bodu 7-10: 
S ohledem na růst cen od roku 2005 se navrhuje zvýšit i maximální ceny za konání zkoušek. 
Jedná se o maximální ceny, které zohledňují i to, že stávající návrh novely v případě jejího 
přijetí bude platit několik následujících let. 
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K bodu 11: 
Školní řád nahrazen vnitřním předpisem, na který je odkaz ve zkušebním řádu. Školní řád 
jazykové školy je poměrně obsáhlý text, jeho obsah je stanoven školským zákonem. Uvedení 
způsobu úhrady je nad rámec obsahu školního řádu tak, jak je definován ve školském 
zákoně.  
 
K bodu 12: 
Znění ustanovení bylo terminologicky upřesněno. 
 
K bodu 13:  
Zkušební řád pro státní jazykové zkoušky v jazykových školách 
Vzhledem k tomu, že se jedná se o rozsáhlou změnu zkušebního řádu, uvádí se celé nové 
znění. Ustanovení, která byla s ohledem na předcházející znění vyhlášky změněna, jsou 
popsána podrobněji.  
 
K Čl. 1: 
Stanoví se přesná organizace státních jazykových zkoušek základních. V odstavci 2 
se upravují a zpřesňují požadavky na jednotlivé části této zkoušky. 
 
K Čl. 2: 
Stanoví se přesná organizace státních jazykových zkoušek všeobecných. V odstavci 2 
se zpřesňují údaje o délce jednotlivých částí zkoušek. Doplňují se podmínky přihlášky 
ke státní jazykové zkoušce všeobecné, a to doložením seznamu přečtené beletrie 
v originále. V praxi se tento požadavek již uplatňuje. Doplnění se navrhuje z důvodu zajištění 
jednotných požadavků na tuto zkoušku.  
 
K Čl. 3: 
Stanoví se obory, pro které lze skládat státní jazykové zkoušky speciální.  
 
K Čl. 4: 
Stanoví se organizace státní jazykové zkoušky speciální pro obor překladatelský. Nově se 
přidává možnost vypracovat státní zkoušku na počítači. Důvodem je fakt, že k této zkoušce, 
která je na velmi vysoké úrovni, se hlásí pouze zkušení překladatelé, kteří překlady 
vypracovávají na počítači. U ústní zkoušky se doplňuje požadavek znalosti témat 
z literárního života dané jazykové oblasti. 
 
K Čl. 5: 
Stanoví se organizace státní jazykové zkoušky speciální pro obor tlumočnický. Text je stejný 
jako ve stávajícím znění vyhlášky. 
 
K Čl. 6:  
Odst. 1: Ustanovení stanoví požadavek spravedlivého a důstojného průběhu zkoušky.  
 
Odst. 2: Stanoví se, že v případě pozdního příchodu již uchazeči není umožněno konání 
zkoušky. 
 
Odst. 3: Stanoví se povinnosti předsedy komise pro státní jazykové zkoušky. Stanoví se 
organizace a postup opravy písemných prací. Z důvodu kontroly nově písemné práce 
opravují alespoň dva členové a svou opravu podepisují. V případě stížnosti uchazeče bude 
možné lépe dohledat, kdo práci opravoval. 
  
Odst. 4: Nově se stanoví požadavek konce a začátku písemné práce na tabuli a povinnost 
dohledu předsedy komise nebo určeného člena komise nad zkoušku konajícími žáky. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA76CGLQQ)



7 
 

Odst. 5: Stanoví se postup v případě vyloučení uchazeče od zkoušky a zapsání této 
skutečnosti do protokolu o zkoušce. 
 
Odst. 6: Ustanovení stanoví způsob hodnocení písemné části. 
 
Odst. 7: Ustanovení stanoví, kdo a kdy sdělí uchazeči výslednou známku ze státní jazykové 
zkoušky a uvedeno, že způsob manipulace a podmínky nahlížení do testu budou upraveny 
vnitřním předpisem školy. 
 
Odst. 8: Jedná se o nové ustanovení, kterým se umožňuje úprava podmínek zkoušky pro 
uchazeče se zdravotním postižením. 
 
Odst. 9: Uchazeč, který nevyhověl u písemné části zkoušky, nemůže vykonat ústní část 
zkoušky. 
 
Odst. 10: Ustanovení stanoví, kdy se koná ústní část zkoušky. Na základě požadavků 
uchazečů i jazykových škol došlo ke zkrácení termínu mezi písemnou a ústní zkouškou.  
 
Odst. 11: V ustanovení se upravuje způsob výběru témat ústní zkoušky, tedy přesouvá se 
sem ustanovení původního odstavce 9. 
 
Odst. 12: Ustanovení nezměněno, jeho obsahem je popis ústní části zkoušky, přesunutí 
odst. 8. 
 
Odst. 13: Ustanovení nezměněno, jeho obsahem je hodnocení písemné části zkoušky, 
přesunutí odst. 10. 
 
Odst. 14: Popis stanovení výsledku státní jazykové zkoušky. Ustanovení o neveřejnosti 
jednání zkušební komise bylo přesunuto do § 4 odst. 4. 
 
Odst. 15: Ustanovení nezměněno, jeho obsahem je opakování v případě neúspěchu u ústní 
části zkoušky, přesunutí odst. 12. 
 
Odst. 16: Ustanovení stanoví pravidla archivace písemné práce a zvukového záznamu 
ústního projevu uchazeče. 
 
Odst. 17: Ustanovení stanoví délku ukládání dokumentace ke zkoušce. 
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