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V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

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

 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy 
ministerstvo dne 20. února, s termínem dodání stanovisek do 13. března. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Resort Připomínky Vypořádání 
Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínka: 
 
K příloze – k čl. 6 odst. 18: 
 Použité sloveso „archivují“ požadujeme nahradit 
slovním obratem „jsou uloženy“, neboť podle § 68 odst. 1 
zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a 
o změně některých zákonů, jsou všechny dokumenty po 
dobru trvání skartačních lhůt uloženy ve spisovně. Termín 
archivovat (archivace) souvisí s ukládáním archiválií 
v archivu, zatímco v oblasti původců dokumentů se 
používá pojem ukládání dokumentů. V rámci sjednocení 
použité terminologie by bylo vhodné tento výraz zavést 
také v předcházejícím odstavci (nynější odst. 13, po 
přečíslování odst. 17). 
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 
 
 

 
Zásadní připomínka akceptována, text obou odstavců upraven 

Doporučující připomínky: 
 
K čl. I bodu 5 – k § 5 odst. 4: 

Doporučující připomínka neakceptována. 
Formulace je shodná s formulacemi ve školských právních 
předpisech v případech potřeby veřejného informování příjemců 
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Doporučujeme specifikovat obecný pojem „způsobem 
umožňujícím dálkový přístup“ a nahradit jej souslovím „na 
svých internetových stránkách“, neboť zveřejněním 
způsobem umožňujícím dálkový přístup lze rozumět 
zveřejnění kdekoli na internetu. 
 
 

informací (adresátů). Z důvodu zachování jednotnosti pojmů, kdy 
školy stanovené informace zveřejňují vždy na svých internetových 
stránkách a někdy i na jiných místech (např. Internetových 
stránkách zřizovatele), připomínku neakceptujeme. 

K příloze – k čl. 6 odst. 18: 
 Doporučujeme nahradit stanovenou skartační lhůtu 
5 let u protokolů o obsahu  
a průběhu zkoušek a u záznamů o ústní části státní 
jazykové zkoušky lhůtou 45 let. Z hlediska skartačního 
řízení je u těchto typů dokumentů dlouhodobě 
doporučována a také akceptována středními a učňovskými 
školami skartační lhůta 45 let. 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven 

Připomínky legislativně technické: 
 
K úplnému znění: 

Doporučujeme úplné znění uvést do souladu 
s navrženým normativním textem novely (např. v nově 
doplňované větě v § 4 odst. 1 chybí slovo „zkoušky“) a 
především v něm nevyznačovat změny, které se 
původního textu nedotýkají (změny v přechodných 
a zrušovacích ustanoveních původní vyhlášky stejně jako 
ustanovení o nabytí účinnosti). 
 
K příloze – k čl. 6 odst. 8: 
 Doporučujeme slovo „způsobem“ nahradit slovem 
“způsob“. 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

Ministerstvo 
průmyslu a 
obchodu 

Zásadní připomínka: 
Vzhledem ke kompetencím Ministerstva průmyslu a 
obchodu se domníváme, že současné neodůvodněné 
monopolní postavení tzv. jazykových škol s právem státní 
jazykové zkoušky, jež jsou ve skutečnosti příspěvkovými 
organizacemi státu a nejsou tudíž plátci DPH, je 

Vysvětleno. 
Zřizovatelem jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky je 
kraj nebo soukromý subjekt.  
Jazykové školy  nečerpají finanční prostředky pro svoji činnost ze 
státního rozpočtu, tj. nejsou na ně vyčleněny normativy. Pokud se 
jedná o příspěvkové organizace, nedostávají žádný příspěvek ze 
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diskriminující pro ostatní soukromé subjekty působící na 
trhu vzdělávání (další jazykové školy, vzdělávací agentury 
atd., které tento privilegovaný statut nemají). Důsledkem 
popsané skutečnosti je podle nás omezování 
konkurenčního prostředí. 

státního rozpočtu, tj. na svou činnost si vydělávají stejně, jako 
jazykové školy bez práva státní jazykové zkoušky, navíc musí 
plnit náročné požadavky školského zákona. Řídí se zákoníkem 
práce, zaměstnávají učitele na smlouvy na dobu neurčitou. 
Vyhláška č. 33/2005 sb. stanoví ceny za státní jazykové zkoušky, 
školy jsou kontrolované ČŠI, školy pravidelně zasílají krajským 
úřadům hlášení o činnosti a zprávy o hospodaření. 
 
Všechny jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky bez 
ohledu na zřizovatele nejsou plátci DPH z titulu poskytování 
vzdělávání (§51 a § 57 zákona č. 235/2004 Sb.).  
 
Za podmínek stanovených školským zákonem může zřídit 
jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky jakýkoli 
zřizovatel (§8 odst. 6 školského zákona), všichni zřizovatelé mají 
stejné možnosti i podmínky, takže se nejedná o diskriminaci. 
 
Připomínka byla vypořádána písemně dne 27. 4. 2015 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Doporučující připomínky 
Z hlediska působnosti Ministerstva spravedlnosti se 
k předloženému návrhu lze vyjádřit především pro oblast 
překladatelství a tlumočnictví. V současné době je tato 
problematika upravena zákonem č. 36/1967 Sb., o 
znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, 
a vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb., 
k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění 
pozdějších předpisů. Považujeme se za vhodné 
předkladatele tohoto návrhu informovat, že v souladu 
s Plánem legislativních prací vlády na rok 2015 by mělo 
Ministerstvo spravedlnosti předložit vládě do konce 
letošního roku k projednání nový zákon o znalcích, 
tlumočnících a překladatelích. Součástí předloženého 
materiálu by měly být i teze nových prováděcích předpisů, 
které budou mj. upravovat i kvalifikační požadavky. 
V současné době se předpokládá, že tato právní úprava 
nabyde účinnosti 1. ledna 2017. V souvislosti s výše 
uvedeným, si dovolujeme upozornit, že předkladatel 

 
Doporučující připomínka akceptována, zástupce ministerstva 
byl kontaktován. 
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se v obecné části důvodové zprávě odvolává na návrh 
zákona o soudních tlumočnících a překladatelích, který je 
však již z roku 2013 a v současné době se připravuje 
návrh zákona zcela nově. Je tedy možné, že konkrétní 
podmínky a podrobnosti týkající se výkonu činnosti 
soudního tlumočníka či předkladatele budou v novém 
návrhu koncipovány odlišně od návrhu, se kterým 
předkladatel pracoval. 

K jednotlivým novelizačním bodům 
 
K Čl. I, bodu 4 
Doporučujeme dát znění tohoto novelizačního bodu do 
souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních pravidel 
vlády. 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

K Čl. I, bodu 5 
Doporučujeme dát znění tohoto novelizačního bodu do 
souladu s čl. 58 odst. 4 písm. a) Legislativních pravidel 
vlády. 
 
 

 
Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

K Čl. I, bodu 11, k čl. 2 odst. 1 a 4 přílohy 
Dovolujeme si upozornit na nesoulad v článku 2 návrhu 
přílohy, kde se v odstavci 1 uvádí, že uchazeč předloží 
seznam beletrie přečtené „v cizím jazyce“. V odstavci 4 
stejného článku se však již hovoří o beletrii přečtené 
„v originále“. Domníváme se, že tyto dva pojmy nejsou 
zaměnitelné, neboť i originál může být přeložen do jiného 
jazyka odlišného od češtiny, tedy pro nás tzv. cizího 
jazyka. Tuto nejednotnost doporučujeme upravit. 
 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 
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K Čl. I, bodu 11, k čl. 3 odst. 2 přílohy 
Na konci poslední věty v čl. 3 odst. 2 přílohy 
doporučujeme doplnit tečku. 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

K Čl. II  
Není zřejmé, od jakého dne se předpokládá, že návrh 
vyhlášky nabude účinnosti. Považujeme se za vhodné, 
aby toto bylo doplněno. 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven 

Ministerstvo 
zemědělství 

Obecně  
Není zřejmé, zda navrhovatel uvažuje o novele nebo o 
nové vyhlášce. Přiložené platné znění neodpovídá novele, 
která by měla být do něho promítnuta. 
 
 
 

 
Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

K návrhu novely vyhlášky 
1) Text bodu 1. (§ 4 odst. 1) neodpovídá textu v platném 
znění (str. 2), kde před slovy „speciální úrovni“ vypadlo 
zřejmě slovo „zkoušky“.  
 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

2) K bodu 11. (příloha) 
Chybně uvedené uvozovky. Nemají být v textu úvodní věty 
novelizačního bodu. Doporučujeme toto znění – 11. 
Příloha včetně nadpisu zní: 

„Příloha 
 

ZKUŠEBNÍ …..“. 
 

Uvozovky nahoře chybí na konci textu přílohy. 
 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 
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K čl. 2 odst. 1 přílohy (str. 3) – poslední doplňovaná věta 
by mohla vzbuzovat pochybnosti, zda se těch 500 stran 
týká seznamu beletrie či dohromady sečtených přečtených 
stran v cizím jazyce. Doporučujeme přeformulovat 
například takto : „Při přihlášce na zkoušku předloží 
uchazeč seznam beletrie přečtené v cizím jazyce, přičemž 
její rozsah je nejméně 500 stran.“. 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven jinak. 

K platnému znění 
1) Doporučujeme nadpis platného znění upravit takto: 
„Platné znění části vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových 
školách s právem státní jazykové zkoušky a státních 
jazykových zkouškách, s vyznačením navrhovaných změn 
: “. 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

2) Při vyznačení navrhovaných změn by stačilo uvádět jen 
novelizované paragrafy. 
 
 

Doporučující připomínka neakceptována. 
Z důvodů navrhovaných změn ponecháno úplné znění. 

3) Přechodná ustanovení (str. 5) se nenovelizují. Navíc 
v platném znění je účinnost 1. července 2015 a v návrhu 
novely není uveden konkrétní datum. 
 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

K odůvodnění 
Doporučujeme vysvětlit obsah uvedeného spojení „v 
kurikulárních dokumentech“ (str. 1, první odstavec). 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

Ministerstvo 
dopravy 

1. K bodu 4 (§ 5 odst. 3): 

Doporučujeme uvést text novelizačního bodu do 
souladu s čl. 58 odst. 8 písm. b) Legislativních 
pravidel vlády.   

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 
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2. K bodu 5 (§ 5 odst. 4): 

Doporučujeme uvést znění tohoto novelizačního 
bodu do souladu s čl. 58 odst. 4 písm. a) 
Legislativních pravidel vlády. 

 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

3. K Příloze „Zkušební řád“, čl. 3 odst. 1: 

V souladu s článkem 39 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády doporučujeme pojem „státní 
jazykové zkoušky speciální“ převést do singuláru. 

 

Doporučující připomínka neakceptována. 
Plurál v nadpise vyjadřuje, že se jedná o dva typy zkoušek 
speciálních, a to překladatelskou a tlumočnickou. 

4. K Příloze „Zkušební řád“, čl. 6 odst. 8: 

Doporučujeme zvážit novou formulaci věty druhé. 
V navrhovaném znění nedává smysl. 

 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

5. K Příloze „Zkušební řád“, čl. 6 odst. 9: 

Ve větě druhé doporučujeme doplnit slovo 
„komise“. 

 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven jinak, 
viz též připomínka Poradního sboru jazykových škol s právem 
státní jazykové zkoušky. 

Ministerstvo 
financí 

Obecně: 
 Předložený návrh se odůvodňuje mimo jiné 
potřebou harmonizace výuky jazyků podle „Společného 
evropského referenčního rámce“, aniž by bylo uvedeno, o 
jaký dokument  
se jedná a jakou má právní povahu. Doporučujeme doplnit 
důvodovou zprávu o potřebné vysvětlení. 
 V textu se běžně operuje s výrazem „kurikulární“. 
Tento výraz není definičně uveden do českého právního 

 
Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 
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řádu. Nejde ani o obecně používaný výraz. Z používání 
v resortních dokumentech MŠMT (nemajících povahu 
právních předpisů) lze dovodit, že se jedná  
o resortní hantýrku, navíc používanou promiscue. 
Doporučujeme v doprovodných dokumentech k návrhu 
vyhlášky nahradit českým pojmem. 
 
Konkrétně - k bodu 11 
 Uvozovky na začátku textu úvodní věty (před 
slovem „Příloha“) je třeba vypustit, naopak je třeba je 
doplnit na začátek nového znění přílohy (tj. před slova 
„Příloha k vyhlášce …“) a na konec jejího textu (tj. za slova 
„spisové službě.“). Na konci textu bodu 11 je pak třeba 
doplnit tečku. 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

Text čl. 6 odst 7 se odvolává na hodnotící tabulku, která 
ovšem není ani obsažena ani v navrhované novele ani 
v původní vyhlášce. Vyhláška hovoří pouze o hodnotících 
stupních, resp. o slovním hodnocení („prospěl“, 
„neprospěl“…). Doporučujeme upravit. 

Doporučující připomínka neakceptována. 
Hodnotící tabulka je součástí pokynů zadavatele současně 
s klíčem k jednotlivým částem. 

Ministerstvo 
kultury doporučující 

K Čl. II - Účinnost 
Ačkoli předkládací zpráva a důvodová zpráva v obecné 
části - bodě 4 uvádí jako den navrhované účinnosti 1. 
červenec 2015, v návrhu vyhlášky není uvedeno žádné 
datum, ke kterému by měl předpis nabýt účinnosti. 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 
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K Odůvodnění - Zvláštní části  
Zde bylo nejspíše omylem vypuštěno ustanovení Čl. II – 
Účinnost. 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

K IV. části materiálu - Návrhu úplného znění 
Při vědomí toho, že text úplného znění nemá závazný 
charakter, upozorňujeme předkladatele na nesprávně 
naznačené zrušení § 9 vyhlášky a změny provedené 
v následujících paragrafech, kterých se novela nedotýká 
(konkrétně máme na mysli přečíslování paragrafů a změnu 
účinnosti původního předpisu v § 11).  
 

 
Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

Poradní sbor 
Jazykových 
škol s právem 
státní 
jazykové 
zkoušky 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Připomínky zásadní: 
 
§ 2, odst. 1  

- vyškrtnout na konci „s uvedením prospěchu“ – na 
oficiálním formuláři Osvědčení pro jednoleté 
intenzivní kurzy s denní výukou kolonka prospěch 
VŮBEC NENÍ. 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 

§ 6, odst. 4  

- změnit tak, že by „podmínky pro vrácení poměrné 
části ….“ budou místo školního řádu jazykové školy 
upraveny pouze VNITŘNÍM PŘEDPISEM jazykové 
školy. Důvod: je to poměrně obsáhlý text (naše 
Směrnice o SJZ má 2 strany A4 textu) a navíc 
Školský zákon (viz jeho § 30) neuvádí nic, pod co 
by se bližší podmínky organizace SJZ mohly ve 
školním řádu „schovat“. Navíc existenci „vnitřního 
předpisu“ pak zmiňuje i Příloha – Zkušební řád 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 
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v Čl. 6, odst. 8. 

 
§ 7, odst. 1  

-  vyškrtnout 

 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 

§7, odst. 2 – doplnit text Kým? Kdo jmenuje? 
 
Předseda komise pro státní jazykové zkoušky je jmenován 
vždy do 31. prosince pro následující rok.       

- Dle našeho názoru je nutné, aby předseda komise 
pro SJZ - jedna osoba za jednu školu (dříve mnoho 
předsedů) - byl jmenován MŠMT. Jedině tak bude 
mít ministerstvo informace o tom, která škola 
v daném období SJZ pořádá. 

Zásadní připomínka neakceptována. 
 
Dle novely školského zákona a v souladu s podobou státních 
maturitních zkoušek předsedy jmenuje krajský úřad. 
 
Navrhovaná úprava by byla v rozporu se školským zákonem, 
neboť jmenování předsedů zkušebních komisí pro státní 
jazykovou zkoušku je upraveno v § 110 odst. 4 školského zákona. 

 
§8 – doplnit text 
 
MŠMT určí na základě písemného pověření právnické 
osoby, které vytvoří zadání státních jazykových zkoušek a 
zajistí jejich distribuci do jazykových škol s právem SJZ 
v ČR. 
 

Zásadní připomínka akceptována jinak. 
 
Úprava je dána školským zákonem, podle kterého ministerstvo 
určuje zadání písemné části státní jazykové zkoušky, způsob 
tohoto určení je metodikou, která nepatří do právního předpisu. 
Výlučnost jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky 
hlavního města Prahy byla řešena věcným odborem.  
 
 
 
 
 
 

 
Příloha: 
 
Čl. 1, odst. 2, písmeno a)  

-  Navrhujeme navýšit rozsah textu na 700 – 1000 

 
Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 
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slov, stávající počet slov 600 – 800 je velmi nízký. 
Pro srovnání – mezinárodní zkouška z angličtiny  
FCE o stejné úrovni obtížnosti (B2) jako SJZ 
základní, má v části čtení počet slov 2000.  

Čl. 2, odst. 2, písmeno b)  

- opravit … v celkové délce „85 minut“, aby byl 
dodržen limit 240 minut na celou zkoušku 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 

Čl. 6 Společná ustanovení 
 
odst. 7 – vyškrtnout větu: CELKOVÁ ÚROVEŇ 
PÍSEMNÉ ČÁSTI ZKOUŠKY UCHAZEČE SE ZVLÁŠŤ 
PEČLIVĚ ZVAŽUJE, JESTLIŽE UCHAZEČ Z NĚKTERÉ 
JEJÍ SLOŽKY NEVYHOVĚL. O tom, zda uchazeč celkově 
v písemné zkoušce uspěl či ne stanoví jednoznačně 
v další větě zmíněná hodnotící tabulka, která jednoznačně 
a přesně uvádí nutný počet bodů z jednotlivých částí 
zkoušky a řeší i případ, kdy uchazeč u některé části 
neuspěl. Nemůže jít tedy o nějaké subjektivní „zvlášť 
pečlivé“ posuzování komise! Navrhujeme tedy vyškrtnout 
zmíněnou větu a naopak k poslední větě přidat ještě 
upřesnění, že tabulka hodnotí nejen jednotlivé části, ale 
také CELKOVÝ VÝSLEDEK a dále o jakou hodnotící 
tabulku se jedná. Nové znění: 

odst. (7) Při stanovení celkového výsledku písemné části 
zkoušky se přihlíží ke všem jejím složkám. Hodnocení 
jednotlivých částí i CELKOVÝ VÝSLEDEK stanoví 
hodnotící tabulka, která je součástí Pokynů pro 
zadavatele.  

 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven jinak, 
navrhované znění však odpovídá požadovanému záměru. 
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ZEJMÉNA PROSÍME, ABY BYLA ZAŘAZENA DO 
ODST. (7) TA ČÁST VĚTY, ŽE HODNOTÍCÍ TABULKA 
STANOVÍ I CELKOVÝ VÝSLEDEK, protože právě řeší i 
případy, kdy uchazeč v některé části neuspěje! 
 

 
odst. 8 – opravit text … stanoví vnitřním předpisem 
„ZPŮSOB“ manipulace a podmínky nahlížení do testu… 

 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 

 
odst. 9 – vyškrtnout text: Škola zajišťuje vhodná opatření 
k podpoře odůvodněných zvláštních potřeb k uzpůsobení 
zkoušky uchazečů zejména ze zdravotních důvodů. 
Zdravotní důvody se dokládají lékařským potvrzením, 
ledaže je zkušební komise nevyžaduje??? O úpravě 
podmínek zkoušky a zohlednění požadavku rozhoduje 
předseda komise pro státní jazykové zkoušky.  
Nahradit následujícím textem: 
Uchazečům se zdravotním postižením, které může ovlivnit 
jejich schopnost konat zkoušku, škola vhodným způsobem 
upraví podmínky zkoušky (například přiznáním přednosti 
při ústní části zkoušky, prodloužením časového limitu, 
umožněním využití kompenzačních pomůcek). O úpravě 
podmínek zkoušky a zohlednění požadavků rozhoduje 
předseda komise pro státní jazykové zkoušky.  
 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 

odst. 17 -  opravit text takto: Písemné práce všech druhů 
státních jazykových zkoušek a zvukové záznamy ústního 
projevu uchazečů ze speciální tlumočnické jazykové 
zkoušky se archivují 2 roky. 
 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 
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odst. 18 - opravit text: Protokoly o obsahu a průběhu 
zkoušek a záznamy o státní jazykové zkoušce se archivují 
45 let (jako maturitní protokoly – NE 5 let).  
 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 

Připomínky doporučující: 
 
§4, odst. 4 
Názvy formulářů protokol a záznam mají oficiální název, 
proto velké začáteční písmeno: 
Záznam o státní jazykové zkoušce  
Protokol o písemné části státní zkoušky 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

 
Vzhledem k tomu, že jazykové školy s právem SJZ pro 
velký zájem veřejnosti pořádají jazykovou zkoušku na 
úrovni B1 podle SERR, žádáme o legislativní vyjasnění 
statutu této jazykové zkoušky na úrovni B1. 
Jazyková škola s právem SJZ  vydává po prokázání 
znalosti jazyka odpovídající absolvování výuky v rozsahu 
420 vyučovací hodin Osvědčení o základní znalosti jazyka 
(formulář č. 497311 vydávaným společností Sevt). 
Navrhujeme zařazení zkoušky na této úrovni do Přílohy 
k novelizované vyhlášce č. 33/2005 Sb. 
 

 
Doporučující připomínka neakceptována. Pro vznik nového 
ustanovení o osvědčení o základní znalosti není odpovídající 
zmocnění ve školském zákoně.  Pro jiné druhy jazykových 
zkoušek nemáme ve školském zákoně zmocnění k jejich úpravě. 

 
Plzeňský kraj 

1. Ke znění Přílohy – Zkušební řád, čl. 1, odst. 2) a): 
Navrhujeme stanovit délku této části zkoušky také 
v rozmezí, tj. 55 – 60 minut, protože jinak by při 
kratší části poslechu (viz c) nebyla dodržena 
celková doba zkoušky 4 hodiny. 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 
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2. Ke znění Přílohy - Zkušební řád, čl. 1, odst. 2) d): i 
v této části stanovit rozmezí délky testu 55 – 60 
minut ze stejného důvodu – dodržení celkové 
délky písemné zkoušky 4 hodiny.  

 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 

3. Ke znění Přílohy – Zkušební řád, čl. 2, odst. 2) a): 
Navrhujeme stanovit délku této části zkoušky také 
v rozmezí, tj. 55 – 60 minut, protože jinak by při 
kratší části poslechu (viz c) nebyla dodržena 
celková doba zkoušky 4 hodiny. 

 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 

4. Ke znění Přílohy - Zkušební řád, čl. 2, odst. 2) d): i 
v této části stanovit rozmezí délky testu 55 – 60 
minut ze stejného důvodu – dodržení celkové 
délky písemné zkoušky 4 hodiny. 

 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 

5. Ke znění ust. čl. 6, odst. 9) Zkušebního řádu: 
Zdravotní důvody se dokládají lékařským 
potvrzením, ledaže je zkušební komise 
nevyžaduje. – navrhujeme vždy vyžadovat 
lékařské potvrzení. Navržená formulace je 
zneužitelná.  

 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 
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6. Ke znění ust. čl. 6, odst. 17) Zkušebního řádu: 
přeformulovat původní větu navrženým způsobem, 
protože zvukový záznam se dělá pouze 
u tlumočnické zkoušky: 

Písemné práce a zvukové záznamy ústního projevu 
uchazečů u všech druhů státních jazykových zkoušek se 
archivují 2 roky. 
Písemné práce všech druhů státních jazykových zkoušek 
a zvukové záznamy ústního projevu uchazečů speciální 
tlumočnické jazykové zkoušky se archivují 2 roky. 
 

 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 

8. Ke znění ust. čl. 6, odst. 18) Zkušebního řádu: doba 
archivace záznamů o ústní části jazykové zkoušky 
nemůže být 5 let, ale 45 let podle zákona o archivnictví a 
spisové službě, protože na základě těchto záznamů se 
vystavují případné duplikáty vysvědčení o vykonané 
zkoušce. 
 

Zásadní připomínka akceptována, text upraven. 

Doporučující připomínky: 
1. Ke znění ust. čl. 6, odst. 8) Zkušebního řádu: 

opravit překlep: Jazyková škola stanoví vnitřním 
předpisem způsobem 

 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

2. Ke znění ust. čl. 6, odst. 9) Zkušebního řádu: 
Doplnit do věty slovo komise: 

O úpravě podmínek zkoušky a zohlednění 
požadavků rozhoduje předseda komise pro státní 
jazykové zkoušky. 

 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 
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Jihomoravský 
kraj 
 
 

I. K § navrhovanému znění § 4 odst. 4 vyhlášky 
navrhujeme doplnit větu: „Z ústní části Státní jazykové 
zkoušky speciální pro obor tlumočnický se pořizuje 
zvukový záznam ústního projevu uchazeče.“ Zvláštní 
formu „dokumentace“ určenou výhradně pro tuto speciální 
zkoušku doporučujeme zakotvit přímo do textu vyhlášky 
stejně jako ostatní používané formy dokumentace. Tím se 
předejde nejasnostem, zda by neměla být tato forma 
„dokumentace“ pořizována i při jiných jazykových 
zkouškách. 
 

 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

II. K navrhovanému zkušebnímu řádu, který tvoří 
přílohu předložené vyhlášky, máme následující 
připomínky: 
1. V čl. 1 odst. 1 větě druhé je nastaven požadavek na 

znalost lexikálních jednotek potřebných pro zvládnutí 
jazykové zkoušky dotčené úrovně. Požadavek je 
stanoven v rozmezí 2000 až 2500 lexikálních 
jednotek. Navrhujeme změnit vymezení tohoto 
požadavku tak, aby neumožňoval nerovný přístup, 
tedy aby byl vyjádřen stejně jako v čl. 2 zkušebního 
řádu pouze jednou číslovkou. Text by mohl znít„… 
přibližně 2500 lexikálních jednotek.“ 
 

Doporučující připomínka neakceptována.  
Navrhovaný text vyhlášky je přesnější. 

2. Čl. 1 odst. 2 v bodech a), b), c), d) trpí vadou, která 
znesnadňuje porozumění textu. Ve všech bodech je 
nesrozumitelně délka jednotlivých složek písemné 
části zkoušky připojena k textu, který mluví 
o obsahové náplni složek zkoušky. 

Doporučující připomínka neakceptována.  
Délka textu úzce souvisí s jazykovou náročností zkoušky a tedy i 
s obsahem zkoušky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORNA76CGN4I)



Stránka 17 (celkem 23) 

3. Čl. 2 odst. 2 v bodech a), b), c), d) trpí stejnou vadou, 
jaká je uvedena v předchozím bodě připomínek. 

Doporučující připomínka neakceptována.  
Délka textu úzce souvisí s jazykovou náročností zkoušky a tedy i 
s obsahem zkoušky. 

4. V čl. 2 odst. 3 větě první je chybně nastavena délka 
písemné části zkoušky na 4 hodiny. Při sečtení dílčích 
délek trvání všech jejich složek musí být celková délka 
jiná. 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

5. Ustanovení čl. 6 odst. 2 považujeme za zmatečné. 
Domníváme se, že uchazeč by měl být pozván na čas, 
který je třeba pro řádné zahájení zkoušky. 
Domníváme se, že zvát uchazeče na konkrétní čas a 
přitom požadovat jeho přítomnost minimálně 15 minut 
předem, je legislativně nesprávné. Z uvedeného 
ustanovení navíc není zřejmé, jaké oprávnění má 
škola pro případ „pozdního příchodu (co a v jakých 
mantinelech je jazyková škola kompetentní činit). 
Z tohoto pohledu je uvedené ustanovení 
neaplikovatelné, protože umožňuje libovolný postup 
jazykové školy. Navrhujeme úpravu zjednodušit v tom 
smyslu, že bude konstatována povinnost uchazeče se 
ke zkoušce dostavit včas podle pozvánky, jinak bude 
z konání zkoušky v konkrétním termínu vyloučen. 
V takovém případě by také výslovně mělo zaznít, že 
mu nebude vracen poplatek (úplata) za zkoušku. 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven.  
Posouzení propadnutí platby za zkoušku posoudí komise. 
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6. Ustanovení čl. 6 odst. 6 navrhujeme doplnit v tom 
smyslu, aby z něj výslovně vyplývalo oprávnění 
jazykové školy žáka ze zkoušky vyloučit s tím, že mu 
nebude vracen poplatek (úplata) za zkoušku. Stávající 
znění zkušebního řádu o této kompetenci nemluví, což 
může způsobit zásadní dohady o takovém oprávnění 
školy. 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven.  

7. Z ustanovení čl. 6 odst. 8 navrhujeme vypustit 
poslední větu, která odporuje moderním trendům 
poskytování veřejných služeb, mezi které se řadí i 
poskytování vzdělávání. Uvedené ustanovení se jeví 
také jako neúčinné, protože vydání opravených testů 
by uchazeč dosáhl použitím zákona č. 106/1999 Sb., 
o svobodném přístupu k informacím, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 

8. V ustanovení čl. 6 odst. 12 navrhujeme změnit 
používané pojmy tak, aby z něj bylo zřejmé, co si 
uchazeč u ústní části zkoušky losuje. Uvedený 
odstavec totiž v jedné své části mluví o otázce k ústní 
části zkoušky a v druhé o konkrétním obsahovém 
zaměření. 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 
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Do ustanovení čl. 6 odst. 15 navrhujeme doplnit 
komplexnější úpravu „přezkumu výsledku státní jazykové 
zkoušky“. V tuto chvíli není zřejmé, kdo by o přezkumu 
rozhodoval, podle jakých principů atd. V případě, že 
stávající úprava nebude doplněna, považujeme ji za zcela 
nedostatečnou, neaplikovatelnou, a navrhujeme ji vypustit.  
 
Ustanovení čl. 17 a 18 navrhujeme změnit, aby byly 
formulovány tak, že předmětné „dokumenty“ budou ve 
škole uchovávány 2 roky respektive 5 let a následně s nimi 
bude zacházeno ve smyslu zákona o archivnictví a 
spisové službě a o změně některých zákonů. Námi 
navržená formulace lépe vyhovuje smyslu úpravy 
a pojmům uváděným v obecně závazných právních 
předpisech.  

Doporučující připomínka neakceptována.  
 
 
 
 
 
 
 
Doporučující připomínka neakceptována, konkrétní uvedení 
délky  uchování  uvedených dokumentů působí přehledněji. 

Kraj Vysočina 
Připomínka k Čl. I bodu 5: 

Navrhujeme v § 5 odst. 4 zveřejnit vedle 
termínů ústní části rovněž termíny písemné 
části.  
Dále navrhujeme stanovit, v jakém časovém 
předstihu musí škola termíny zveřejnit. 
Dodáváme, že podle § 5 odst. 2 vyhlášky 
přihlášku uchazeč odevzdá v termínu 
stanoveném a zveřejněném. 

 
Doporučující připomínka akceptována jinak. 
Termíny státních jazykových zkoušek písemné části zveřejňuje 
MŠMT. 
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Připomínka k Čl. I bodu 11: 

Navrhujeme v čl. 3 odst. 2 zkušebního řádu 
definovat pojem „vyšší specializovaný 
kurz“. 
Není jasné, zda se tímto pojmem rozumí 
speciální kurz dle § 1 odst. 3 písm. e) vyhlášky? 
Pokud ano, navrhujeme slova „vyšší 
specializované kurzy“ nahradit slovy „speciální 
kurzy“. Doporučujeme používat jednotnou 
terminologii. 
 

Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Připomínka k Čl. I bodu 11: 
Navrhujeme v čl. 6 sjednotit, popř. sloučit odstavce 3 a 4 
zkušebního řádu, neboť obsahují zčásti duplicitní úpravu, 
a to například takto: 
„Předseda komise pro státní jazykové zkoušky pověřuje 
členy zkušební komise dozorem u písemné části státní 
jazykové zkoušky a opravováním písemných prací 
uchazečů, přičemž písemnou část státní jazykové zkoušky 
opravují nejméně dva členové zkušební komise a opravu 
stvrzují svými podpisy.“  
 

 
Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 
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Připomínka k Čl. I bodu 11: 
Navrhujeme v čl. 6 zkušebního řádu následující znění 
odstavce 6: 
„(6) Pokud uchazeč použil nedovolené pomůcky nebo 
průběh zkoušky jinak vážně narušil, rozhodne je 
předseda zkušební komise nebo jím určený člen po 
poradě s předsedou komise pro státní jazykové 
zkoušky nebo jím pověřeným členem komise pro 
státní jazykové zkoušky, zda uchazeč může ve 
zkoušce pokračovat. oprávněn uchazeče ze zkoušky 
vyloučit. Tuto skutečnost zároveň zaznamená do 
protokolu o obsahu a průběhu zkoušky.“ 
Tato formulace zkušebního řádu lépe vystihuje sankci za 
nedodržení pravidel ze strany uchazeče. Důvodová zpráva 
navíc uvádí, že by toto ustanovení zkušebního řádu mělo 
stanovit postup v případě vyloučení uchazeče ze zkoušky. 
Tato skutečnost by měla být rovněž zanesena do 
protokolu o obsahu a průběhu zkoušky, o němž se hovoří 
v důvodové zprávě. 
 

 
Doporučující připomínka akceptována částečně, text upraven. 
Nebyla akceptována část, která v původním návrhu řeší sdílenou 
odpovědnost za vyloučení ze zkoušky. 
 

 
Připomínka k Čl. I bodu 11: 
Navrhujeme v čl. 6 odst. 8 zkušebního řádu nahradit 
slovo „způsobem“ slovy „způsob“ a za slovo „opisy“ 
vložit slova „a kopie“. 
 

 
Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 
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Stránka 22 (celkem 23) 

 
Připomínka k Čl. I bodu 11: 
Navrhujeme v čl. 6 zkušebního řádu následující znění 
odstavce 9: 
„(9) Škola zajišťuje vhodná opatření k podpoře 
odůvodněných zvláštních potřeb k uzpůsobení 
zkoušky uchazečů, zejména ze zdravotních důvodů. 
Zdravotní důvody se dokládají lékařským potvrzením 
uchazeče, ledaže je zkušební komise nevyžaduje. O 
úpravě podmínek zkoušky a zohlednění požadavků 
rozhoduje předseda komise pro státní jazykové 
zkoušky. 

 
Doporučující připomínka akceptována, text upraven jinak, 
nicméně obsahově úprava vystihuje připomínku. 
 

 
Připomínka k Čl. I bodu 11: 
Navrhujeme v čl. 6 odst. 15 zkušebního řádu doplnit, v 
jakém režimu se bude postupovat v případě 
přezkoumání výsledku zkoušky. 
Dále navrhujeme výslovně stanovit lhůtu, do kdy musí být 
přezkum výsledku hotov. 
Stávající znění zvyšuje právní nejistotu uchazeče, jelikož 
přezkum se dotýká jeho práv. 
Dále navrhujeme v čl. 6 odst. 15 zkušebního řádu 
nahradit slova „tří dnů“ slovy „tří pracovních dnů“. 

 
 
Doporučující připomínka neakceptována.  
Postup stanoví vnitřní řád.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Doporučující připomínka akceptována, text upraven. 
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Stránka 23 (celkem 23) 

 
Připomínka k Čl. I bodu 11: 
Navrhujeme v čl. 6 odst. 16 zkušebního řádu časově 
limitovat, do kdy může neúspěšný uchazeč požádat o 
opakování ústní části státní jazykové zkoušky. 
Dále navrhujeme upřesnit vzájemný vztah mezi první a 
druhou větou tohoto odstavce, zda platí, že je zde 
možnost povolit opakování (věta první) či zda bude za 
předpokladu splnění podmínky klasifikace písemné 
části zkoušky stupněm 1 nebo 2 obligatorně povoleno 
(věta druhá). 
 

 
 
Doporučující připomínka neakceptována.  
Termíny státních jazykových zkoušek stanoví MŠMT. 

V Praze dne 15. srpna 2017 

Vypracovala: PhDr. Marie Černíková Podpis: 
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	K návrhu novely vyhlášky
	K odůvodnění
	Doporučujeme vysvětlit obsah uvedeného spojení „v kurikulárních dokumentech“ (str. 1, první odstavec).



