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III. 
Odůvodnění 

I. Obecná část 

V souvislosti s přijetím zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, se pro osoby, které nemají 
občanství České republiky a chtějí být přijaty do služebního poměru v orgánech státní správy, 
zavádí zkouška z českého jazyka. Zkoušku organizují zkušební instituce, které jsou členy 
Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě a uskutečňují touto asociací 
certifikovanou zkoušku z českého jazyka jako cizího jazyka. Zkoušku nemusí skládat osoby, 
které doloží, že absolvovaly alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysokou 
školu, na kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk.  

A. Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace - RIA 

1. Důvod předložení a cíle  

1. 1 Název 
Dne 6. 11. 2014 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, 

který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 2015.  Zmocňovací ustanovení § 25 tohoto zákona ukládá 
Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) povinnost vydat 
vyhlášku upravující obsah a rozsah zkoušky z českého jazyka. Navrhuje se název „Vyhláška 
o zkoušce z českého jazyka pro žadatele o přijetí do služebního poměru, kteří nejsou státními 
občany České republiky“. 

1. 2. Definice problému 
Cizinci, kteří dosud pracují v orgánech státní správy, nemuseli při přijetí skládat jazykovou 

zkoušku. Navrhované řešení zvýší jazykovou znalost cizinců pracujících ve státní správě 
a zároveň sjednotí podmínky pro přijetí do služebního poměru. Navrhované řešení není 
diskriminační ani z hlediska finančního, protože žadatel bude moci požádat o proplacení ceny 
za zkoušku. 

Zkoušku dle zákona č. 234/2014 Sb. nemusí skládat zaměstnanci, zařazení sice do 
služebních úřadů, leč stojící mimo působnost zákona o státní službě. Kromě toho platí pro 
žadatele o přijetí do státní služby, kteří nejsou státními občany České republiky, výjimka 
absolvováním alespoň po dobu 3 školních roků základní, střední nebo vysoké školy, na 
kterých byl vyučovacím jazykem český jazyk. 

Cílem zavedení zkoušky z jazyka je motivovat žadatele k výuce českého jazyka a zlepšit 
tak jejich znalost češtiny, která je pro práci v této oblasti velmi důležitá. Porozumění česky 
psaným textům i dobré komunikační schopnosti jsou nezbytným předpokladem pro zařazení 
na jakoukoliv pozici ve státní službě. 

Navrhuje se zkouška na úrovni C1, resp. B2 podle Společného evropského referenčního 
rámce pro jazyky (dále jen „SERR“), a to podle toho, zda žadatel o přijetí do služebního 
poměru má obsadit místo představeného, nebo jiné („referentské“) místo. Požadovaná úroveň 
je tedy minimálně o jeden stupeň vyšší znalost než nyní organizovaná zkouška pro přiznání 
státního občanství České republiky. Na základě informací z ostatních evropských států je 
složení jazykové zkoušky alespoň na úrovni B2 dle SERR standardní podmínkou zaměstnání 
ve státní správě. 
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Pokud jde o zkoušku z českého jazyka, lze pro srovnání uvést, že žadatelé o trvalý pobyt 
na území České republiky konají zkoušku na úrovni A1 dle SERR (vyhláška č. 348/2008 Sb., 
o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu na 
území České republiky); tuto zkoušku konají jen cizinci z třetích států. Žadatelé o státní 
občanství ČR konají zkoušku z českého jazyka úrovni B1 dle SERR (vyhláška č. 433/2013 
Sb., o prokazování znalosti českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního 
občanství České republiky); tuto zkoušku konají všichni cizinci, tj. jak z třetích zemí, tak 
z Evropské unie. 

Pro úplnost lze dodat, že povinnost prokázat znalost českého jazyka podle § 25 odst. 2 
zákona o státní službě nemá dosavadní zaměstnanec při tzv. překlopení ve smyslu ustanovení 
§ 190 odst. 1 písm. a), resp. § 192 odst. 1 písm. a) zákona o státní službě. 

K navázání navrhované úpravy na SERR lze obecně uvést, že se opírá o všeobecnou 
známost tohoto dokumentu spojenou s jeho odbornou autoritou. V kontextu českého práva je 
pak možno připomenout, že požadavek ověření jazykových kompetencí, navázaný na SERR, 
kladou i další právní předpisy (například zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů). 

Oprávnění osoby uskutečňovat zkoušku znalosti českého jazyka pro žadatele o přijetí do 
služebního poměru je ze zákona navázáno na plnoprávné členství této osoby v Asociaci 
jazykových zkušebních institucí v Evropě (Association of Language Testers in Europe – 
ALTE) a certifikaci udělenou touto asociací pro zkoušení znalosti českého jazyka jako cizího 
jazyka. Na území České republiky tuto podmínku toho času splňuje Univerzita Karlova; 
zkoušky se realizují v rámci Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy (dále jen 
„ÚJOP UK“). 

1. 3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 
V současné době se při přijímacím řízení do orgánů státní správy nevyžaduje zkouška 

z českého jazyka. Nejvíce cizinců, kteří pracují v současné době ve státní správě, jsou 
slovenští státní příslušníci. Cizinci z ostatních evropských států působí zejména v rámci 
operačních programů Evropské unie. 

1. 4 Identifikace dotčených subjektů 

• cizinci, kteří žádají o přijetí do služebního poměru, 
• Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, 
• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

1. 5 Popis cílového stavu 
Zavedením povinnosti složit zkoušku znalosti českého jazyka se předpokládá zvýšení 

motivace ke studiu českého jazyka a tedy zlepšení jazykových znalostí uchazečů o tuto práci. 
Dobrá znalost českého jazyka pomůže předcházet nedorozumění a možné chybovosti. 

Zavedením zkoušek se na obecné úrovni stanoví minimální požadavek jazykových 
kompetencí.  

1. 6 Zhodnocení rizika 
V případě neprovedení zákonné úpravy by absentovala obecně závazná pravidla stanovící 

obsah a rozsah požadované jazykové zkoušky. Právní úprava by nemohla plnit svůj účel. 
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2. Návrh variant řešení  

2. 1. Varianta I - úroveň zkoušky z českého jazyka B2 dle SERR 
Uchazeč by měl porozumět hlavním myšlenkám vysloveným k běžným tématům spojeným 

se školou, zaměstnáním a volným časem a komunikovat bez přípravy na známá témata. Podle 
SERR tento popis odpovídá úrovni B2, tj. samostatný uživatel1.  Jedná se tedy o takovou 
znalost řečových dovedností, kdy uživatel dokáže porozumět hlavním myšlenkám složitých 
textů týkajících se jak konkrétních, tak abstraktních témat včetně odborně zaměřených diskusí 
ve svém oboru. Dokáže se účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést 
běžný rozhovor s rodilými mluvčími, aniž by to představovalo zvýšené úsilí pro kteréhokoliv 
účastníka interakce. Umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat 
a vysvětlit své názorové stanovisko týkající se aktuálního problému s uvedením výhod 
a nevýhod různých možností. 

Pokud jde o přípravu na zkoušku, ÚJOP UK organizuje přípravné kurzy. Zkoušky pak 
cizinec skládá v pracovištích a smluvních zařízeních ÚJOP UK, v celé České republice 
(počítá se celkově s více než deseti zkušebními místy), viz webové stránky 
http://ujop.cuni.cz/.  Cizinec získá mezinárodně uznávaný certifikát. 

Přípravu na zkoušku si cizinec hradí sám. Dle § 25 odst. 2 zákona č. 234/2014 Sb. má 
žadatel nárok na náhradu nákladů za jednu účast na zkoušce z českého jazyka úřadem, na 
který se hlásí. 

Tato úroveň odpovídá obecným očekáváním jazykové úrovně státního zaměstnance. 

2. 2. Varianta II - úroveň zkoušky z českého jazyka B1 dle SERR  
Tato varianta předpokládá zkoušku z českého jazyka na úrovni B1  podle SERR.  Jedná se 

tedy o takovou znalost řečových dovedností, při které je uchazeč schopen samostatně napsat 
jednoduchý dopis, komunikovat bez přípravy na dané téma. Ovládá jazyk tak, že pro něj není 
problém zapojit se do běžného pracovního kolektivu, a pokud je to třeba, doučit se rychle 
odbornou terminologii. Nicméně tato úroveň je pro práci ve státní správě nedostatečná.  

Složení zkoušky na úrovni B1 se požaduje při předložení žádosti o státní občanství ČR. 
Tuto zkoušku skládají všichni žadatelé bez rozdílu vzdělání. Předkladatel vyhlášky vycházel 
z předpokladu, že znalost českého jazyka zaměstnanců státní správy, kteří denně pracují 
s textem, musí být vyšší. 

2. 3. Varianta III - úroveň zkoušky z českého jazyka C1 dle SERR 
Tato varianta předpokládá zkoušku z českého jazyka úrovni C1 podle SERR, tj. zkušený 

uživatel.  Jedná se tedy o takovou znalost řečových dovedností, při které uživatel rozumí 
širokému rejstříku náročných a dlouhých textů a rozpozná implicitní významy textů. Umí se 
plynule a pohotově vyjadřovat bez zjevného hledání výrazů. Umí jazyk užívat pružně 
a efektivně pro společenské, akademické a profesní účely. Umí vytvořit srozumitelné, dobře 
uspořádané, podrobné texty na složitá témata, čímž prokazuje ovládnutí kompozičních útvarů, 
spojovacích výrazů a prostředků koheze. 

Jedná se o velmi dobrou jazykovou úroveň. Pro srovnání tato úroveň odpovídá např. 
magisterskému studiu jazykového oboru, státní jazykové zkoušce všeobecné či v angličtině 
zkoušce CAE. Její dosažení je velmi komplikované a dlouhodobé. 

                                                           
1  Společný evropský referenční rámec pro jazyky, http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/spolecny-evropsky-
referencni-ramec-pro-jazyky. 
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Tato úroveň odpovídá očekávání jazykové kompetence u představených s ohledem na 
jejich vyšší společenskou i pracovní exponovanost a také na jejich úkol kontrolovat práci 
podřízených. Pro „referentské“ pozice však obecně potřebná není, ba mohla by v některých 
případech působit i kontraproduktivně (odrazováním jinak kvalitních zájemců o státní službu). 

2. 4. Varianta IV 
Tato varianta počítá s diferencováním požadované úrovně znalosti jazyka podle pozice, 

kterou má žadatel o přijetí do služebního poměru zastávat. S ohledem na výše uvedené se 
uvažuje s úrovněmi B2 a C1 podle SERR, přičemž vhodné hledisko rozlišení se spatřuje 
v tom, zda daná osoba má obsadit pozici představeného. 

Tato varianta se ukazuje jako vhodná zejména s ohledem na souvztažnost znalostního 
požadavku s eventuální pozicí. 

2. 5. Varianta V („nulová“ varianta) 
Varianta V předpokládá, že tato vyhláška nebude vydána, a tedy nebude naplněno 

zmocnění podle § 25 zákona č. 234/2014 Sb. Tato varianta je nepřijatelná a nebude dále 
analyzována. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3. 1 Identifikace nákladů a přínosů 
Realizace variant I, II, III, IV nezakládá nárok na žádné finanční prostředky ze státního 

rozpočtu na vývoj zkoušek z jazyka.  
Dle § 25 odst. 2 mají žadatelé nárok na proplacení nákladů na jeden termín zkoušky 

úřadem, do nějž se uchazeč hlásí. Tyto prostředky budou hrazeny z příslušné kapitoly státního 
rozpočtu. 

3. 2 Náklady 
Náklady na vývoj zkoušek z jazyka hradí Univerzita Karlova (ÚJOP UK).  
Pokud se týká konkrétní zkoušky, jedná se o úplatu ve výši 3 500,- Kč.  

3. 3 Přínosy  
Přínosem je zlepšení znalosti českého jazyka. Jazyková vybavenost je klíčovým faktorem 

soužití a lepšího poznání kultur a je nezbytná pro každodenní pracovní příp. i osobní život 
žadatelů.  

3. 4 Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 
Zavedením požadavku jazykové zkoušky a stanovením jejího obsahu a rozsahu bude na 
obecné úrovni zajištěn požadavek určité úrovně jazykových kompetencí osob činných ve 
státní službě. Požadavek je formulován pro všechny cizince, na něž se vztahuje, shodně. 

4. Návrh řešení 

Navrhuje se přijetí varianty IV.  

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

S úrovní zkoušky z českého jazyka budou seznámeni zástupci orgánů státní správy. 
Zástupci ÚJOP UK budou požádáni o úpravu webových stránek, tak, aby byly pro zkoušku 
návodné. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9W2BY49Q)



 
 

5 
 

6. Přezkum účinnosti regulace 

Vzhledem k tomu, že se jedná o nový právní předpis, nebylo možné ho podrobit přezkumu. 
Vzhledem k tomu, že ministerstvo realizuje i systém výuky a zkoušek z českého jazyka 
pro trvalý pobyt na území České republiky, o jehož realizaci podává každoročně informaci 
pro jednání vlády, a je gestorem vyhlášky upravující zkoušky z českého jazyka pro žadatele 
o státní občanství ČR, má ministerstvo nicméně vytvořené nástroje k potřebné analýze 
a přezkumu.  

7. Konzultace a zdroje dat 

Konzultace 
Návrh vyhlášky byl konzultován se zástupci Národního ústavu pro vzdělávání, odborným 

týmem, který se podílí na vývoji zkoušek z reálií a zkoušek z českého jazyka pro trvalý pobyt.   
Konzultováni byli i odborníci z Ústavu bohemistických studií Univerzity Karlovy 

a zástupci poradního sboru jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky.  

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Kontakt na osobu, která provedla hodnocení podle RIA: 
PhDr. Marie Černíková 
Oddělení středního vzdělávání MŠMT 
Telefon: 234 811 818 
e-mail: marie.cernikova@msmt.cz 

B. Soulad návrhu se zákonem č.  234/2014 Sb., o státní službě   

Návrh je v souladu se zákonným zmocněním § 25 zákona č. 234/2014 Sb.  

C. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s právem EU a mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázaná 

Právní předpisy Evropské unie se na oblast, kterou vyhláška upravuje, nevztahují.  
Návrh vyhlášky není v rozporu s právem EU ani judikaturou soudních institucí EU. Návrh 

vyhlášky není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

D. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy 

Navrhovaná novela nebude mít žádný dopad na hospodářské subjekty, zejména na malé 
a střední podnikatele. Nepředpokládají se ani sociální dopady a dopady na životní prostředí. 

Navrhovaná vyhláška nebude mít žádný bezprostřední dopad na státní rozpočet. Veškeré 
finanční nároky budou pokryty v rámci stanovených výdajových rámců dotčených kapitol 
státního rozpočtu. 

E. Zhodnocení ve vztahu k zákazu diskriminace 

Navrhovaná právní úprava respektuje zásadu rovnosti a zákaz diskriminace [čl. 3 odst. 1 
Listiny základních práv a svobod, zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních 
prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační 
zákon), ve znění pozdějších předpisů]. 
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F. Zhodnocení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Z hlediska zhodnocení dopadů ve vztahu k uvádění osobních údajů jsou pro potřeby 
vydávání osvědčení zkušební institucí požadovány pouze údaje nezbytné pro identifikaci 
konkrétní osoby, konkrétně jméno, příjmení a datum narození. Tuto oblast však vyhláška 
neupravuje, k čemuž nemá ani zákonné zmocnění. 

G. Zhodnocení korupčních rizik 

Z hlediska zhodnocení korupčních rizik souvisejících s organizací zkoušek lze uvést, že 
tato rizika jsou minimální. Organizace zkoušek je kontrolována ze strany zahraničního 
subjektu – Asociace jazykových zkušebních institucí v Evropě (ALTE, http://www.alte.org/). 
Škola má za povinnost ukládat dokumentaci o zkoušce pro případ následné kontroly. 
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II. Zvláštní část 

K § 1: 
Jedná se o standardní úvodní ustanovení. Vymezeným předmětem úpravy vyhláška zcela 

vyčerpává zmocnění zakotvené v§ 25 odst. 2 zákona o státní službě. 
K § 2 a 3: 

Požadovaný rozsah znalosti českého jazyka je uveden do vztahu se systémem SERR; 
požadavek je nastaven na úrovni C1 pro představené a B2 pro ostatní.  

K řečenému vztahu lze uvést dvojí. 
Za prvé, odkaz na SERR textem vyhlášky není ani nepotřebuje být specifikován vzhledem 

ke své všeobecné známosti i odborné autoritě. V tuzemských předpisech z poslední doby nebo 
v poslední době novelizovaných ostatně není ojedinělý [srov. např. § 12 písm. b), § 12 
písm. d) bod 2 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých 
zákonů, ve znění zákona č. 198/2012 Sb., jakož i dále uvedené předpisy].  

Za druhé, vedle svázání požadavku jazykových kompetencí se SERR se k upřesnění 
požadovaného rozsahu znalosti českého jazyka vypočítávají také konkrétní jazykové 
dovednosti. Mírné odlišnosti mezi dikcí navrhovaného předpisu a předlohou SERR toliko 
vycházejí vstříc zdejším požadavkům na formulaci normativního textu; nesledují odchylku od 
požadavků podle SERR. Obdobně jako odkaz na SERR nebude v kontextu novějších českých 
předpisů ojedinělá ani konstrukce založená na spojení požadované konkrétní úrovně dle 
SERR a požadovaných konkrétních jazykových dovedností (srov. § 1 vyhlášky č. 348/2008 
Sb., o výuce a zkouškách znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému 
pobytu na území České republiky, nebo § 2 vyhlášky č. 433/2013 Sb., o prokazování znalosti 
českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky). 

K nastavení konkrétních úrovní lze pak uvést, že úroveň B2 se obecně pokládá za 
dostatečnou vzhledem k všeobecnému očekávání jazykových kompetencí státního 
zaměstnance. Pro představené je stanovena úroveň C1 zejména s ohledem na jejich celkově 
vyšší exponovanost a řídící (zejména kontrolní) úkoly; obojí vyžaduje vysokou jazykovou 
kompetenci, která by při úrovni B2 nebyla splněna. 
K § 4: 

Úpravou obsahu zkoušky je dána její základní podoba, včetně struktury. Zkouška se člení 
na část písemnou a ústní. 

Podrobnější organizační pravidla se vymykají stručnému zákonnému zmocnění ke 
stanovení obsahu zkoušky. Jejich praktické potřebě je třeba vyhovět vnitřním předpisem 
zkušební instituce. Součástí pravidel je i odlišení zkoušejícího a hodnotitele u ústní zkoušky; 
jejich úloha zřetelně vyplývá z názvu a odpovídá dosavadní praxi zkoušky z českého jazyka 
jako cizího jazyka pod certifikací ALTE. 
K § 5: 

Účinnost navrhované vyhlášky se předpokládá od 1. 7. 2015. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9W2BY49Q)
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