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IV. 
Vypořádání připomínek 

 
Meziresortní připomínkové řízení k návrhu vyhlášky proběhlo ve dnech 24. 2. až 17. 3. 

2015. 
Z uplatněných připomínek byly tři zásadní, po jedné uplatněné Ministerstvem financí 

(provést dílčí úpravu v textu důvodové zprávy), Ministerstvem zemědělství (zvýšit 
požadovanou úroveň znalosti českého jazyka pro služební místa představených) a Úřadem 
vlády, místopředsedou vlády pro vědu, výzkum a inovace (jako Ministerstvo zemědělství). 
Tyto připomínky byly předkladatelem akceptovány. 

Jako nikoli zásadní byla v meziresortním připomínkovém řízení, příp. v navazujícím 
vypořádání, uplatněna připomínka poukazující na vyšší nároky na kompetence v českém 
jazyce v některých oborech státní služby (Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo pro místní 
rozvoj). Tuto připomínku předkladatel neakceptoval s ohledem na nutnost zachování obecné 
povahy právní úpravy a s vysvětlením, že případné zvláštní požadavky (nejen na úroveň 
jazyka, ale i na konkrétní dílčí jazykové dovednosti) lze podřadit jiným odborným 
požadavkům ve smyslu § 25 odst. 5 písm. a) zákona o státní službě. 

 
Připomínkové 
místo 

Připomínka k Zásadní Text připomínky Návrh vypořádání 

Úřad vlády, odbor 
kompatibility 

Obecně, nad rámec  Stanovení zkoušených 
znalostí českého 
jazyka na úrovni B2 
nepovažujeme za 
problematické,  neboť 
se jedná o požadavek 
nediskriminační, 
který nijak nenarušuje 
volný pohyb osob 
(srov. rozsudek C-
379/87 ve věci 
Groener). 
Problematický však je 
již samotný § 25 
odst. 2 služebního 
zákona, který 
umožňuje tuto 
zkoušku vykonat 
pouze u osoby, která 
jako plnoprávný člen 
Asociace jazykových 
zkušebních institucí 
v Evropě uskutečňuje 
touto asociací 
certifikovanou 
zkoušku z českého 
jazyka jako cizího 
jazyka. Zúžení okruhu 
potenciálních 
zkušebních osob jen 
na takto vymezené 
členy ALTE 
dlouhodobě 

Bereme na vědomí. 
Nad rámec návrhu, 
připomínka se 
vztahuje k textu 
zákona. Certifikace 
ALTE je mezinárodní, 
a tedy stejně dostupná 
i případným zájemcům 
o organizování 
zkoušky z jiných zemí 
EU; tento status 
diskriminaci spíše čelí, 
než aby ji podporoval. 
Vymezení zkoušky 
druhovými znaky 
neskýtá záruku, že 
bude ve všech 
případech skutečně 
osvědčovat 
požadovanou úroveň.  

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9W2BY5JX)



 
 

2 
 

Připomínkové 
místo 

Připomínka k Zásadní Text připomínky Návrh vypořádání 

připomínkujeme 
v souvislosti 
s veškerými předpisy 
upravujícími práva 
cizinců v ČR, a to 
jednak na základě 
rozsudku SD EU ve 
věci C-281/98 
Angonese, kde se 
uvádí, že požaduje-li 
se prokázání znalosti 
jazyka určitým 
způsobem, bez 
možnosti prokázat 
kvalifikaci získanou 
v jiném členském 
státě, zakládá se 
rozpor s právem EU, 
a dále na základě 
zásady volného 
pohybu služeb, 
v rámci něhož musí 
být umožněno také 
osobám, které nejsou 
členy ALTE, aby 
mohly provádět 
zkoušky, prokáží-li, 
že jsou k tomu 
odborně vybaveny. 
Relevance této 
připomínky se ještě 
zvyšuje tím, že 
zkouška dle navržené 
vyhlášky je 
charakterizována 
pomocí souboru 
obecných znaků (což 
je dle našeho názoru 
správné), které ale lze 
naplnit na řadě míst, 
nikoli jen u člena 
ALTE. 

Ministerstvo financí Odůvodnění, 
I Obecná část 

Zásadní Na str. 4 v bodě 3.1. 
požadujeme poslední 
větu vypustit 
a nahradit větou 
„Tyto prostředky 
budou hrazeny 
z příslušné kapitoly 
státního rozpočtu.“ 

Akceptováno. 
Odůvodnění doplněno. 

Ministerstvo financí Návrh, § 2 odst. 2 
písm. c) 

 Slovní spojení 
"srozumitelné 
podrobné texty" 
a "zprávy" 
doporučujeme uvést 
do souladu s čl. 40 
odst. 5 LPV, který 
stanoví, že text 

Neakceptováno. 
V dané souvislosti 
považujeme za 
vhodnější ponechání 
množného čísla, což 
LPV umožňují 
(jednotného čísla se 
užívá „zpravidla“). 
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Připomínkové 
místo 

Připomínka k Zásadní Text připomínky Návrh vypořádání 

právního předpisu 
používá zpravidla 
jednotného čísla. 

Ministerstvo financí Návrh, § 3 odst. 3  Navrhujeme alespoň 
do zvláštní části 
důvodové zprávy 
doplnit informaci 
o tom, kdo je 
"hodnotitel" nebo 
případně odkázat na 
příslušné vnitřní 
předpisy zkušební 
instituce, kde jsou 
tyto osoby blíže 
specifikovány. 

Akceptováno. Stručné 
vysvětlení doplněno 
do zvláštní části 
odůvodnění. 

Ministerstvo financí Odůvodnění  Na str. 1 v prvním 
odstavci, poslední 
větě ve slově 
"absolvovali" patrně 
není shoda podmětu 
s přísudkem (správně 
by mělo být 
"absolvovaly"). 

Akceptováno. Text 
opraven. 

Ministerstvo financí Odůvodnění  Na str. 2 v druhém 
odstavci ve druhé větě 
chybí slovo "je" 
(patrně by mělo být 
uvedeno za slovem 
"práva"). 

Akceptováno. Text 
opraven. 

Ministerstvo financí Odůvodnění  Na str. 2 v bodě 1.5 
v druhém odstavci 
doporučujeme místo 
slova "zpřesní" uvést 
slovo "stanoví". 

Akceptováno. Text 
upraven. 

Ministerstvo financí Odůvodnění  Na str. 3 v bodě 2.1. 
na konci druhé věty 
má být za slovem 
"uživatel" číslice "1" 
uvedena jako horní 
index, neboť jde 
o odkaz na poznámku 
pod čarou. 

Akceptováno. Text 
opraven. 

Ministerstvo financí Odůvodnění  Na str. 5 v písmeni E 
navrhujeme na konci 
odstavce doplnit před 
hranatou závorku 
kulatou závorku. 

Akceptováno. Text 
opraven. 

Ministerstvo financí Odůvodnění  Na str. 5 v písmeni F 
upozorňujeme na 
novou terminologii 
občanského zákoníku 
pro "jméno" člověka 
místo dosavadního 
"jména a příjmení". 

Neakceptováno. 
Úprava občanského 
zákoníku je obecnou 
úpravou soukromého 
práva; režim zákona o 
státní službě je 
převážně 
veřejnoprávní – to 
nepochybně platí i o 
předmětné jazykové 
zkoušce.  
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Připomínkové 
místo 

Připomínka k Zásadní Text připomínky Návrh vypořádání 

Připomínkovanou 
formulaci 
identifikačního údaje 
je vhodné ponechat, i 
s ohledem na další 
veřejnoprávní 
předpisy.  

Ministerstvo obrany Odůvodnění  Do bodu 1.2 
doporučujeme pouze 
pro jednoznačnost 
doplnit, že povinnost 
prokázat znalosti 
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. 

Akceptováno. Text 
doplněn. 

Ministerstvo 
průmyslu a obchodu 

Obecně  Doporučujeme 
v souladu 
s předkladatelem 
přijmout variantu 
I v rámci hodnocení 
dopadů regulace: 
úroveň zkoušky 
z českého jazyka B 2 
podle SERR. 

Upraveno na základě 
připomínek jiných 
připomínkových míst. 
Úroveň B 2 ponechána 
pro „referentské“ 
úrovně, avšak 
požadavek na vyšší 
kompetence 
představeného, který 
se promítá i v rovině 
jazykové, byl shledán 
důvodným. Pro 
služební místo 
představeného tak 
stanovena úroveň C 1. 

Ministerstvo práce 
a sociálních věcí 

Odůvodnění  Na straně 3 je 
uvedeno, že úroveň 
zkoušky C1 pro 
srovnání odpovídá 
magisterskému studiu 
jazykového oboru, 
státní jazykové 
zkoušce všeobecné či 
v angličtině zkoušce 
FCE.  
Zkouška FCE 
odpovídá primárně 
jazykové úrovni B2, 
nikoliv C1. Od ledna 
2015 sice dochází ke 
změně vyjádření 
výsledků zkoušky, 
konkrétně pak 
k překrývání 
jednotlivých 

Akceptováno. Text 
upraven.  
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Připomínkové 
místo 

Připomínka k Zásadní Text připomínky Návrh vypořádání 

certifikátů, primární 
předpokládaná úroveň 
se však nemění. To 
znamená, že pokud 
žadatel dělá zkoušku 
FCE, předpokládá se 
znalost úrovně B2. 
Doporučujeme tedy 
výraz FCE nahradit 
zkouškou CAE, která 
odpovídá úrovni C1. 

Ministerstvo vnitra Obecně  S ohledem na 
zákonné zmocnění 
uvedené v § 25 
odst. 2 zákona 
č. 234/2014 Sb.,  
o státní službě, kde je 
stanoveno, že „obsah 
a rozsah zkoušky 
stanoví Ministerstvo 
školství, mládeže 
a tělovýchovy 
vyhláškou“, 
doporučujeme řadit 
jednotlivá ustanovení 
vyhlášky v souladu se 
zněním zákonného 
zmocnění (tzn. § 2 by 
měl stanovovat 
nejprve obsah 
zkoušky a poté § 3 
rozsah zkoušky). 

Neakceptováno. 
Struktura prováděcí 
úpravy nemusí nutně 
respektovat sled 
zmocňovacího 
ustanovení. V daném 
případě, kdy je na 
prvém místě vhodné 
stanovit znalostní 
požadavek a teprve 
poté způsob jeho 
ověření, se to 
neukázalo vhodné. 

Ministerstvo vnitra Návrh, název  Dáváme ke zvážení, 
zda by neměl být 
přeformulován název 
vyhlášky, neboť 
stávající podoba může 
vyvolávat u adresátů 
dojem, že zkoušku 
z českého jazyka musí 
vykonávat všichni 
žadatelé o přijetí do 
služebního poměru. 

Akceptováno. Název 
upraven do této 
podoby: „Vyhláška o 
zkoušce z českého 
jazyka pro žadatele o 
přijetí do služebního 
poměru, kteří nejsou 
státními občany České 
republiky“. 

Ministerstvo vnitra Návrh, § 3 odst. 2  Doporučujeme 
přesněji formulovat 
text tohoto odstavce 
tak, aby bylo zcela 
zřejmé,  
že výčet uvedených 
oblastí je taxativní 
(např. „Písemná část 
zkoušky se skládá 
z lexikálně 
gramatického testu, 
čtení textu 
k porozumění, 
písemného projevu 
a poslechu 

Akceptováno. Text 
upraven. 
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Připomínkové 
místo 

Připomínka k Zásadní Text připomínky Návrh vypořádání 

k porozumění.“). 
Ministerstvo vnitra Návrh, § 3 odst. 3  Navrhujeme zcela 

vypustit údaj o tom, 
že zkoušející vede 
ústní část zkoušky 
a ta je rovněž 
sledována 
hodnotitelem, neboť 
máme za to, že se 
jedná o určité 
organizační pravidlo 
zkoušky, které nemá 
být upraveno v této 
vyhlášce a překračuje 
zákonné zmocnění. 

Neakceptováno. 
Podle názoru 
předkladatele je 
elementární struktura 
zkoušky podřaditelná 
jejímu obsahu. Její 
zakotvení je dáno 
požadavkem 
předvídatelnosti 
aplikace právní 
úpravy. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Obecně  Zásadní Navrhujeme, aby 
vyhláška obsahovala 
rozdílnou 
požadovanou úroveň 
znalosti českého 
jazyka pro státní 
zaměstnance. Dle § 7 
a § 8 zákona na 
úrovni B2 a pro 
představené dle § 9 
zákona na úrovni C1. 

Akceptováno. 
Argument, že 
požadavek vyšší 
kompetence 
představeného se 
promítá i v rovině 
jazykové, byl shledán 
důvodným. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Obecně  a) MZV považuje 
požadovanou úroveň 
znalosti českého 
jazyka pro žadatele 
o přijetí do služebního 
poměru, kteří nejsou 
občany České 
republiky, za 
nedostatečnou, a to 
s ohledem na často 
specifickou náplň 
práce na 
referentských 
pozicích ve státní 
správě. Specifika 
diplomatické služby 
a nároky kladené na 
práci v diplomacii 
(zpravodajství, 
analytická 
a koncepční práce) 
například vyžadují 
perfektní znalost 
českého jazyka. 
V této souvislosti 
MZV rovněž 
upozorňuje, že pro 
přijetí na MZV je 
vyžadována znalost 
angličtiny na úrovni 
C1 podle Společného 
evropského 

Akceptováno 
částečně. Specifické 
nároky konkrétního 
služebního místa je 
třeba zohledňovat pro 
toto místo; nelze je 
paušalizovat. Byl však 
shledán jako důvodný 
požadavek na vyšší 
kompetence 
představeného, který 
se promítá i v rovině 
jazykové. Pro služební 
místo představeného 
tak stanovena úroveň 
C 1. Vyšší jazykové 
požadavky pro jiná 
služební místa lze 
uplatnit jako jiné 
odborné požadavky ve 
smyslu § 25 odst. 5 
písm. a) zákona o 
státní službě. 
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Připomínkové 
místo 

Připomínka k Zásadní Text připomínky Návrh vypořádání 

referenčního rámce 
pro jazyky (dále jen 
„SEER“). MZV proto 
doporučuje přijmout 
variantu III 
(zmiňovanou na str. 3 
důvodové zprávy), 
tedy stanovit úroveň 
požadované znalosti 
českého jazyka 
v daném případě na 
C1 SEER. 

Ministerstvo 
zahraničních věcí 

Obecně  b) MZV dále 
upozorňuje na 
nesoulad mezi 
stávající dikcí 
odstavce 1 a odstavce 
2 shora uvedeného 
ustanovení návrhu 
vyhlášky. Podle 
odstavce 1 tohoto 
ustanovení se ověřuje 
znalost českého 
jazyka „alespoň na 
úrovni B2…“, tedy 
připouští se ověření 
znalosti i na vyšší 
úrovni, odstavec 2 
však upravuje rozsah 
zkoušky pouze pro 
úroveň znalosti B2 
SEER. Slovo 
„alespoň“ by tedy 
bylo třeba v případě, 
že výše uvedená 
připomínka 
k nedostatečné úrovni 
znalosti českého 
jazyka v řešených 
případech nebude 
akceptována, 
z ustanovení § 2 
odst. 1 vypustit. 

Akceptováno. Text 
upraven. 

Úřad vlády, 
místopředseda vlády 
pro vědu, výzkum 
a inovace 

 Zásadní Navrhujeme 
požadovat rozdílnou 
úroveň znalosti 
českého jazyka pro 
státní zaměstnance: 
na pozicích referentů 
úroveň B2 a pro 
představené o stupeň 
vyšší úroveň C1. 
Odůvodnění: 
Funkce vedoucího 
pracovníka, který 
zodpovídá za chod 
jemu svěřeného týmu, 
vyžaduje příslušné 

Akceptováno. 
Argument, že 
požadavek vyšší 
kompetence 
představeného se 
promítá i v rovině 
jazykové, byl shledán 
důvodným. 
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Připomínkové 
místo 

Připomínka k Zásadní Text připomínky Návrh vypořádání 

znalosti a dovednosti, 
včetně schopnosti 
dobře komunikovat se 
svými podřízenými 
i nadřízenými. Proto 
navrhujeme  
pro zařazení na pozici 
představeného 
požadovat vyšší 
stupeň znalosti 
českého jazyka, a to 
na úrovni C1. 
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