
V. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh vyhlášky o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministryně školství, mládeže 

a tělovýchovy dne 20. dubna 2017, s termínem dodání stanovisek do 15. května 2017. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Použité zkratky: 

1.  MD - Ministerstvo dopravy 

2.  MF - Ministerstvo financí 

3.  MK - Ministerstvo kultury 

4.  MO - Ministerstvo obrany 

5.  MPSV - Ministerstvo práce a sociálních věcí 

6.  MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj 

7.  MPO - Ministerstvo průmyslu a obchodu 

8.  MSP - Ministerstvo spravedlnosti 

9.  MV - Ministerstvo vnitra 

10.  MZV - Ministerstvo zahraničních věcí 

11.  MZD - Ministerstvo zdravotnictví 

12.  MZE - Ministerstvo zemědělství 

13.  MŽP - Ministerstvo životního prostředí 

14.  ÚV ČR – KOM - Úřad vlády ČR - Odbor kompatibility 

15.  ÚV ČR – VÚV – Úřad vlády ČR - Vedoucí Úřadu vlády 

16.  ÚV ČR – RVV -  Úřad vlády ČR - Místopředseda vlády pro vědu, výzkum a inovace a předseda Rady pro výzkum, vývoj a inovace 

17.  ÚV ČR – KML - Úřad vlády ČR - Ministr a předseda Legislativní rady vlády 

 

18. ÚOOÚ - Úřad pro ochranu osobních údajů 

19. NRZP ČR – Národní rada osob se zdravotním postižením ČR 

20. KVOP – Kancelář veřejného ochránce práv 
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Resort Připomínky Vypořádání 

MMR Doporučující připomínka*: 

 

K § 2 odst. 1: Z textu není zřejmé, zda výčet podmínek uvedených v § 

2 odst. 1 písm. a) a b) má být výčtem kumulativním či nikoliv. Pokud 

mají být podmínky uvedené v písm. a) a b) splněny současně, 

navrhujeme předkladateli, aby čárku na konci § 2 odst. 1 písm. a) 

nahradil slovem „a“. 

Akceptováno, upraveno. 

 

MF Zásadní připomínka*: 

 

Vzhledem k tomu, že Předkládací zpráva musí obsahovat veškeré 

podstatné informace, je nutné ji doplnit o finanční aspekty včetně 

zdrojů krytí. Konstatování uvedená v Důvodové zprávě a Závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace nejsou podle našeho názoru 

dostatečná. 

Akceptováno částečně. 

 

Informace o finančních aspektech byly doplněny 

do Předkládací zprávy. Navrhovaná úprava však 

neošetřuje způsob hrazení tlumočnických služeb, úprava 

upřesňuje povinnost bezplatně poskytovat tlumočnické 

služby pro vysoké školy. Z toho důvodu shledáváme 

informace uvedené v Důvodové zprávě a Závěrečné 

zprávě z hodnocení dopadů regulace jako dostatečné. 

 Zásadní připomínka: 

 

Do Předkládací zprávy i ostatních částí materiálu týkajících se 

finančních dopadů je třeba doplnit konstatování, že výdaje dotčených 

kapitol plynoucí z realizace vyhlášky v praxi budou zabezpečeny v 

rámci schválených výdajových limitů dotčených kapitol.  

 Vysvětleno. 

 

S návrhem vyhlášky samotné nebude spojen vznik 

dodatečných výdajů státního rozpočtu, návrh nemá žádné 

požadavky ani vůči státním fondům a navrhovaná úprava 

nebude mít dopady ani na rozpočty územních 

samosprávných celků. Do Předkládací zprávy byly 

doplněny informace o finančních aspektech. Ostatní části 

materiálu, které již tuto informaci obsahovaly, byly 

doplněny o podrobnější údaje. 

 Doporučující připomínka: 

 

Podle našeho názoru má odůvodnění ve své zvláštní části povahu pouze 

popisu navrhované úpravy bez jakékoliv informace, proč byla zvolena 

tato úprava. V tomto směru tak odůvodnění příliš nesplňuje svůj účel. 

 

  

Částečně akceptováno, resp. vzato na vědomí 

a zohledněno při úpravě textu. 

 

Předložená prováděcí právní úprava byla nicméně 

vypracována v souladu se zákonem o komunikačních 

systémech neslyšících a hluchoslepých osob. Vyhláška 

byla zpracována na základě zmocnění tohoto zákona, kdy 
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ministerstvo stanoví vyhláškou podmínky a rozsah 

tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně 

neslyšícím a hluchoslepým žákům a studentům. 

 

ÚVČR - 

KML 

Doporučující připomínka: 

 

V současné době se pro stanovení potřeby tlumočnických služeb pro 

osoby se sluchovým postižením studujících na vysokých školách 

využívá funkční diagnostika, která odborným postupem stanovuje míru 

a rozsah tlumočnických služeb pro takového studenty. Návrh vyhlášky 

tento koncept do jisté míry opouští a dává výhradní pravomoc VŠ 

rozhodnout o míře a rozsahu potřebných tlumočnických služeb. Dle 

názoru organizací hájících zájmy sluchově postižených je doposud 

fungující systém v této oblasti komplexnější, erudovanější a 

propracovanější. S ohledem na tuto skutečnost doporučuji zvážit 

doplnění vyhlášky o využití již existující funkční diagnostiky. 

Akceptováno. 

 

V návaznosti na připomínku bylo v materiálu upraveno 

ustanovení § 3 odst. 1. Z ustanovení po úpravě vyplývá, 

že vysoká škola nabídne studentovi se sluchovým 

postižením služby a až následně na základě funkční 

diagnostiky určí, které tlumočnické služby budou 

studentovi se sluchovým postižením poskytovány. 

Vyhláška je zpracována v rozsahu, ve kterém 

je ministerstvo oprávněno vyhlášku vydat podle zákona 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 

osob. Doposud fungující systém bude užíván dále, 

vyhláška jen formálně zakotvuje povinnost poskytovat 

tlumočnické služby. 

 

 Doporučující připomínka: 

 

K jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky: 

 

V § 1 se slova „úplné nebo praktické hluchoty“ nahrazují slovy 

„sluchového postižení“. 

 

Odůvodnění: 

V návaznosti na přílohu č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb., která vymezuje 

zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti 

pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se 

zdravotním postižením, považuji za vhodnější obecnější vymezení této 

skupiny osob. 

Neakceptováno. 
 

Slova „úplné nebo praktické hluchoty“ jsou použita 

v souladu s dikcí zákona č. 155/1998 Sb., 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 

osob, ve znění pozdějších předpisů. 

 Doporučující připomínka: 

 

Neakceptováno. 
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K jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky: 

 

V § 2 odst. 1 se za slova „studentům se sluchovým postižením“ 

doplňuje text „,kteří preferují v komunikaci český znakový jazyk či jiný 

komunikační systém vycházející z českého jazyka nebo českého 

znakového jazyka,“. 

 

Odůvodnění: 

Cílem doplnění je soulad s dikcí zákona o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob, který akcentuje právo těchto osob na 

volbu jimi zvoleného komunikačního systému. 

Doplnění textu je nadbytečné. Návrh vyhlášky vychází 

ze zákona o komunikačních systémech neslyšících 

a hluchoslepých osob, který obsahuje právo neslyšících 

a hluchoslepých osob na volbu komunikačního systému. 

Návrh vyhlášky je tedy v souladu s dikcí zákona 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 

osob a není třeba uvedený text do návrhu vyhlášky 

doplňovat. 

Navíc lze poznamenat, že dle navržené formulace 

by mj. byli nedůvodně z možnosti poskytování 

tlumočnických služeb vyloučeni studenti, kteří žádný 

komunikační systém zmíněný ve zmocňovacím zákoně 

„nepreferují“. 

 Doporučující připomínka: 

 

K jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky: 

 

V § 2 odst. 1 písm. b) se slova „úplné nebo praktické hluchoty“ 

nahrazují slovy „sluchového postižení“. 

 

Odůvodnění: 

Viz odůvodnění k bodu 1). 

 

[V návaznosti na přílohu č. 4 vyhlášky č. 388/2011 Sb., která vymezuje 

zdravotní stavy, které lze považovat za podstatné omezení schopnosti 

pohyblivosti a orientace pro účely přiznání průkazu osoby se 

zdravotním postižením, považuji za vhodnější obecnější vymezení této 

skupiny osob.] 

Neakceptováno. 

 

Navržená formulace odpovídá textu zákona 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 

osob. 

 

Viz odůvodnění výše uvedené připomínky ÚV ČR – KML 

(2. doporučující připomínka). 

 

 

 Doporučující připomínka: 

 

K jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky: 

 

V § 3 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zni: 

Neakceptováno. 

 

Stanovený rozsah služeb vyšel z jednání s orgány 

reprezentace vysokých škol a Asociací poskytovatelů 

služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých 

školách. 
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„d) ve zprostředkování komunikace mezi uživateli taktilního 

znakového jazyka a slyšícími uživateli mluveného českého jazyka 

prostřednictvím tlumočníka taktilního znakového jazyka.“ 

 

Odůvodnění: 

Do výčtu okruhů tlumočnických služeb považuji za potřebné výslovně 

zapracovat právo na používání taktilního znakového jazyka, který ke 

komunikaci využívají hluchoslepé osoby. 

 

 

 Doporučující připomínka: 

 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

 

K části 1.2 Definice problému 

 

Chybí definice skutečného problému, který má být na základě 

předloženého právního předpisu řešen. Tato pasáž obsahuje pouze 

zdůvodnění předložení návrhu vyhlášky. 

Akceptováno, upraveno. 

 Doporučující připomínka: 

 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

 

K části 1.4 Identifikace dotčených subjektů 

 

Dotčené subjekty jsou nedostatečně identifikovány jako „vysoké 

školy“. ZZ RIA dále rozlišuje a hovoří o soukromých vysokých školách 

(VŠ). Dotčenými subjekty jsou rovněž samotní neslyšící a hluchoslepí 

studenti. 

Akceptováno, upraveno. 

 Doporučující připomínka: 

 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

 

K části 1.5 Popis cílového stavu 

 

Akceptováno, upraveno. 
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Popis cílového stavu by měl vycházet z definice problému. Cílem by 

nemělo být přijetí předkládaného právního předpisu jako takové, ale 

řešení identifikovaného problému. 

 Doporučující připomínka: 

 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

 

K části 1.6 Zhodnocení rizika 

 

Zhodnocení by mělo reflektovat rizika, která jsou spojena s neřešením 

identifikovaného problému. 

Akceptováno, upraveno. 

 Doporučující připomínka: 

 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

 

K části 2. Návrh variant řešení 

 

Uvedeny jsou v podstatě pouze nulová varianta (současný stav) a návrh 

řešení v podobě předkládaného návrhu vyhlášky. Návrh variant řešení 

by měl obsahovat více variant, a to z hlediska věcného, ale i právního 

řešení. Doporučujeme proto uvést, zda předkladatel ještě nezvažoval i 

jiné možnosti řešení. 

Neakceptováno. 

 

Prvotní přípravná verze normativní úpravy obsahovala 

i další návrhy úpravy, ale k zakotvení těchto návrhů 

do vyhlášky nebylo dáno zmocnění zákonem 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 

osob (přičemž příprava případné předcházející komplexní 

novelizace zákona by nespadala do působnosti MŠMT). 

Z toho důvodu jsou uvedeny pouze nulová varianta 

(současný stav) a varianta 1 (návrh řešení v podobě 

předkládaného návrhu vyhlášky).  

 

 

 Doporučující připomínka: 

 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

 

K části 3. Identifikace nákladů a přínosů variant 

 

Uvedená identifikace nákladů a přínosů, resp. pouhé konstatování, že 

„přínosy je možné spatřovat v dosažení cílového stavu a těchto přínosů 

lze dosáhnout nejrychleji uplatněním varianty č. 1“, je nedostatečná. V 

ZZ RIA je uvedeno, že vyhláška neošetřuje způsob hrazení 

Akceptováno, doplněno. 
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tlumočnických služeb, nicméně by měly být vyhodnoceny dopady na 

dotčené subjekty vč. nákladů. Předpokládané náklady pro soukromé VŠ 

jsou rámcově uvedeny. Není ovšem zcela zřejmé, jak předkladatel k 

uvedenému číslu dospěl. Chybí také specifikace očekávaného dopadu 

na veřejné VŠ, byť je uvedeno, že se nepředpokládají dopady na státní 

rozpočet nad rámec zákona č. 155/1998 Sb. 

 Doporučující připomínka:  

 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

 

K části 4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení. 

 

Zvolená varianta řešení není dostatečně zdůvodněna a podložena 

relevantními daty a argumenty. 

Neakceptováno. 

 

Návrh vyhlášky je vypracován z důvodu zmocnění 

zákonem o komunikačních systémech neslyšících 

a hluchoslepých osob. Návrh úpravy byl vypracován 

v rozsahu zmocnění tohoto zákona. 

 

 

 

 Doporučující připomínka:  

 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

 

K části 6. Přezkum účinnosti regulace 

 

Žádám o doplnění termínu, kdy bude přezkum účinnosti regulace 

nejpozději proveden. 

Akceptováno, doplněno. 

 

Přezkum účinnosti regulace bude proveden do konce roku 

2020. 

 

 

 

 

 Doporučující připomínka:  

 

K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace: 

 

K části 7. Konzultace a zdroje dat 

 

Chybí souhrnné vyhodnocení průběhu konzultací v rámci pracovní 

skupiny a jejich výsledek, resp. zda panovala shoda nad navrženým 

způsobem řešení, případně zda nebylo navrhováno řešení jiné. 

 

Akceptováno, doplněno. 

 

Při přípravě návrhu vyhlášky bylo jednáno s orgány 

reprezentace vysokých škol a Asociací poskytovatelů 

služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých 

školách. Výsledkem těchto jednání byl konsenzus. 

 

 

 

MPSV Doporučující připomínka: Neakceptováno. 
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K § 1 a § 2 odst. 1 písm. b) 

 

Doporučujeme vypustit poznámku pod čarou a odkaz na ni, neboť je 

nadbytečná. Předkladatel zde použil podle čl. 45 odst. 4 Legislativních 

pravidel vlády normativní odkaz na jiný právní předpis („podle zákona 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením“) přímo ve 

zmíněných ustanoveních vyhlášky. Z tohoto důvodu je poznámka pod 

čarou obsahující totožný zákon nadbytečná včetně nenormativního 

odkazu na ni.    

 

Uvedení poznámky je účelné, neboť i jiné zákony (které 

jsou však z hlediska úpravy nároku na příslušné typy 

průkazu osoby se zdravotním postižením irelevantní) 

by fakticky mohly obsahovat úpravu poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením - a to např. úpravu 

„dávek“ poskytovaných i jiným osobám než jen 

zdravotně postiženým (např. dávek nemocenského 

pojištění nebo dávek v systému pomoci v hmotné nouzi). 

Anebo úpravu prostředků nazvaných jinak než „dávka“, 

které jsou poskytovány osobám se zdravotním 

postižením (např. „podpora při rekvalifikaci“ dle § 74 

odst. 2 zákona č. 435/2004 Sb., poskytovaná po dobu 

konání specializovaných rekvalifikačních kurzů 

pro osoby se zdravotním postižením).  
 

Navíc se upozorňuje, že ve zmiňovaném ustanovení čl. 45 

odst. 4 Legislativních pravidel vlády je mj. uvedeno, 

že „Normativní odkaz lze popřípadě doplnit odkazem 

na poznámku pod čarou, v níž se uvede úplná citace 

tohoto jiného právního předpisu nebo jeho ustanovení.“. 

 Doporučující připomínka: 

 

K § 3 

 

Žádáme objasnit, jakým způsobem bude regulován rozsah poskytování 

tlumočnických služeb, neboť z návrhu nevyplývá stanovení stropu 

čerpání služeb. V odstavci 2 uvedené vymezení „v míře nezbytné pro 

naplnění potřeb studenta“ je poměrně vágní a nelze si z něj udělat 

konkrétní představu o skutečném rozsahu poskytnutých služeb. 

Prakticky se tak může stát, že student bude požadovat přetlumočení 

veškerých studijních materiálů (publikace, časopisy, elektronické 

informace v psané podobě, apod.). Bez bližšího tak vzniká riziko 

nadužívání poskytovaných služeb; ani odůvodnění mechanismus 

Neakceptováno. 

 

Rozsah poskytování služeb je stanovený v § 3 odst. 2 

návrhu vyhlášky. Ve zmíněném ustanovení vyhlášky jsou 

upraveny konkrétní tlumočnické služby, které budou 

studentům se sluchovým postižením poskytovány a které 

mohou být studenty vyžadovány. Znění § 3 odst. 2 

je zaměřené na tlumočení řeči, ne textu (tedy studijních 

materiálů). 
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posouzení rozsahu nijak neosvětluje. Podle našeho názoru je proto 

potřeba doplnit, jak bude řešeno posuzování rozsahu poskytnutých 

služeb, aby bylo zabráněno riziku jejich nadužívání, a to i s 

přihlédnutím k navrhovanému § 4, podle kterého může škola 

poskytnout tlumočnické služby i v širším rozsahu, než stanoví 

vyhláška. 

 Doporučující připomínka: 

 

K § 4 

 

Ustanovení doporučujeme vypustit, případně upravit. Nejsme 

přesvědčeni, že např. vysoká škola financovaná z veřejných prostředků 

může nad rámec zákona, resp. vyhlášky vycházející z jeho zmocnění, 

za pro studenta „příznivějších podmínek“ poskytovat bezplatně služby. 

Nelze si představit jaké „příznivější podmínky“ má předkladatel na 

mysli. Za podmínky pro poskytování bezplatných služeb, vycházející 

ze zákona totiž vyhláška stanoví jednoznačně „potřebu kompenzace“, 

„informování školy o této potřebě“ a „ZTP, ZTP/P“. Není tak zřejmé, 

jaké příznivější podmínky může mít předkladatel na mysli.  

K rozsahu poskytovaných služeb viz předchozí připomínka. 

Akceptováno částečně a vysvětleno. 

 

Text „za podmínek pro něj příznivějších“ byl z ustanovení 

vypuštěn. Ustanovení § 4 bylo upraveno a přesunuto do 

§ 3. 
 

Cílem ustanovení je mj. zdůraznit, že přijetí vyhlášky 

nebude mít za důsledek zúžení a omezení služeb, které 

vysoké školy bezplatně poskytují zdravotně postiženým 

studentům se zdravotním postižením již nyní, 

za stávajícího právního stavu.  

V praxi je doposud poskytování tlumočnických služeb 

zdravotně postiženým osobám při studiu na veřejných 

vysokých školách zajištěno (resp. podpořeno 

a motivováno) mimoprávně (ekonomicky) prostřednictvím 

poskytování, resp. navýšení „příspěvku ze státního 

rozpočtu na vzdělávací a vědeckou a výzkumnou, 

vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí 

činnost“, poskytovaného Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy dle § 18 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých 

školách (z něhož jsou mj. financovány zvýšené náklady 

na studium studentů se specifickými potřebami) – 

a to ve vztahu k širšímu spektru zdravotně postižených 

či znevýhodněných studentů vysokých škol a k širšímu 

spektru kompenzačních opatření, než jak by vyplývalo 

z návrhu vyhlášky.  
 

Za dosavadní právní oporu pro povinnost veřejné vysoké 

školy poskytovat tlumočnické služby neslyšícím studentům 
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je mj. možno považovat obecné ustanovení § 21 písm.  e) 

zákona o vysokých školách. (Zmíněné ustanovení 

zakotvuje povinnost veřejných vysokých škol „činit 

všechna dostupná opatření pro vyrovnání příležitostí 

studovat na vysoké škole“. Pro soukromé vysoké školy 

takováto povinnost zákonem o vysokých školách 

explicitně stanovena není a pro státní ji lze vyvodit z § 95 

odst. 1 zákona o vysokých školách.) 
 

  Zmínit lze rovněž, že dle zákona o vysokých školách 

je veřejná, soukromá i státní vysoká škola povinna 

zveřejňovat ve veřejné části svých internetových stránek 

seznam akreditovaných studijních programů, které 

uskutečňuje, včetně mj. informace o jejich dostupnosti 

pro osoby se zdravotním postižením (viz § 21 odst. 1 

písm. h), § 42 odst. 1 písm. c) a § 95 odst. 1 zákona 

o vysokých školách).   
 

  Uvést lze i skutečnost, že podle nařízení vlády 

č. 274/2016 Sb., o standardech pro akreditace ve vysokém 

školství, patří mezi standardy pro institucionální akreditaci 

mj. standard, dle kterého „Vysoká škola má nastaven 

účinný systém zajišťující rovný přístup ke studiu všem 

uchazečům o studium a studentům. Vysoká škola poskytuje 

služby a další podpůrná opatření pro vyrovnání příležitostí 

studovat na vysoké škole pro studenty se specifickými 

potřebami.“.  
 

  A mezi standardy pro akreditaci studijního programu 

je pak zakotven mj. standard, dle kterého „Vysoká škola 

zajišťuje dostupné služby, stipendia a další podpůrná 

opatření pro vyrovnání příležitostí studovat na vysoké škole 

pro studenty se specifickými potřebami. Vysoká škola 

zejména a) v oblasti vyrovnávání podmínek studia studentů 

se specifickými potřebami vychází z obecně závazných 
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právních předpisů, b) zajišťuje poučený a lidskou 

důstojnost respektující přístup všech svých zaměstnanců 

ke studentům a uchazečům se specifickými potřebami, 

c) zajišťuje, aby poskytované služby a úpravy realizované 

s cílem dosáhnout přístupnosti akademického života 

pro studenty se specifickými potřebami nevedly 

ke snižování studijních nároků.“. 

Zmíněné standardy se vztahují jak na vysoké školy veřejné 

či státní, tak i na vysoké školy soukromé. 

 

Za „širší rozsah“ je možno považovat např. zajištění 

komunikace v komunikačním systému, který není 

ve vyhlášce nabízen. 

MPO Doporučující připomínka: 

 

K § 3 odst. 1 písm. b): Doporučujeme vložit před slovo „nebo“ čárku 

(viz čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 

Neakceptováno.  

 

Je pravda, že v čl. 42 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

je uvedeno, že „Varianty se vyjadřují spojkami „nebo“ 

a „anebo“. Při více možnostech vyjádřených 

v pododstavcích nebo bodech se spojka „nebo“, před níž 

se píše čárka, klade mezi poslední dvě možnosti. Jde-li 

však o výčet možností, který není vyjádřen 

v pododstavcích nebo bodech, čárka se před spojku 

„nebo“ nepíše.“. V případě doplnění čárky před slovo 

„nebo“ by však (s ohledem na pravidla českého 

pravopisu) mohlo být zpochybněno, že není vyloučena 

možnost současné aplikace ustanovení písmen a), b) a c) - 

resp. možnost případného kombinovaného poskytování 

dvou (či tří) forem tlumočnických služeb.  
 

Jelikož je v § 3 odst. 2 vyjádřena disjunkce a spojka 

„nebo“ nemá mít vylučovací funkci, čárka nebyla 

doplněna. 

MO Doporučující připomínka: 

 

Akceptováno jinak. 
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K materiálu 

 

K § 2, odst. 2 

Doporučujeme znění příslušné části upravit takto: „Vysoká škola se 

studentem projedná jeho potřeby podle odstavce 1 písm. a) a po dohodě 

s ním určí, které tlumočnické služby podle § 3 mu bude studentovi 

poskytovat.“ 

 

Odůvodnění: Škola by měla podle našeho názoru služby nabídnout a 

student by si měl nějakou/nějaké z nich zvolit tak, aby mu co nejlépe 

vyhovovaly podle jeho jazykových preferencí. 

V příslušném ustanovení (nově § 3 odst. 1), přesunutém 

do § 3 dle připomínky MSP, bude uvedeno: „1) Vysoká 

škola zajistí funkční diagnostiku potřeb studenta, 

projedná s ním jeho potřeby podle § 2 písm. a) 

a na základě toho určí, které tlumočnické služby podle 

odstavce 2 mu bude poskytovat. O rozsahu poskytovaných 

tlumočnických služeb nebo o jeho případné změně 

provede vysoká škola písemný záznam, jehož jedno 

vyhotovení předá k informaci studentovi.“. 

 Doporučující připomínka: 

 

K materiálu 

 

K § 3, odst. 1 

Doporučujeme uvedenou část upravit, aby poskytované služby 

zahrnovaly komunikaci ve všech komunikačních systémech. 

 

Odůvodnění: Tlumočení se musí vztahovat na převod mezi češtinou a 

všemi komunikačními systémy zmíněnými v zákoně 155/1998 Sb. v 

platném znění, nikoli na část z nich. 

Neakceptováno. 

 

V zákoně č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob, není stanovena 

povinnost upravit ve vyhlášce všechny komunikační 

systémy uvedené v § 6. Na základě zmocnění v § 10 

písm. a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

stanoví vyhláškou podmínky a rozsah tlumočnických 

služeb poskytovaných bezplatně neslyšícím 

a hluchoslepým žákům a studentům podle § 8 odst. 3. 

Doporučující připomínka: 

 

K materiálu 

 

K § 3, odst. 1 

Doporučujeme definovat, co vyhláška rozumí „tlumočnickou službou“ 

a v návaznosti na to zvážit zahrnutí všech uvedených služeb mezi 

tlumočnické služby. 

 

Odůvodnění: Z pohledu translatologie v případě vizualizace a 

simultánního přepisu nejde o tlumočení. 

Neakceptováno, resp. vysvětleno. 

 

Pojem „tlumočnická služba“ není definován ani v zákoně 

č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících 

a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů, 

ze kterého návrh vyhlášky vychází a je s ním v souladu. 

Vyhláška jako prováděcí právní předpis, který je vydáván 

na základě zákona, přejímá extenzivní způsob interpretace 

a užití pojmů „tlumočení“ a „tlumočnické služby“, 

použitých v zákoně o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob. 

Tzn., že „tlumočnickými službami“ ve smyslu vyhlášky 
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se rozumí (v souladu úpravou obsaženou 

ve zmocňovacím zákoně) zajištění „tlumočení“, které 

nespočívá toliko v překladu „z jazyka do jazyka“ (jak 

by odpovídalo obvyklému významu daného pojmu), ale 

i v použití jiného komunikačního systému než českého 

znakového jazyka uvedeného ve zmocňovacím zákoně. 

Z toho důvodu není tento pojem ve vyhlášce výslovně 

definován. Resp. svým způsobem vyhláška definici 

tlumočnických služeb „pro účely dané vyhlášky“ 

obsahuje, když v návětí § 3 odst. 2 užívá formulaci „jsou 

poskytovány tlumočnické služby … spočívající  a) ve …, b) 

ve … nebo c) v …“. 

 

MV Doporučující připomínka: 

 

K § 1: 

 

Dáváme na zvážení, zda je vhodné zavádět legislativní zkratku v 

navrhované podobě, podle níž jsou i studenti trpící hluchoslepotou 

označováni (byť jen zdánlivě z důvodu legislativní techniky) za 

studenty s (pouze) sluchovým postižením. Přitom ustanovení § 2 

zákona č. 155/1998 Sb. tyto dvě skupiny terminologicky jednoznačně 

rozlišuje. Za výstižnější bychom považovali zavedení zkratky v 

neutrální podobě, která by na rozsah postižení neodkazovala.  

 

Z legislativně technického hlediska pak upozorňujeme na čl. 44 odst. 1 

Legislativních pravidel vlády, podle nějž se legislativní zkratka zavádí 

v jednotném čísle. 

Akceptováno. 

 

Leg. zkratka „studenti se sluchovým postižením“ bude 

nahrazena zkratkou „student“. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Akceptováno. 

 

V § 1 bude užita leg. zkratka v jednotném čísle, v souladu 

s připomínkou MSP. 

 Doporučující připomínka: 

 

K § 3 odst. 1: 

Tlumočnické služby mají být studentům se sluchovým postižením 

poskytovány bezplatně pouze v oblasti organizace a metod studia. 

Akceptováno, doplněno. 
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Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodné zajistit studentům vysoké 

školy bezplatné přiznání tlumočnických služeb i pro oblast hodnocení 

studia, což by zajistilo plnou kompenzaci jejich znevýhodnění během 

studia. 

 Doporučující připomínka: 

 

K odůvodnění 

 

Obecnou část odůvodnění navrhujeme doplnit o zhodnocení finančních 

dopadů navrhované právní úpravy na všechny typy vysokých škol, tj. i 

na vysoké školy státní. 

Akceptováno, doplněno. 

 

 

 Doporučující připomínka: 

 

K odůvodnění 

 

Doporučujeme zvláštní část odůvodnění přepracovat, aby odpovídala 

čl. 9 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, tj. aby obsahovala 

odůvodnění jednotlivých navrhovaných ustanovení, vysvětlení jejich 

účelu, principů, nezbytnosti, případně i srovnání s platným právním 

stavem. Do odůvodnění jednotlivých ustanovení je totiž  v současné 

době pouze přejímán normativní text. 

Akceptováno, upraveno. 

 

 

 Doporučující připomínka: 

 

K úvodní větě: 

 

Odkazy na zákon č. 155/1998 Sb. doporučujeme upravit, neboť 

samotné zmocnění je obsaženo pouze v § 10 písm. a), zatímco na § 8 

odst. 3 je možné odkázat na konci textu úvodní věty slovy „k provedení 

§ 8 odst. 3“. 

Akceptováno částečně. 

 

Text byl upraven podle připomínky MSP.  

 

 

 Doporučující připomínka: 

 

K § 2 odst. 1 písm. a): 

 

Akceptováno, upraveno. 
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S odkazem na čl. 42 Legislativních pravidel vlády doporučujeme mezi 

oba pododstavce, tedy na konec textu písm. a), doplnit odpovídající 

spojku. 

 Doporučující připomínka: 

 

K § 4: 

 

Ustanovení považujeme z legislativního hlediska za nevhodné, za 

praktičtější bychom považovali úpravu v předchozích ustanoveních 

explicitně koncipovat jako minimální standard. 

Akceptováno.  

 

Ustanovení § 4 bylo upraveno a přesunuto do § 3. 

MSP Doporučující připomínka: 

K úvodní větě 

 

Doporučujeme z úvodní věty vypustit slova „§ 8 odst. 3 a“ a „a zákona 

č. 329/2011 Sb.“, jelikož citované ustanovení nemá charakter 

zmocňovacího ustanovení, a proto nemá být v úvodní větě uvedeno. 

Nadbytečná je tak i citace zákona, kterým bylo toto novelizováno. 

Akceptováno, odstraněno. 

 Doporučující připomínka: 

 

K § 1 

 

S odkazem na čl. 44 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme uvést zaváděnou legislativní zkratku v jednotném čísle, 

tj. „student se sluchovým postižením“. 

Akceptováno jinak. 

 

V návaznosti na připomínku MV bude v § 1 užito textu 

„Tato vyhláška upravuje podmínky a rozsah 

tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně neslyšícím 

a hluchoslepým studentům vysokých škol, kteří jsou 

z důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo 

hluchoslepoty držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P podle 

zákona o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením1), (dále jen „student“).“. 

 Doporučující připomínka: 

 

K § 2 odst. 1 úvodní části ustanovení 

 

Doporučujeme pro nadbytečnost vypustit slovo „danou“. 

Neakceptováno. 

 

Při vypuštění slova „danou“ by nebylo zřejmé, která 

vysoká škola má služby poskytovat. 

 Doporučující připomínka: 

 

Akceptováno částečně, resp. jinak. 
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K § 2 odst. 1 písm. a) 

 

Vzhledem k tomu, že se v § 2 odst. 2 a § 3 odst. 2 návrhu hovoří o 

„potřebách“ studenta se sluchovým postižením, kterých v praxi jistě 

může být větší množství, jakož i za účelem dosažení vhodnějšího 

slovosledu, doporučujeme slova „o této potřebě vysokou školu 

informují“ nahradit slovy „informují o těchto potřebách vysokou 

školu“. 

Bude užito množného čísla „potřeby“, zároveň však bude 

ponechán navržený původní slovosled, aby se zdůraznilo 

slovo „informují“. 
 

 V § 2 písm. a) bude užito textu „a) potřebují 

ke kompenzaci svého znevýhodnění a naplnění svých 

vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání 

svých práv opatření pro vyrovnání příležitostí studovat 

na vysoké škole a o těchto potřebách vysokou školu 

informují a“. 

 Zásadní připomínka: 

 

K § 2 odst. 2 a § 3 odst. 2 

 

a) V zájmu zpřesnění navrhované textace, jakož i v souladu s 

legislativní zkratkou zavedenou v § 1 návrhu doporučujeme za výskyty 

slov „studentem“, „studentovi“ a „studenta“ doplnit slova „se 

sluchovým postižením“. 

 

b) Jsme toho názoru, že ustanovení § 2 odst. 2 návrhu systematicky 

patří do § 3 návrhu, neboť se týká určení rozsahu poskytovaných 

tlumočnických služeb. Z toho důvodu požadujeme jeho obsah napojit 

na znění § 3 odst. 2 návrhu, na nějž věcně navazuje.  

Akceptováno jinak. 

 

V návaznosti na připomínku MV bude jednotně v celém 

textu užívána leg. zkratka „student“. 

 

Akceptováno částečně. 

 

Původní ustanovení § 2 odst. 2 nebylo napojeno na § 3 

odst. 2 návrhu, ale bylo zařazeno do § 3 jako odst. 1. 

 Zásadní připomínka: 

 

K § 2 odst. 2 

 

Požadujeme, aby předkladatel uvedl, jakou právní povahu a závaznost 

má „písemný záznam“ podle tohoto ustanovení, neboť se patrně nebude 

jednat o akt vydaný ve správním řízení. Tato připomínka je zásadní. 

Akceptováno. 

 

Do komentáře k § 3 odst. 1 ve Zvláštní části Odůvodnění 

bylo doplněno, že „Záznam je jednostranným, právně 

významným správním úkonem. Jde toliko o pomocný - 

dokumentační úkon. Záznam tedy nemá charakter 

konstitutivního ani deklaratorního správního aktu 

(rozhodnutí) vydávaného ve správním řízení; nezakládá 

právní nároky a nemá za následek vznik, změnu nebo zánik 

práva, ani se jím existence práv a povinností 

neprohlašuje. Cílem záznamu je zdokumentování 
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a evidence informace, známé vysoké škole, 

o tlumočnických službách, které tato vysoká škola hodlá 

neslyšícímu nebo hluchoslepému studentovi s průkazem 

ZTP nebo ZTP/P bezplatně podle vyhlášky poskytovat.“. 

 

 Doporučující připomínka: 

 

K § 3 (nadpis) 

 

Doporučujeme navrhovaný nadpis tohoto ustanovení nahradit zněním 

„Rozsah poskytovaných tlumočnických služeb“, neboť prvek 

bezplatnosti je již dostatečně vyjádřen v § 1 návrhu. 

Akceptováno, upraveno. 

 Doporučující připomínka: 

 

K § 3 odst. 1 

 

Upozorňujeme na nejednotnou terminologii, kdy se v jednotlivých 

písmenech vyskytují tři různá slovní spojení „mluvený český jazyk“, 

„mluvená čeština“ a „mluvená řeč“. Pokud se jedná o pojmy s odlišným 

významem, doporučujeme toto vysvětlit v odůvodnění. Pokud tomu tak 

ovšem není, pak doporučujeme užité pojmy sjednotit. 

Akceptováno, opraveno. 

 

Užité pojmy byly sjednoceny a je užíván pojem „mluvený 

český jazyk“. 

 Doporučující připomínka: 

 

K § 3 odst. 1 písm. a) 

 

Doporučujeme vypustit slovo „slyšícími“, neboť u uživatelů českého 

znakového jazyka se také neuvádí, že jsou „neslyšící“, tudíž 

navrhovanou formulaci považujeme za neodůvodněně asymetrickou. 

Akceptováno, upraveno. 

NRZP ČR Doporučující připomínka: 

 

K § 2 odst. 2 

 

V současnosti se využívá funkční diagnostika, která odborným 

postupem stanovuje potřeby studenta, právě pro vzdělávací potřeby. 

Akceptováno. 

 

Uvedené ustanovení bylo v materiálu upraveno. 

Z ustanovení po úpravě vyplývá, že vysoká škola nabídne 

studentovi se sluchovým postižením služby a až následně 

na základě funkční diagnostiky určí, které tlumočnické 
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Není možné, aby rozhodovala VŠ co student potřebuje, ale musí 

nabídnout, z čeho si student může vybrat podle svých potřeb a 

jazykových preferencí. Dnes nastavený systém je mnohem 

komplexnější, erudovanější, propracovanější. Zde uvedené řešení je 

zkratkovité a z kontextu vytržené. Doporučujeme zvážit doplnění 

vyhlášky. 

služby budou studentovi se sluchovým postižením 

poskytovány. 

Vyhláška je zpracována v rozsahu, ve kterém 

je ministerstvo oprávněno vyhlášku vydat podle zákona 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 

osob. Doposud fungující systém bude užíván dále, 

vyhláška jen formálně zakotvuje povinnost poskytovat 

tlumočnické služby. 

 

 Doporučující připomínka: 

 

K § 3 odst. 2 

 

Není jasné kdo, a jak určí míru nezbytnosti. V některých případech 

bude velmi složité tlumočení nárokovat. 

Neakceptováno. 

 

Rozsah poskytování služeb je stanovený v § 3 návrhu 

vyhlášky. Potřeby studenta se sluchovým postižením jsou 

vysokou školou určeny až po projednání se studentem 

se sluchovým postižením. 

 Doporučující připomínka: 

 

V § 3 odst. 1 se za slova „tlumočnické služby“ vkládají slova „dle 

zákona č. 155/1998 Sb. 

Neakceptováno. 

 

Uvedení zákona č. 155/1998 Sb. do textu § 3 odst. 1 je dle 

našeho názoru nadbytečné. 

 Doporučující připomínka: 

 

Slova „studenti se sluchovým postižením“ nahradit v textu vyhlášky 

slovy „neslyšící a hluchoslepí studenti“. 

Akceptováno jinak. 

 

Slova „studenti se sluchovým postižením“ byla 

zavedenou legislativní zkratkou v návrhu vyhlášky, jejíž 

obsah a význam je uveden v § 1 vyhlášky. Po úpravě bude 

jako leg. zkratka užíváno slovo „student“. 

 

 Doporučující připomínka: 

 

V § 3 odst. 1 se za písm. a) vkládá nové písm. b) tohoto znění: „ve 

zprostředkování komunikace mezi uživateli taktilního znakového 

jazyka a slyšícími uživateli mluveného českého jazyka prostřednictvím 

tlumočníka taktilního znakového jazyka,“. Dosavadní písm. b) se mění 

na písm. c) a písm. c) na písm. d). 

Neakceptováno. 

 

Stanovený rozsah služeb vyšel z jednání s orgány 

reprezentace vysokých škol a Asociací poskytovatelů 

služeb studentům se specifickými potřebami na vysokých 

školách. 
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 Doporučující připomínka: 

 

V § 4 se za slova „studentovi se sluchovým postižením“ vkládají slova 

„či s duálním postižením zraku a sluchu“, ostatní text se nemění. 

Neakceptováno. 

 

Doplnění textu je nadbytečné. 

ÚV ČR - 

KOM 

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování souladu 

se závazky vyplývajícími pro Českou republiku z jejího členství v 

Evropské unii, jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, 

v platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 

1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací při plnění 

legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v 

Evropské unii, v platném znění. 

Vzato na vědomí. 

 

 Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU: 
Na problematiku poskytování služeb neslyšícím a hluchoslepým 

studentům vysokých škol se předpisy EU, judikatura soudních orgánů 

EU a obecné právní zásady práva EU nevztahují. 

Návrhu se v širších souvislostech dotýkají: 

 čl. 18, 20, 21, 165 a 166 Smlouvy o fungování EU, 

 směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES ze dne 29. 

dubna 2004 o právu občanů Unie a jejich rodinných příslušníků 

svobodně se pohybovat a pobývat na území členských států, o změně 

nařízení (EHS) č. 1612/68 a o zrušení směrnic 64/221/EHS, 

68/360/EHS, 72/194/EHS, 73/148/EHS, 75/34/EHS, 75/35/EHS, 

90/364/EHS, 90/365/EHS a 93/96/EHS (dále jen „směrnice 2004/38“). 

 

Vzato na vědomí. Zároveň byla zmínka o „širších 

souvislostech“ doplněna do textu bodu c) Obecné části 

Odůvodnění.    

 

 Doporučující připomínka: 

 

K § 2 odst. 1 písm. b) 

 

Navrhované ustanovení § 2 odst. 1 stanoví, že tlumočnické služby se 

studentům se sluchovým postižením poskytnou tehdy, splní-li tito 

kumulativně dvě podmínky. Jednou z těchto podmínek je držení 

Akceptováno. 
 

Do bodu c) Obecné části Odůvodnění bylo doplněno 

vysvětlení slučitelnosti podmínky prokázání držení 

(a tedy i možnosti získání) průkazu s právem EU. A sice 

text: „Přičemž vyhláška je s uvedenou „směrnicí 

Evropského parlamentu a Rady 2004/38/ES v souladu.  
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNAQ3ASXYC)



Stránka 20 (celkem 27) 

průkazu ZTP nebo průkazu ZTP/P podle zákona o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením. 

 

Jmenovaný zákon o poskytování dávek osobám se zdravotním 

postižením v § 3 stanoví, že průkaz ZTP, resp. ZTP/P má nárok: a) 

osoba, která je na území České republiky hlášena k trvalému pobytu 

podle jiného právního předpisu nebo která má na území České 

republiky trvalý pobyt podle jiného právního předpisu, b) osoba, které 

byla udělena mezinárodní ochrana formou azylu nebo doplňkové 

ochrany podle jiného právního předpisu, c) cizinec bez trvalého pobytu 

na území České republiky, kterému tento nárok zaručuje mezinárodní 

smlouva, která je součástí právního řádu, d) občan členského státu 

Evropské unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu 

podle jiného právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-

li mu nárok na sociální výhody z přímo použitelného předpisu 

Evropské unie, e) rodinný příslušník občana členského státu Evropské 

unie, pokud je hlášen na území České republiky k pobytu podle jiného 

právního předpisu po dobu delší než 3 měsíce, nevyplývá-li mu nárok 

na sociální výhody z přímo použitelného předpisu Evropské unie, f) 

cizinec, který je držitelem povolení k trvalému pobytu s přiznaným 

právním postavením dlouhodobě pobývajícího rezidenta v Evropském 

společenství na území jiného členského státu Evropské unie, pokud je 

hlášen na území České republiky k dlouhodobému pobytu podle jiného 

právního předpisu, a to, pokud má bydliště na území České republiky. 

 

V případě studenta, občana jiného členského státu EU, který využije 

svého práva volného pohybu a v souladu se směrnicí 2004/38 přijede 

do ČR za účelem studia na vysoké škole, může obdržet průkaz ZTP 

nebo ZTP/P nejdříve po uplynutí tří měsíců (zpravidla se však zřejmě 

bude jednat o dobu delší). Po celou dobu studia předcházející obdržení 

průkazu ZTP nebo ZTP/P bude takový student moci studovat pouze za 

obtížnějších podmínek než student – občan ČR.  

 

Zmíněná směrnice zakotvuje v článku 24 odst. 1 

mj. pro občany Unie, kteří pobývají na základě této 

směrnice na území hostitelského členského státu, právo 

na rovné, resp. stejné zacházení v oblasti působnosti 

Smlouvy o založení ES, jako mají státní příslušníci 

daného hostitelského členského státu. Zákonná úprava 

(podle které je podmínkou pro poskytnutí tlumočnických 

služeb status osoby se zdravotním postižením mající 

průkaz ZTP nebo ZTP/P) a na ni navazující úprava 

ve vyhlášce, dle které je podmínkou pro poskytnutí 

tlumočnických služeb předložení průkazu vysoké škole 

(nebo jiné prokázání jeho držení), zmíněnou směrnici 

neporušuje, přestože student - občan jiného členského 

státu EU, který využije svého práva volného pohybu 

a v souladu se směrnicí 2004/38 přijede do ČR za účelem 

studia na vysoké škole, může obdržet průkaz ZTP nebo 

ZTP/P nejdříve po uplynutí tří měsíců (s ohledem 

na úpravu obsaženou v § 3 zákona o poskytování dávek 

osobám se zdravotním postižením). Uplatní se totiž 

výjimka z rovného zacházení uvedená v článku 24 odst. 2 

směrnice 2004/38/ES, podle které hostitelský členský stát 

není povinen přiznat nárok na sociální pomoc v prvních 

třech měsících pobytu. Za „sociální pomoc“ lze přitom 

považovat i poskytování tlumočnických služeb sluchově 

postiženým osobám (resp. sluchově postiženým 

studentům při vzdělávání), neboť souvisí se zmírňováním 

sociálních důsledků zdravotního postižení a s podporou 

sociálního začleňování. Návrh vyhlášky tedy nezakládá 

rozpor s právem EU.“. 
 

MŠMT sice věcně uvažovalo též o úpravě, dle které 

by vyhláška obsahovala v § 4 speciální „Společné 

ustanovení“ týkající se studentů z jiných členských států 

Evropské unie (v němž by bylo uvedeno, že „Studentům 
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Požadujeme, aby se předkladatel k této nerovnosti vyjádřil a uvedl, zda 

a případně nakolik navrhovaná vyhláška ovlivní situaci studentů 

z jiných členských států EU. K tomu dodáváme, že judikatura SD EU 

(např. rozsudky C-209/03 Bidar či  C-158/07 Förster) umožňuje 

v případě tzv. ekonomicky neaktivních osob (které nejsou evropskými 

pracovníky ani osobami samostatně výdělečně činnými, a ani jejich 

rodinnými příslušníky), aby příslušný členský stát vyžadoval pro 

udělení výhody existenci „opravdového vztahu“ k danému členskému 

státu, přičemž nastavení tohoto „opravdového vztahu“ si členský stát, 

využije-li uvedené odchylky, má upravit. Rovněž tlumočnické služby 

by zřejmě bylo možno podřadit pod pojem „sociální pomoc“ dle čl. 24 

odst. 2 směrnice 2004/38/ES, stanovisko předkladatele však 

v odůvodnění k této věci chybí. 

   

Máme tudíž za to, že návrh nezakládá rozpor s právem EU. Důvody pro 

uvedený závěr, pokud se s ním předkladatel ztotožní, je nutno do 

návrhu doplnit.  

 

se sluchovým postižením z jiných členských států 

Evropské unie jsou při jejich studiu ve studijním programu 

uskutečňovaném vysokou školou nebo její fakultou 

poskytovány vysokou školou bezplatně tlumočnické služby 

podle § 3 i v případě, že nesplňují podmínky podle § 2 

odst. 1 písm. b), a to po dobu studia předcházející 

obdržení průkazu ZTP nebo ZTP/P, na jehož obdržení 

vzniká nárok po uplynutí doby stanovené zákonem 

o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením.“), 

takováto úprava by však byla v rozporu s kogentní 

úpravou obsaženou v zákoně č. 155/1998 Sb., 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 

osob, ve znění pozdějších předpisů, která stanoví zmocnění 

k vydání vyhlášky pouze ohledně držitelů průkazu ZTP nebo 

ZTP/P.  

 Doporučující připomínka: 

§ 3 odst. 1 písm. a) a b) 

 

Některé studijní programy na vysokých školách, které nejsou 

programem v cizím jazyce za poplatek (§ 58 odst. 4 zákona o vysokých 

školách), vyučují některé předměty v cizím jazyce, přičemž se jedná 

mj. o povinné nebo povinně volitelné předměty, jejichž absolvování je 

podmínkou absolutoria. Tlumočnické služby podle § 3 odst. 1 písm. a) 

a b) však probíhají pouze v českém jazyce, neslyšící a hluchoslepí 

studenti by tudíž mohli být v takových programech znevýhodněni. 

Požadujeme vysvětlit, jakým způsobem je řešena situace ve studijních 

programech s cizími vyučovacími jazyky. 

 

Neakceptováno. 

 

Tlumočnické služby podle § 3 jsou poskytovány pouze 

v českém jazyce. Studijní program akreditovaný 

k uskutečňování v českém jazyce musí probíhat v českém 

jazyce, nemůže být tedy stanovena povinnost, aby 

probíhal v cizím jazyce. 

KVOP Zásadní připomínka: 

 
Vzato na vědomí + vysvětleno. 
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Vítám zpracování vyhlášky o tlumočnických službách pro studenty se 

sluchovým postižením. Úvodem však zdůrazňuji, že smyslem přijetí 

této vyhlášky je, aby podpora ve formě tlumočení byla studentům se 

sluchovým postižením zaručena obecně závazným právním předpisem. 

Tuto oblast v současnosti upravuje metodický pokyn Ministerstva 

školství, mládeže a tělovýchovy (Pravidla pro poskytování příspěvku a 

dotací veřejným vysokým školám, podle nichž budou poskytovány 

prostředky v roce 2017, dostupné z: 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/vysoke-skolstvi/pravidla-pro-

poskytovani-prispevku-a-dotaci-verejnym-vysokym-4).  Vyhláška by 

rozhodně neměla snížit standard podpory pro studenty se sluchovým 

postižením na vysokých školách oproti stávajícímu metodickému 

pokynu. 

Dosud neexistuje právní předpis, který by stanovoval 

standard podpory pro studenty se sluchovým postižením 

na vysokých školách. Z toho důvodu se vydává vyhláška, 

která jako závazný právní předpis stanoví podporu 

pro studenty se sluchovým postižením, a která vychází 

ze zmocnění zákona o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob.  Metodický pokyn 

v pravidlech financování není závazným standardem 

poskytování služeb. Vyhláška tedy nesnižuje standard, 

ale představuje chybějící právní záruku rovného přístupu 

pro studenty vysokých škol. Zmiňovaný metodický pokyn 

zůstane dále v platnosti. 

V praxi je tedy poskytování tlumočnických služeb 

zdravotně postiženým osobám při studiu na veřejných 

vysokých školách zajištěno (resp. podpořeno 

a motivováno) mimoprávně (ekonomicky) prostřednictvím 

poskytování, resp. navýšení „příspěvku ze státního 

rozpočtu na vzdělávací a vědeckou a výzkumnou, 

vývojovou a inovační, uměleckou nebo další tvůrčí 

činnost“ dle § 18 odst. 2 písm. a) zákona o vysokých 

školách (z něhož jsou mj. financovány zvýšené náklady 

na studium studentů se specifickými potřebami) – 

a to ve vztahu k širšímu spektru zdravotně postižených 

či znevýhodněných studentů vysokých škol a k širšímu 

spektru kompenzačních opatření, než jak by mohlo 

vyplývat z navržené prováděcí vyhlášky. (Viz Příloha č. 3 

„Pravidel pro poskytování příspěvku a dotací veřejným 

vysokým školám Ministerstvem školství, mládeže 

a tělovýchovy“ č.j. MSMT-2067/2015-1, ve znění  

pozdějších úprav.)  
 

Uvedenou „širší“ podporu však nelze promítnout 

do vyhlášky, neboť by bylo nepřípustně překročeno 

zmocnění pro vydání vyhlášky zakotvené v zákoně 
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č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících 

a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů.  
 

 

 V dané souvislosti lze zmínit, že problematická byla 

i formulace samotné předložené „minimální verze“ návrhu 

vyhlášky. Zmocňovací zákon je totiž formulován značně 

proklamativním způsobem. Prováděcí právní předpisy 

přitom nemohou upravovat právní vztahy, na něž se vztahuje 

výhrada zákona, aniž by tyto vztahy alespoň rámcově zákon 

upravoval – a to např. podmínky výkonu státní (veřejné 

moci), podmínky a předpoklady pro výkon určitých činností 

či povinnosti, které zákon, jenž má být proveden, vůbec 

nepředpokládá. Prováděcí právní předpisy nemohou 

obsahovat takovou úpravu, která svým obsahem zákon 

neprovádí, ale doplňuje. 

 Zásadní připomínka: 

 

K předmětu úpravy (§ 1) 

Vyhláška považuje za studenty se sluchovým postižením pouze 

neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol, kteří jsou z důvodu 

úplné nebo praktické hluchoty držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P. V 

současnosti by měla být podpora poskytována všem neslyšícím, 

nedoslýchavým, ohluchlým a hluchoslepým studentům. Zúžení pouze 

na držitele průkazů ZTP nebo ZTP/P by výrazně omezilo podporu 

mnoha studentům a zásadně by zhoršilo přístup studentů z této skupiny 

k vysokoškolskému vzdělání. 

Samotné vázání podpory při studiu na úplnou či praktickou hluchotu 

nebo hluchoslepotu je velice sporné. Tyto audiologické parametry 

nevypovídají téměř nic nebo jen velmi málo o nutnosti/vhodnosti 

podpory těchto studentů při studiu (včetně tlumočení, přepisu, apod.). 

Jsem si vědoma, že ustanovení zákona o komunikačních systémech 

(Ustanovení § 8 odst. 3 zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních 

systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších 

předpisů, uvádí následující: „Neslyšícím a hluchoslepým žákům 

Neakceptováno. 

 

Vyhláška jako prováděcí právní předpis k zákonu může 

být vydána pouze na základě výslovného zmocnění 

zákona a její obsah má odpovídat zmocňovacímu zákonu. 

Návrh vyhlášky je v souladu s dikcí zákona 

o komunikačních systémech a jeho ustanoveními. 
 

 

Požadavky uplatněné v připomínce by nebylo možno 

provést bez předchozí změny zákona o komunikačních 

systémech neslyšících a hluchoslepých osob, na jehož 

základě a v jehož mezích se vyhláška vydává. Zákon 

obsahuje kogentní úpravu, od které se prováděcí 

vyhláška nemůže odchýlit. 
 

Přičemž závazky obsažené v „Úmluvě o právech osob 

se zdravotním postižením“ nemají takový konkrétní 

obsah a charakter, že by ohledně vydávání vyhlášky 

oprostily MŠMT od povinnosti respektovat 

mj. ustanovení čl. 79 odst. 3 Ústavy ČR (dle kterého 
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středních škol a neslyšícím a hluchoslepým studentům vyšších 

odborných škol a vysokých škol, které jsou z důvodu úplné nebo 

praktické hluchoty nebo hluchoslepoty držiteli průkazu ZTP nebo 

ZTP/P, jsou tlumočnické služby poskytovány bezplatně za podmínek 

stanovených prováděcím právním předpisem.“), které na prováděcí 

předpis odkazuje, uvádí, že tlumočení má být bezplatně poskytováno 

neslyšícím a hluchoslepým studentům vysokých škol, kteří jsou z 

důvodu úplné nebo praktické hluchoty nebo hluchoslepoty držiteli 

průkazu ZTP nebo ZTP/P. Tato podmínka v zákoně o komunikačních 

systémech je však obsoletní a odporuje Úmluvě OSN o právech osob 

se zdravotním postižením (dále také „Úmluva“), proto nelze souhlasit 

s tím, aby ji vyhláška následovala. Podmínka, aby studenti se 

sluchovým postižením byli držiteli průkazu ZTP nebo ZTP/P, vychází 

z medicínského pojetí zdravotního postižení a je v rozporu s 

mezinárodními závazky České republiky. Úmluva se odklonila od 

medicínského přístupu ke zdravotnímu postižení a je založena na tzv. 

sociálním modelu, tj. konceptu, podle nějž povaha stávajícího 

společenského (mj. vzdělávacího) systému vytváří překážky pro plné 

uplatnění práv osob s postižením. Jde o přístup, podle něhož jsou 

překážky zabraňující mj. rovnému přístupu ke vzdělání výsledkem 

nikoli neschopnosti osoby s postižením se přizpůsobit, ale nedostatkem 

ohleduplnosti okolí ve vztahu k těmto osobám (Úmluva OSN o právech 

osob se zdravotním postižením za osoby se zdravotním postižením 

považuje osoby mající dlouhodobé fyzické, duševní, mentální nebo 

smyslové postižení, které v interakci s různými překážkami může bránit 

jejich plnému a účinnému zapojení do společnosti na rovnoprávném 

základě s ostatními. Úmluva neváže existenci zdravotního postižení na 

splnění podmínek pro získání jakékoli dávky či průkazu. Bylo by nejen 

velice nerozumné, ale i nesystémové vázat podporu ve vzdělávání na 

vlastnictví průkazek, jež se vzděláváním nemají nic společného.).  

Výbor OSN pro práva osob se zdravotním postižením ve své zprávě z 

roku 2015 (Concluding observations on the initial report of the Czech 

Republic. Comittee on the Rights of Persons with Disabilities, 

Thirteenth session 25 March - 17 April 2015, dostupné z:  

ministerstva mohou vydávat právní předpisy na základě 

a v mezích zákona, jsou-li k tomu zákonem zmocněny), 

determinující možný obsah této kategorie právního 

předpisu. 
 

(Viz též komentář k obecné připomínce KVOP.) 
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http://tbinternet.ohchr.org/_layouts/treatybodyexternal/Download.aspx 

?symbolno=CRPD%2fC%2fCZE%2fCO%2f1&Lang=en) kritizoval 

Českou republiku mimo jiné za to, že některé definice v právních 

předpisech nadále vycházejí z medicínského pojetí a odporují proto 

Úmluvě. 

Předmět úpravy navíc nenavazuje na vymezení obsažené v ustanovení 

§ 16 školského zákona (zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů) a souvisejících prováděcích 

předpisech, které sociální model zdravotního postižení následují. 

Značná část studentů se sluchovým postižením by proto při přechodu 

na vysokou školu nedosáhla na podporu, která jim byla poskytována na 

nižších stupních vzdělávání (včetně tlumočení, přepisu, apod.). 

Z uvedených důvodů navrhuji, aby se vyhláška vztahovala na studenty 

se sluchovým postižením, kteří k naplnění svých vzdělávacích 

možností nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném 

základě s ostatními potřebují tlumočnické služby. 

 Zásadní připomínka: 

 

K podmínkám poskytování tlumočnických služeb (§ 2 odst. 1) 

 

Vítám, že ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) [Pozn. MŠMT: V připomínce 

mělo být asi uvedeno „a)“] návrhu vyhlášky směřuje k sociálnímu modelu 

zdravotního postižení, navrženou formulaci však nepovažuji za zcela 

srozumitelnou. Ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) naproti tomu opět zavádí 

striktně medicínské kritérium, proto ho navrhuji zcela vypustit. Celý 

první odstavec ustanovení § 2 navrhuji změnit následovně: 

„Studentům se sluchovým postižením při jejich studiu ve studijním 

programu uskutečňovaném vysokou školou nebo její fakultou 

poskytuje daná vysoká škola bezplatně tlumočnické služby podle § 3, 

pokud tyto služby potřebují k naplnění svých vzdělávacích možností 

nebo k uplatnění nebo užívání svých práv na rovnoprávném základě s 

ostatními, a o této skutečnosti školu informují.“ 

Neakceptováno. 

 

Úprava navržená v připomínce překračuje rámec zákona 

o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých 

osob. Viz odůvodnění předchozí připomínky.  

 Doporučující připomínka: Neakceptováno. 
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K podmínkám poskytování tlumočnických služeb (§ 2 odst. 2) 

 

Vzhledem k návrhu na vypuštění ustanovení § 2 odst. 1 písm. b) [viz 

připomínku pod bodem 2] navrhuji změnit první větu ustanovení § 2 

odst. 2 následovně: „Vysoká škola se studentem projedná jeho potřeby 

podle odstavce 1 a určí, které tlumočnické služby podle § 3 bude 

studentovi poskytovat.“ 

 

Příslušné související ustanovení v původním § 2 odst. 1 

nebylo možno vypustit, neboť by při popření zákonné 

podmínky, vztahující se k průkazu ZTP nebo ZTP/P, byly 

překročeny meze zákona. Není tedy ani důvod měnit 

původní ustanovení § 2 odst. 2 vyhlášky. 
 

Viz v návaznosti na předchozí odůvodnění. 

 Zásadní připomínka: 

 

K rozsahu tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně (§ 3 odst. 1) 

 

Návrh vyhlášky se nevztahuje na všechny komunikační systémy 

uvedené v zákoně, ale pouze na tlumočení českého znakového jazyka, 

vizualizaci mluvené češtiny artikulačním tlumočením a simultánní 

přepis mluvené řeči. Tlumočnické služby ve smyslu zákona o 

komunikačních systémech znamenají jakýkoli převod mezi češtinou a 

českým znakovým jazykem či komunikačním systémem vycházejícím 

z češtiny. Proto navrhuji ustanovení § 3 odst. 1 změnit tak, aby se 

tlumočení vztahovalo na převod mezi češtinou a všemi komunikačními 

systémy zmíněnými v zákoně o komunikačních systémech. 

Navrhuji do ustanovení § 3 odst. 1 doplnit písm. d) v následujícím 

znění: „nebo ve zprostředkování komunikace prostřednictvím dalších 

komunikačních systémů podle zákona upravujícího komunikační 

systémy neslyšících a hluchoslepých osob, pokud je vysoká škola po 

projednání se studentem podle § 2 odst. 2 určí jako potřebné.“ 

Neakceptováno. 

 

V zákoně č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob, není stanovena 

povinnost upravit ve vyhlášce všechny komunikační 

systémy uvedené v § 6. Na základě zmocnění v § 10 

písm. a) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

stanoví vyhláškou podmínky a rozsah tlumočnických 

služeb poskytovaných bezplatně neslyšícím 

a hluchoslepým žákům a studentům podle § 8 odst. 3. 

 

V návrhu vyhlášky jsou upravovány pouze tlumočnické 

služby. Všechny komunikační systémy uvedené v zákoně 

o komunikačních systémech nejsou považovány 

za tlumočnické služby, z toho důvodu nejsou uvedeny 

všechny komunikační systémy v návrhu vyhlášky.  

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

má na základě zmocnění zákona o komunikačních 

systémech upravit rozsah poskytovaných tlumočnických 

služeb. Rozsah uvedený v návrhu vyhlášky byl přiměřeně 

stanoven vzhledem k současné situaci na vysokých 

školách a zároveň také personálním a finančním 

kapacitám vysokých škol. Zákon o komunikačních 

systémech neumožňuje hrazení tlumočnických služeb 
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z veřejných rozpočtů, z toho důvodu nelze na vysoké 

školy uvalit nepřiměřeně vysoké nároky a povinnosti. 

ÚV ČR - 

VÚV 

Bez připomínek.  

ÚV ČR - 

RVV 

Bez připomínek.  

MD Bez připomínek.  

MZE Bez připomínek.  

MZD Bez připomínek.  

MZV Bez připomínek.  

ÚOOÚ Bez připomínek.  

MK Bez připomínek.  

MŽP Bez připomínek.  

 

[*) Poznámka MŠMT: U návrhu vyhlášky je členění připomínek na zásadní a doporučující irelevantní, neboť pro sdělení připomínek k návrhu vyhlášky se obdobně použije čl. 

5 odst. 5 a 6 Legislativních pravidel vlády. Charakter připomínky je tedy v tabulce uváděn pouze za účelem informace, jakou důležitost připomínkové místo připomínce přikládá.] 

 

 

V Praze 20. srpna 2017 

Vypracoval: Mgr. Andrea Smělá Podpis: 
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