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IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

  

1. Důvod předložení a cíle 

 

1.1 Název 

Vyhláška o tlumočnických službách pro neslyšící a hluchoslepé studenty vysokých škol  

 

1.2 Definice problému 

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění 

pozdějších předpisů, zakotvuje povinnost Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

jen „ministerstvo“) vyhláškou stanovit podmínky a rozsah tlumočnických služeb 

poskytovaných bezplatně neslyšícím a hluchoslepým studentům vysokých škol. V současné 

době taková vyhláška neexistuje a tento právní stav je v rozporu s výše uvedeným zákonem, 

který obsahuje zmocnění k vydání této vyhlášky.  

Důvodem vydání této vyhlášky je skutečnost, že existují studenti s postižením, kteří potřebují 

pomoc, aby mohli studovat na vysoké škole. Vyhláška představuje chybějící právní záruku 

rovného přístupu pro studenty vysokých škol a znamená tak zlepšení situace pro neslyšící 

a hluchoslepé studenty, kteří studují na vysoké škole.  

 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Platný právní stav je v rozporu se zákonem č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů, neboť v současné době 

neexistuje žádný prováděcí právní předpis, který by upravoval podmínky a rozsah 

tlumočnických služeb, které jsou bezplatně poskytovány studentům vysokých škol.  

Přijetí navrhované úpravy přispěje k naplňování Národního plánu podpory rovných příležitostí 

pro osoby se zdravotním postižením na období 2010–2020 (schváleného usnesením vlády 

č. 385 ze dne 25. května 2015), a to zejména priority 4.10: „Základním cílem pro období 

platnosti Národního plánu je zvýšit schopnost vzdělávacího systému vytvářet podmínky 

a uplatňovat účinné postupy pro efektivní prevenci a kompenzaci zdravotních, sociálních, 

kulturních a jiných osobnostních znevýhodnění (hendikepů) tak, aby nerovnosti v dosahovaných 

výsledcích co nejméně předurčovaly faktory, které nemůže jedinec ovlivnit.“. Dále je 

navrhovaná úprava v souladu s čl. 24 Úmluvy o právech osob se zdravotním postižením (publ. 

pod č. 10/2010 Sb.m.s.), která rovněž garantuje rovný přístup osob se zdravotním postižením 

ke vzdělání. Přijetí navrhované právní úpravy by nejen zaplnilo mezeru v právním řádu ČR, ale 

zároveň by se jejím přijetím přispělo k naplnění národních i mezinárodních závazků k zajištění 

rovného přístupu osob se zdravotním postižením ke vzdělávání. 

 

1.4 Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou: 

 vysoké školy (veřejné vysoké školy, soukromé vysoké školy, státní vysoké školy) 

 neslyšící a hluchoslepí studenti 
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1.5 Popis cílového stavu 

Vytvoření právního předpisu, který bude zakotvovat podmínky a rozsah poskytování 

tlumočnických služeb pro studenty veřejných, soukromých a státních vysokých škol na území 

České republiky. Budou vymezeny druhy těchto služeb a stanoveny podmínky pro jejich 

poskytování.  

Právní stav bude ohledně studentů vysokých škol uveden do souladu s § 8 odst. 3 a § 10 písm. 

a) zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, 

ve znění pozdějších předpisů. 

 

Cílem je právně stanovit záruku rovného přístupu pro neslyšící a hluchoslepé studenty 

při studiu na vysokých školách a zakotvit podmínky a rozsah tlumočnických služeb pro jejich 

plnohodnotné studium na vysokých školách a tím jim pomoci při jejich studiu. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Rizikem spojeným s neřešením problému je nenaplnění zákonného zmocnění a z něho 

vyplývající absence vymezení podmínek a rozsahu poskytovaných tlumočnických služeb 

neslyšícím a hluchoslepým studentům vysokých škol. Neexistence právního předpisu, který 

by výše uvedené obsahoval, by mohla vyvolat riziko, že předmětné služby nebudou vysokými 

školami v daném rozsahu a kvalitě poskytovány, neboť při neexistenci této vyhlášky se nejedná 

o povinnost stanovenou závazným právním předpisem. Rizikem je také nerovné postavení 

a přístup k neslyšícím a hluchoslepým studentům vysokých škol, kteří pro své studium 

potřebují rozdílný přístup než ostatní studenti vysokých škol. 

 

2. Návrh variant řešení 

 

2.1 VARIANTA 0 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy. V současné době neexistuje závazný 

právní předpis, který by stanovoval podmínky a rozsah tlumočnických služeb poskytovaných 

neslyšícím a hluchoslepým studentům vysokých škol.  

Nevýhodou této varianty je, že nebude naplněna zákonem stanovená normativní povinnost 

ministerstva konkretizovat vyhláškou podmínky a rozsah bezplatně poskytovaných 

tlumočnických služeb neslyšícím a hluchoslepým studentům vysokých škol.  

 

 

2.2 VARIANTA 1: 

Varianta 1 – přijetí vyhlášky, která bude obsahovat vymezení podmínek a rozsahu 

tlumočnických služeb bezplatně poskytovaných neslyšícím a hluchoslepým studentům 

vysokých škol a kterou se naplní zákonné zmocnění obsažené v § 10 písm. a) zákona 

č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění 

pozdějších předpisů, ohledně studentů vysokých škol. 

Vyhláška neošetřuje způsob hrazení tlumočnických služeb. Z hlediska nákladů lze očekávat 

mírný dopad na soukromé vysoké školy, kterým bude konkretizována povinnost poskytovat 

bezplatně tlumočnické služby. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Přínosy lze spatřovat v dosažení cílového stavu popsaného v bodě 1.5 této zprávy. Těchto 

přínosů lze dosáhnout nejrychleji uplatněním varianty č. 1 popsané výše.  

Předpokládaný dopad na soukromé vysoké školy bude činit každoročně zhruba 2 710 000 Kč, 

náklady pro veřejné vysoké školy budou činit zhruba 21 700 000 Kč. Pro státní vysoké školy 

činí předpokládaný dopad pro Policejní akademii České republiky zhruba 165 000 Kč 

a pro Univerzitu obrany zhruba 135 000 Kč. 

Předpokládané náklady pro vysoké školy jsou odvozené od prostředků poskytnutých 

Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze státního rozpočtu za rok 2016 veřejným 

vysokým školám. 

 

3.2 Náklady a přínosy, vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta 0 nepředstavuje žádné dodatečné dopady na státní rozpočet. Nicméně ani nepřispívá 

k řešení výše uvedeného a definovaného problému. Navíc je platný právní stav, tedy 

neexistence dané vyhlášky, v rozporu se zákonem č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech 

neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů. 

Ani v případě realizace varianty 1 se nepředpokládají dopady na státní rozpočet nad rámec, 

který již vyplývá ze zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících 

a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů. 

 

 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

 

Jako nejvhodnější se jeví varianta uvedená v bodě 2.2 této zprávy, tj. naplnit zmocnění a upravit 

vyhláškou podmínky a rozsah tlumočnických služeb poskytovaných bezplatně neslyšícím 

studentům vysokých škol.  

 

  

Zhodnocení hospodářského a finančního dopadu navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

S návrhem vyhlášky samotné nebude spojen vznik dodatečných výdajů státního rozpočtu.  

Vůči státním fondům nemá návrh žádné požadavky. Navrhovaná úprava nebude mít dopady 

na rozpočty územních samosprávných celků. 

 

Zhodnocení dopadů na podnikatelské prostředí České republiky, dále sociálních dopadů 

(včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé) a dopadů na životní prostředí 

Přijetí navrhované úpravy bude mít pozitivní sociální dopady na studenty se sluchovým 

postižením, neboť jejím přijetím budou právně zajištěny podmínky pro lepší přístup ke studiu 

těchto studentů.  
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Navrhovaná úprava nebude mít dopady na životní prostředí. 

Předpokládaný dopad na soukromé vysoké školy bude činit ročně zhruba 2 710 000 Kč. Tato 

částka je poměrně odvozena z částky, která byla k 31. 10. 2015 poskytnuta Ministerstvem 

školství, mládeže a tělovýchovy ze státního rozpočtu veřejným vysokým školám na základě 

požadavku na podporu zvýšených nákladů na studium studentů se specifickými potřebami. 

 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti žen a mužů 

Navrhovaná právní úprava napomůže k realizaci opatření kompenzujících znevýhodnění 

studentů se sluchovým postižením při studiu. Do problematiky rovnosti mužů a žen úprava 

nezasahuje. 

 

Zhodnocení dopadů na výkon státní statistické služby 

Navrhovaná právní úprava nebude mít bezprostřední dopady na státní statistickou službu.  

 

Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nepřináší žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních údajů. 

 

Zhodnocení korupčních rizik 

Z hlediska ochrany před korupcí navrhovaná právní úprava nezakládá nová korupční rizika 

a nebude mít negativní dopady na míru korupce. 

 

Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít bezprostřední dopady na bezpečnost a obranu státu. 

 

 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

 

Za implementaci právního předpisu zodpovídá ministerstvo. 

 

Regulované subjekty (vysoké školy) budou povinny respektovat podmínky a rozsah 

poskytování tlumočnických služeb pro neslyšící a hluchoslepé studenty stanovené touto 

vyhláškou.  

 

 

6. Přezkum účinnosti regulace 

 

Přezkum účinnosti regulace bude provádět ministerstvo. Při této činnosti bude ministerstvo 

vycházet z podnětů vysokých škol, neslyšících a hluchoslepých studentů vysokých škol, 

Národního akreditačního úřadu pro vysoké školství a odborníků z jednotlivých vysokých škol 

i praxe. Přezkum účinnosti regulace bude proveden do konce roku 2020. 
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7. Konzultace a zdroje dat 

 

Návrh vyhlášky byl připravován a projednáván na ministerstvu, a to v rámci pracovní skupiny 

vytvořené ze zástupců ministerstva, České konference rektorů a Rady vysokých škol v souladu 

s § 92 zákona o vysokých školách a Asociací poskytovatelů služeb studentům se specifickými 

potřebami na vysokých školách. Výsledkem těchto jednání byl konsenzus. 

 

 

 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 

 Mgr. Andrea Smělá, odbor vysokých škol, ministerský rada oddělení koncepčního 

odboru vysokých škol 

 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  

 tel. 234 812 258, e-mail: andrea.smela@msmt.cz  
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