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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. Obecná část 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, 

organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení (dále jen „vyhláška č. 

176/2009 Sb.“), je prováděcím předpisem zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění 

pozdějších předpisů (dále také „zákon č. 435/2004 Sb.“). 

Předmětem návrhu novely vyhlášky č. 176/2009 Sb. je zejména 

• doplnění § 1, 3 a 5 vyhlášky č. 176/2009 Sb. v návaznosti na doplnění § 108 odst. 5 a 10 zákona 

č. 435/2004 Sb. o potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a § 108 odst. 10 

zákona č. 435/2004 Sb., kde bylo rozšířeno zmocnění k vydání vyhlášky, vyhlášené novelou 

č. 327/2017 Sb.; 

Dále je předmětem novely vyhlášky 

• odstranění podmínky prezenční formy vzdělávání v § 1 písm. g) pro uvedení rámcového rozvrhu 

hodin vzorového výukového dne jakožto náležitosti žádosti; 

• úprava znění formy obsahu učebního plánu podle § 1 písm. j) a učebních osnov podle § 1 písm. k), 

dále pak seznamu lektorů podle § 1 písm. o) a náležitostí vzoru osvědčení o rekvalifikaci podle § 5; 

• doplnění požadavku na rozlišení hodin výuky na prezenční a distanční část výuky v učebním plánu 

a osnovách podle § 1 písm. j) a k), dále jako náležitost vzoru osvědčení o rekvalifikaci podle § 5; 

• doplnění do kdy musí být vykonána opravná závěrečná zkouška podle § 4 odst. 6.  

V případě, kdy je podle § 3 vyhlášky č. 176/2009 Sb. způsob ověření získaných znalostí a dovedností 

stanoven jiným právním předpisem nebo připravuje-li vzdělávání účastníka k získání kvalifikace podle 

jiného právního předpisu, koná se toto ověření podle ustanovení tohoto právního předpisu. 

Rekvalifikační zařízení realizující vzdělávací program v takových případech není oprávněno vydat 

osvědčení o rekvalifikaci, neboť není konána závěrečná zkouška podle § 4 vyhlášky č. 176/2009 Sb. 

Jedná se o zpřesnění spočívající v uvedení dokumentu, který je rekvalifikační zařízení oprávněno 

vydat po ukončení vzdělávacího programu. Legislativně se zavádí pojem potvrzení o účasti 

v akreditovaném vzdělávacím programu.  

Vedle této hlavní změny má návrh novely vyhlášky za cíl provést několik formulačních upřesnění, 

jejichž potřebu ukázala praxe. 

 

II. Zhodnocení souladu navrhované vyhlášky se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně 

souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) v dohodě s Ministerstvem 

práce a sociálních věcí podle § 108 odst. 8 zákona č. 435/2004 Sb. stanoví prováděcím právním 

předpisem náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání 
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v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení. Na základě novely zákona č. 435/2004 Sb. došlo 

k rozšíření zmocnění ministerstva o stanovení náležitosti potvrzení o účasti v akreditovaném 

vzdělávacím programu prováděcím právním předpisem. Návrh novely vyhlášky zavádí potvrzení 

o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a stanovuje jeho náležitosti. 

§ 108 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb., ve znění účinném od 1. 1. 2018: 

„Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s ministerstvem stanoví prováděcím právním 

předpisem náležitosti žádosti o akreditaci a organizace vzdělávání podle rekvalifikačního programu, 

způsob ukončení vzdělávání a náležitosti osvědčení o rekvalifikaci a potvrzení o účasti 

v akreditovaném vzdělávacím programu.“ 

Zákonné zmocnění je naplněno a návrh je s ním v souladu. 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Ve smyslu čl. 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie je společná politika všeobecného 

a odborného vzdělávání vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských 

států. 

Předložený návrh se v širších souvislostech dotýká i oblasti ochrany osobních údajů, která je v 

současné době upravena směrnicí Evropského parlamentu a Rady 95/46/ES ze dne 24. října 1995 o 

ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. 

S účinností od 25. května 2018 bude tato směrnice nahrazena nařízením Evropského parlamentu 

a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 

osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení 

o ochraně osobních údajů). 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh není 

s právem EU v rozporu.   

IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Platný právní stav konstituovaný vyhláškou č. 176/2009 Sb. odpovídá zákonu č. 435/2004 Sb. a je 

s ním v souladu. 

V případě, kdy je podle § 3 vyhlášky č. 176/2009 Sb. závěrečná zkouška stanovena jiným právním 

předpisem nebo připravuje-li vzdělávání účastníka k získání kvalifikace podle jiného právního 

předpisu, koná se závěrečná zkouška podle ustanovení tohoto právního předpisu. Rekvalifikační 

zařízení realizující vzdělávací program v takových případech není oprávněno vydat osvědčení 

o rekvalifikaci, neboť závěrečná zkouška není konána dle § 4 vyhlášky č. 176/2009 Sb.  

Jedná se o zpřesnění spočívající v uvedení dokumentu, který je rekvalifikační zařízení oprávněno 

vydat po ukončení vzdělávacího programu. Legislativně se zavádí pojem potvrzení o účasti 

v akreditovaném vzdělávacím programu. Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu 

nenahrazuje doklad o úspěšném vykonání závěrečné zkoušky podle jiného právního předpisu. 

Potvrzení je nezbytné při prokazování účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, a to zejména 

vůči Úřadům práce České republiky, neboť obsahuje údaje o realizovaném vzdělávacím programu, 

identifikaci rekvalifikačního zařízení a účastníka vzdělávání.  
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Náležitosti potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu se liší od náležitostí osvědčení 

o rekvalifikaci s ohledem na to, že rekvalifikační zařízení nemusí být oprávněno realizovat závěrečnou 

zkoušku. Místo data úspěšného vykonání závěrečné zkoušky (§ 5 písm. i) vyhlášky č. 176/2009 Sb.) se 

navrhuje explicitně uvést prohlášení, že potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu 

nenahrazuje doklad o úspěšném absolvování odborné zkoušky podle jiného právního předpisu. Dále 

se v podpisové doložce místo jména předsedy zkušební komise (§ 5 písm. k) vyhlášky č. 176/2009 Sb.) 

uvádí jméno osoby odpovědné za odbornou úroveň rekvalifikace podle § 1 písm. n). Z tohoto důvodu 

se navrhuje doplnění § 5.  

 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet 

a ostatní veřejné rozpočty 

Navrhovaná vyhláška nebude mít dopad na státní rozpočet ani na ostatní veřejné rozpočty.  

VI. Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, včetně 

dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Akreditované rekvalifikační zařízení bude oprávněno vydat potvrzení o účasti v akreditovaném 

vzdělávacím programu.  

Další dopady, sociální dopady, dopady na rodiny nebo dopady na specifické skupiny obyvatel, 

zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na 

životní prostředí se nepředpokládají. 

VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen, neboť žádným způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje. 

VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Návrh zakládá nové zpracování osobních údajů. 

V § 1 písm. n) je nová náležitost žádosti o akreditace souhlas fyzické osoby, že bude odpovídat 

za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek podle § 4, ukončuje-li se 

jimi rekvalifikace. Dále je novou náležitostí jméno lektorů a jejich souhlas se zařazením do 

lektorského sboru v § 1 písm. o). Podle § 1 písm. q) má žadatel nově informovat o způsobu a formě 

vedení potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu. Konečně se stanoví náležitosti 

tohoto potvrzení. 

Účelem je zvýšit odpovědnosti příslušných osob, lektorů i rekvalifikačních zařízení za úroveň 

rekvalifikačních kurzů, další změny souvisí s naplněním zmocnění na základě novely zákona 

o zaměstnanosti, která nově upravuje potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, 

které mají rekvalifikační zařízení nově vydávat a evidovat. 

Ve vztahu k zákonu o ochraně osobních údajů lze uvést, že se provádí zpracování na základě 

zvláštního zákona (tato vyhláška má na základě zmocnění v zákoně o zaměstnanosti stanovit 

náležitosti žádosti o akreditaci a potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu) a 

nezbytné pro dodržení právní povinnosti správce, která vyplývá ze zákona o zaměstnanosti. 

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



4 

 

Uložení dokladů s údaji na MŠMT lze považovat za spolehlivé. Potenciální nebezpečí neoprávněného 

přístupu nebo zneužití osobních údajů je minimální, neboť MŠMT systematicky dbá na zabezpečení 

údajů. 

Zdroj osobních údajů lze označit za spolehlivý, neboť je v zájmu rekvalifikačních zařízení vyplnit údaje 

správně vzhledem k případné pozdější kontrole ze strany MŠMT. 

Návrh vyhlášky neobsahuje zvláštní úpravu postupů a institutů pro ochranu osobních údajů, použijí 

se tedy záruky a opatření podle obecného zákona o ochraně osobních údajů.  

IX. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady z hlediska korupčních rizik. 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá jakékoliv dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

Výjimka z povinnosti zpracovávat hodnocení dopadů regulace (RIA) byla udělena dne 26. října 2017 

pod čj. 28974/2017-OHR. 
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B. Zvláštní část 

K bodu 1 (§ 1 odst. písm. g) 

Odstraňuje se podmínka prezenční formy vzdělávání pro uvedení rámcového rozvrhu hodin 

vzorového výukového dne jakožto náležitosti žádosti. S ohledem na možnost realizace 

rekvalifikačního programu např. kombinovanou formou studia je žádoucí uvést, jak bude 

zabezpečena zpětná vazba distanční části výuky. 

K bodu 2 (§ 1 písm. h) 

Tato náležitost se bude odlišovat v závislosti na způsobu ukončení vzdělávání. Rekvalifikační zařízení 

stanoví způsob ověření získaných znalostí a dovedností a složení zkušební komise, pokud se 

závěrečná zkouška provádí podle § 4. 

K bodu 3 (§ 1 písm. i) 

Doplňuje se o další typ dokumentu, které je vzdělávací zařízení oprávněno vydat v případě, že se 

závěrečná zkouška nekoná podle § 4. 

K bodu 4 (§ 1 písm. j) 

Učební plán nově bude obsahovat seznam tematických celků. Tematickými celky se rozumí 

především předměty, kompetence, odborné způsobilosti nebo moduly, nejeví se však hodné toto 

vymezení uvádět přímo v textu vyhlášky. Širší pojem se volí z důvodu obsáhnutí více případů, 

zejména pak situace, kdy vzdělávání připravuje účastníka k získání kvalifikace dle zákona č. 179/2006 

Sb. a rekvalifikační program tedy směřuje k profesní kvalifikaci. Je nezbytné, aby rekvalifikační 

zařízení učební plán sestavilo podle odborných způsobilostí vyplývajících z aktuálně platného 

kvalifikačního standardu příslušné profesní kvalifikace uvedené v Národní soustavě kvalifikací. 

Odborné způsobilosti jsou tak zahrnuty pod tematickými celky. 

U kombinované formy vzdělávání se doplňuje požadavek na rozlišení hodin výuky na prezenční 

a distanční část. Tyto informace jsou nezbytné pro posouzení odborné úrovně vzdělávání. 

K bodu 5 (§ 1 písm. k) 

V souladu s požadovaným obsahem učebního plánu se uvádí tematické celky. 

Na základě potřeb praxe se pro nadbytečnost odstraňuje případ, kdy je učební plán členěn na celky. 

K bodu 6 (§ 1 písm. n) 

Doplňuje se požadavek na uvedení data narození a případných akademických titulů a vědeckých 

hodností u osob odpovídajících za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné provádění závěrečných 

zkoušek podle § 4. 

Blíže se specifikuje, že daná osoba odpovídá za závěrečnou zkoušku pouze v případě, kdy se 

uskutečňuje podle § 4. 

Doplňuje se požadavek na souhlas fyzické osoby, že bude odpovídat za odbornou úroveň 

rekvalifikace a řádné provádění závěrečných zkoušek podle § 4, a to na základě potřeb praxe za 

účelem zvýšení odpovědnosti dané osoby i rekvalifikačního zařízení. 
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Zároveň se pro nadbytečnost zrušuje poznámka pod čarou. 

K bodu 7 (§ 1 písm. o) 

Doplňuje se požadavek na souhlas lektorů, že budou vykonávat lektorskou činnost, a to na základě 

potřeb praxe za účelem zvýšení odpovědnosti daného lektora i rekvalifikačního zařízení. 

K bodu 8 (§ 1 písm. q) 

Ustanovení se doplňuje o evidenci dalšího typu dokumentu, který je vzdělávací zařízení oprávněno 

vydat v případě, že se závěrečná zkouška nekoná podle § 4. 

K bodu 9 (§ 1 odst. 2) 

V rámci legislativně-technické úpravy se § 1 člení na tři odstavce. 

K § 1 odst. 2: Je-li způsob ověření získaných znalostí a dovedností stanoven podle jiného právního 

předpisu nebo vzdělávání připravuje účastníka k získání kvalifikace podle jiného právního předpisu, je 

žádoucí na příslušný právní předpis pouze odkázat, neboť způsob ověření získaných znalosti 

a dovedností i složení zkušební komise jsou příslušným právním předpisem upraveny. 

K § 1 odst. 3: V případě, kdy vzdělávání připravuje účastníka k získání kvalifikace dle zákona č. 

179/2006 Sb., navrhuje se na tento předpis odkázat a uvést jméno autorizované osoby a její souhlas 

se zabezpečením závěrečné zkoušky. Je totiž nezbytné, aby rekvalifikační zařízení bylo schopno 

zabezpečit konání závěrečné zkoušky u autorizované osoby, neboť podle § 17 odst. 4 zákona č. 

179/2006 Sb. dosažení odborné způsobilosti posuzuje a hodnotí autorizovaná osoba nebo zkušební 

komise autorizované osoby nebo autorizovaných osob. 

K bodu 10 (§ 2 odst. 3) 

Provádí se legislativně-technická úprava spočívající v odstranění nadbytečného slova, neboť 

v předchozí větě je zavedena legislativní zkratka „účastník“. 

K bodu 11 (§ 3 odst. 1) 

Provádí se formulační zpřesnění textu odstavce, aby bylo zřejmé, že vzdělávání se ukončuje 

úspěšným ověřením získaných znalostí a dovedností. Pokud toto ověření není stanoveno jiným 

právním předpisem, probíhá formou závěrečné zkoušky podle § 4 vyhlášky. Dále se zrušují poznámky 

pod čarou pro jejich nadbytečnost. 

K bodu 12 (§ 3 odst. 2) 

Upřesňuje se, že účastník má právo na vydání osvědčení o rekvalifikaci pouze v případě, že se koná 

zkouška podle § 4 vyhlášky. 

K bodu 13 (§ 3 odst. 3) 

Doplňuje se o dokument, které je rekvalifikačního zařízení oprávněno vydat v případě, kdy ověření 

získaných znalostí a dovedností není realizováno podle § 4. Podmínka absolvování 80 % vzdělávání 

sleduje zamezení příliš vysoké nepřítomnosti účastníků a odpovídá podmínce, za které může účastník 

vykonat závěrečnou zkoušku podle § 4. 
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K bodu 14 (§ 4) 

Provádí se legislativně-technická úprava spočívající v aktualizaci odkazů. 

K bodu 15 (§ 4 odst. 6) 

Doplňuje se nejzazší lhůta pro vykonání opravné zkoušky, neboť v praxi se někteří žadatelé dožadují 

opravné zkoušky i po uplynutí nepřiměřeně dlouhé doby od konání řádné zkoušky. Taková prodleva 

je však nežádoucí. Obdobně jako při náhradním termínu stanoví opravný termín zkušební komise. 

K bodu 16 (§ 5 písm. d) 

Provádí se legislativně-technická úprava v návaznosti na § 77 občanského zákoníku. Doplňuje se 

požadavek uvedení případných akademických titulů a vědeckých hodností absolventa kurzu na 

osvědčení o rekvalifikaci. 

K bodu 17 (§ 5 písm. h) 

V souladu s požadovaným obsahem učebního plánu se uvádí tematické celky. Dále se upravuje 

požadavek na uvedení hodinových dotací celkem i tematických celků s rozdělením výuky 

na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou s rozdělením výuky 

na prezenční a distanční, a to na základě potřeb praxe.  

K bodu 18 (§ 5 písm. i) 

Provádí se legislativně-technická úprava spočívající v doplnění odkazu. Doplňuje se zpřesňující 

označení z důvodu vazby na uvedenou závěrečnou zkoušku. 

K bodu 19 (§ 5 písm. k) 

Doplňuje se požadavek na uvedení jména a případných akademických titulů a vědeckých hodností 

předsedy zkušební komise a osoby oprávnění jednat za rekvalifikační zařízení, a to na základě potřeb 

praxe z důvodu jednoznačné identifikace těchto osob. 

K bodu 20 (§ 5 a) 

Doplňují se náležitosti potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu jakožto typu 

dokumentu, které je vzdělávací zařízení oprávněno vydat v případě, že se nekoná závěrečná zkouška 

podle § 4. 

K čl. II (účinnost): 

Navrhuje se, aby vyhláška nabyla účinnosti po uplynutí obecné legisvakační lhůty. 
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