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V. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
Návrh novely vyhlášky č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení 
a způsob jeho ukončení. 
 
Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy dne 7. listopadu 2017, 
s termínem dodání stanovisek do 29. listopadu 2017. 

Připomínky označené za zásadní neuplatnilo žádné připomínkové místo. 

Připomínky označené za standardní uplatnila následující připomínková místa: Ministerstvo průmyslu a obchodu, Hlavní město Praha, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo 
spravedlnosti, Vedoucí úřadu vlády, Ministerstvo financí, Kraj Vysočina a Ministerstvo vnitra.  

 

Č. Místo Připomínka  Vypořádání 

1.  MPO Standardní připomínky: 
1. Návrh vyhlášky - novelizační bod 7 

Upozorňujeme, že podle § 77 odst. 1 občanského zákoníku se jménem člověka 
rozumí „jeho osobní jméno a příjmení, popřípadě jeho další jména a rodné 
příjmení, která mu podle zákona náležejí”. Pro zachování terminologické jednoty 
právního řádu doporučujeme příslušné ustanovení v § 1 odst. 1 písm. o) a 
případná další ustanovení vyhlášky upravit tak, aby obsahovala pouze obecný 
termín „jméno“. 

Akceptováno.  
Na základě toho upraveno: 
§ 1 odst. 1 písm. n) Jméno osoby….; 
§ 1 odst. 1 písm. o) Jména lektorů…; 
§ 1 odst. 3 …, a dále jméno nebo název 
autorizované osoby nebo autorizovaných 
osob; 
§ 5 písm. d) jméno, datum a místo 
narození absolventa vzdělávání.  

2.  MPO 2. Návrh vyhlášky - novelizační bod 9 
Doporučujeme vložit za slovo „doplňují“ slovo „se“. 

Akceptováno. 
 

3.  MPO 3. Návrh vyhlášky - novelizační bod 14 
Doporučujeme zrušit čárku před slovy „tematických celků“. 

Akceptováno. 
 

4.  MPO 4. Návrh vyhlášky - podpisová doložka 
Po případném schválení návrhu vyhlášky vládou doporučujeme upravit 
podpisovou doložku v souladu s přílohou č. 3 Legislativních pravidel vlády, tedy 
ve znění: „Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:“. 

Akceptováno. 
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5. Hlavní město 
Praha 

k bodu 9 (§ 1): 
- v odstavci 2, v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, za slova 

„jiným právním předpisem“ a za slova „jiného právního předpisu“ doplnit odkaz 
na poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou citaci tohoto jiného právního 
předpisu 

- v odstavci 3, v souladu s čl. 45 odst. 4 Legislativních pravidel vlády, za slova 
„podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání“ doplnit odkaz na 
poznámku pod čarou a v ní uvést úplnou citaci tohoto jiného právního předpisu 

Neakceptováno. 
Je žádoucí nezatěžovat legislativní text 
poznámkami pod čarou. Poznámky pod 
čarou nejsou normativního charakteru 
a představují zatížení legislativního textu, 
navíc s následným rizikem jejich 
neaktuálnosti. 
U odstavce 3 je to zřejmé, takže poznámka 
pod čarou je zbytečná. 
 

6. Hlavní město 
Praha 

k bodu 15 (§ 5a): 
u písmene b), v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, za 
slova „jiného právního předpisu“ doplnit odkaz na poznámku pod čarou a 
v ní uvést úplnou citaci tohoto jiného právního předpisu a dále, v souladu 
s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády, na konci textu čárku nahradit 
středníkem 

Neakceptováno. 
Je žádoucí nezatěžovat legislativní text 
poznámkami pod čarou. Poznámky pod 
čarou nejsou normativního charakteru 
a představují zatížení legislativního textu, 
navíc s následným rizikem jejich 
neaktuálnosti. 
Nejedná se o samostatnou větu 
v jazykovém smyslu. 
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7. MZE 
K bodu 14. návrhu vyhlášky a Platnému znění vyhlášky s vyznačením změn [§ 5 

písm. h)] 

V materiálu je slovo „předměty“ nahrazováno pojmem „tematické celky“, 

v novelizačním bodě č. 14 a v  textu platného znění vyhlášky s vyznačením změn 

však není nijak vyznačeno, že v § 5 písm. h) je slovo „předmětů“ fakticky 

nahrazeno slovy „tematických celků“.  

 

Vzhledem k tomu, že zároveň se navrhuje doplnění textu tohoto ustanovení, 

doporučujeme novelizační bod 14. přeformulovat takto:  

V § 5 písm. h) se slova „s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou,“ zrušují a 

slovo „předmětů“ se nahrazuje slovy „tematických celků s rozdělením výuky na 

teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 

odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční“. 

 

Zároveň je třeba doplnit přeškrtnuté zrušované slovo „předmětů“ do textu § 5 
písm. h) platného znění s vyznačením změn. 

Akceptováno, upraveno jinak. 
Upraveno podle připomínky Kraje 
Vysočina – § 5 písmeno h) zní. 

8. MSP 1. K úvodní větě návrhu 
a) Doporučujeme vypustit slova „zákona č. 382/2008 Sb. a“, neboť předmětným 
zákonem nebylo novelizováno zmocňovací ustanovení § 108 odst. 10 zákona o 
zaměstnanosti. 
b) Doporučujeme nezavádět legislativní zkratku „zákon“, jelikož není 
v předkládaném návrhu nikterak využívána. 

Ad 1. a) Neakceptováno. 
Tento zákon do zákona doplnil zmocňovací 
ustanovení, tehdy ještě jako odstavec 8, 
proto je třeba zachovat. 
Ad 1. b) Neakceptováno. 
Zkratka je využívána v § 3 odst. 1 a 5 písm. 
a) návrhu a v § 1 odst. 1 vyhlášky. 

9. MSP 2. K čl. I bodu 6 [§ 1 písm. n)] 
Vzhledem k tomu, že je legislativní zkratka „závěrečná zkouška“ zavedena teprve v 
§ 3 odst. 1 novelizované vyhlášky, doporučujeme ve shora uvedeném ustanovení 
vložit za slova „závěrečných zkoušek“ slova „podle rekvalifikačního programu“. 
V souvislosti s tímto návrhem doporučujeme ze stylistických důvodů nahradit 
odkazy ve znění „podle § 4“ odkazy vyjádřenými tímto způsobem: „(§ 4)“. Z 
legislativně technického hlediska pak doporučujeme kvůli zvýšenému množství 
činěných změn zvolit odlišnou strukturu daného novelizačního bodu, spočívající ve 
formulaci: „V § 1 písmeno n) zní:“. 

Akceptováno. 
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10. MSP 3. K čl. I bodu 9 (§ 1 odst. 2 a 3), § 2 odst. 3 a čl. I bodům 11 a 12 (§ 3 odst. 2 a 3) 
Vzhledem k tomu, že je legislativní zkratka „účastník“ zavedena v první větě § 2 
odst. 3 novelizované vyhlášky, doporučujeme v navrhovaných ustanoveních § 1 
odst. 2 a 3 vložit za slovo „účastníka“ slova „vzdělávání podle rekvalifikačního 
programu“. Naproti tomu ve větě druhé § 2 odst. 3 a v § 3 odst. 2 novelizované 
vyhlášky, jakož i v navrhovaném ustanovení § 3 odst. 3 doporučujeme používat již 
pouze zavedenou zkratku „účastník“ bez nadbytečného dodatku „vzdělávání“. 

Upraveno jinak, akceptováno. 
V § 1 odst. 2 a 3 vypuštěno slovo 
„účastník“, v § 2 odst. 3 a 3 odst. 2 a 3 
akceptováno. 

11. MSP 4. K čl. I bodu 9 (§ 1 odst. 3) 
a) Souhlasíme s přístupem, kdy je v tomto ustanovení v souvislosti s autorizovanou 
osobou užito toliko pojmu „jméno“, který je podle občanského zákoníku zcela 
dostačující. Doporučujeme nicméně v tomto směru sjednotit celou textaci 
novelizované vyhlášky – viz čl. I body 6 a 7 návrhu a § 5 písm. d). 
b) Doporučujeme doplnit pojem autorizované osoby o odkaz na § 2 písm. i) zákona 
č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 
některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění 
pozdějších předpisů, jelikož novelizovaná vyhláška tento pojem doposud 
nepoužívala, a tak není pro její účely dostatečně zřejmý. 

Ad 4. a) Akceptováno. Viz připomínka č. 1, 
včetně doplnění o „název“ v § 1 odst. 3. 
Ad 4 b) Neakceptováno.  
Je žádoucí nezatěžovat legislativní text 
poznámkami pod čarou. Poznámky pod 
čarou nejsou normativního charakteru 
a představují zatížení legislativního textu, 
navíc s následným rizikem jejich 
neaktuálnosti. Z ustanovení jednoznačně 
vyplývá, že se rozumí autorizovaná osoba 
podle zákona o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání. 

12. MSP 5. K čl. I bodu 10 (§ 3 odst. 1) 
a) Vzhledem k vysokému počtu změn činěných v tomto ustanovení doporučujeme 
zvolit odlišnou legislativně technickou konstrukci daného novelizačního bodu, 
spočívající ve formulaci: „V § 3 odstavec  1 zní:“. 
b) Pro vyjasnění textace předmětného ustanovení doporučujeme nahradit slovo 
„tohoto“ slovem „jiného“. 

Ad 5. a) Akceptováno. 
Ad 5 b) Upraveno jinak. 
Uvedena formulace „podle tohoto jiného“. 

13. MSP 6. K čl. I bodům 10 a 12 (§ 3 odst. 1 a 3) a § 5 písm. i) 
V zájmu sjednocení doporučujeme zvážit (i) v § 3 odst. 1 a § 5 písm. i) doplnění 
výskytů pojmu „závěrečná zkouška“ odkazem na § 4, jelikož je toto upřesnění 
činěno v celém textu novelizované vyhlášky, a (ii) v § 3 odst. 3 vložení slov 
„formou závěrečné zkoušky“ před slova „podle § 4“. 

Ad 6. (i) Částečně akceptováno. 
§ 3 odst. 1 se netýká pouze závěrečné 
zkoušky podle § 4. Závěrečnou zkouškou 
je myšleno ověření získaných znalostí a 
dovedností. V § 5 písm. i) doplněno.  
Ad 6 (ii) Neakceptováno. 
Navrhované doplnění se jeví nadbytečné.  
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14. MSP 7. K čl. I bodu 10 (poznámky pod čarou č. 3 a 4) 
Neboť nejsou naplněny hypotézy čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády, nelze 
jej na danou situaci aplikovat, a tudíž je třeba zrušení shora uvedených poznámek 
pod čarou provést v samostatném novelizačním bodu. Navíc upomínáme na naši 
připomínku č. 4b, v níž jsme vyjádřili přesvědčení, že odkaz na zákon č. 179/2006 
Sb., je v novelizované vyhlášce nezbytné zachovat. 

Neakceptováno. 
Nově jsou naplněny hypotézy na základě 
připomínky MSP č. 5a. 

15. MSP 8. K § 4 odst. 4 a čl. I bodu 15 [§ 5a písm. d)] 
Upozorňujeme na potřebu upravit odkazy obsažené ve shora uvedených 
ustanoveních, která vznikla v důsledku novelizačního bodu 9 (označení 
dosavadního textu § 1 jako odstavce 1). Doporučujeme proto nahradit slova 
„podle § 1 písm. n)“ slovy „podle § 1 odst. 1 písm. n)“. 

Akceptováno. 
 

16. MSP 9. K čl. I bodu 14 [§ 5 písm. h)] 
Upozorňujeme, že tento novelizační bod je koncipován na základě nekompletního 
úplného znění novelizované vyhlášky. Dosavadní znění předmětného písmena h) 
končí slovem „předmětů“, a proto je třeba druhou část bodu formulovat takto: (…) 
a slovo „předmětů“ se nahrazuje slovy „tematických celků …“. 

Akceptováno, upraveno jinak. 
Upraveno podle připomínky Kraje 
Vysočina – § 5 písmeno h) zní. 
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17. ÚVČR - KOM Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a odborného 
vzdělávání vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů 
členských států. Právo EU plně respektuje odpovědnost národní právní úpravy 
členských států v oblasti organizace vzdělávacích systémů. 

Primárně však platí, že národní právní úprava musí respektovat základní zásady 
práva EU a zejména základní svobody vnitřního trhu (volný pohyb osob a svoboda 
usazování) podle článků 45 až 55 SFEU.  

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).  

Uvedení těchto předpisů v části III. odůvodnění „Zhodnocení souladu s předpisy 
Evropské unie“ v návrhu postrádáme. Žádáme doplnit.  

Akceptováno. 
 

18. MF V čl. I bod 2 doporučujeme v textu doplňovaném do § 1 odst. 1 písm. h) slovo 
„dále“ nahradit slovy „v odstavci 2 nebo 3“. 

 
Uznáváme, že obrat „není-li dále stanoveno jinak“ se v právních předpisech běžně 
užívá, byť je to spojeno, zejména v případě častějšího užití v konkrétním právním 
předpise, s náročnější interpretací.  

 
V případě vyhlášky č. 176/2009 Sb. není tento obrat dosud užit, a pokud se v § 1 
písm. h) novelou nyní zavádí, stanoví „jinak“ odstavce 2 a 3 doplňované do § 1 – 
viz bod 9 návrhu. 

Akceptováno. 
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19. Kraj 
Vysočina 
 

Obecné připomínky k návrhu vyhlášky 
1. Připomínka k návrhu vyhlášky jako celku: 

Stávající právní úprava nestanoví, že vzdělávání v rekvalifikačním zařízení probíhá 
v českém jazyce. Např. v informacích pro žadatele o akreditaci rekvalifikačních 
programů, které jsou zveřejněny na webových stránkách MŠMT (viz 
http://www.msmt.cz/file/33356/), je však uvedena podmínka, že rekvalifikační 
kurzy musí probíhat v českém jazyce. 
Navrhujeme tuto skutečnost do vyhlášky výslovně doplnit.  

Vysvětleno.  
Navrhované doplnění je nad rámec 
zákonného zmocnění. Nadto lze uvést, že 
MŠMT akredituje rekvalifikační programy, 
jakožto nástroj aktivní politiky 
zaměstnanosti, a to v souladu s potřebami 
trhu práce, primárně na území České 
republiky. S ohledem na aktuální situaci 
MŠMT akredituje programy v českém 
jazyce, ale umožňuje také rekvalifikační 
programy, které z části probíhají v jiném, 
než českém jazyce, např. na základě 
specifických odborných nebo regionálních 
požadavků trhu. Podmínkou, aby 
vzdělávání probíhalo v českém jazyce, se 
MŠMT snaží mimo jiné eliminovat případy, 
kdy rekvalifikace probíhají účelově s cílem 
snazšího získání státního občanství nebo 
mimo území ČR apod. a nenaplňují 
podstatu rekvalifikace jakožto nástroje 
aktivní politiky zaměstnanosti. 
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20. Kraj 
Vysočina 
 

Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu vyhlášky:  
2. Připomínka k Čl. I bodu 14: 

Z důvodové zprávy k k § 5 písm. h) vyhlášky vyplývá, že v souladu s požadovaným 
obsahem učebního plánu se uvádí tematické celky (místo stávajících předmětů). 
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.  

 
Text § 5 písm. h) ve znění novely by byl následující:  
„h) celkovou hodinovou dotaci vzdělávání podle rekvalifikačního programu 
s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou, hodinové dotace výuky podle 
jednotlivých předmětů, tematických celků s rozdělením výuky na teoretickou 
a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 
písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,“ 
Dle přiloženého platného znění vyhlášky, s vyznačením navrhovaných změn 
a doplnění, je sledována tato cílová právní úprava: 
„h) celkovou hodinovou dotaci vzdělávání podle rekvalifikačního programu 
s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou,a hodinové dotace výuky podle 
jednotlivých předmětů,tematických celků s rozdělením výuky na teoretickou 
a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou podle § 2 odst. 1 
písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,“ 
 
S ohledem na výše uvedený nesoulad navrhujeme upravit novelizační bod 14. 
vyhlášky pro větší přehlednost následovně:  
V § 5 písmeno h) zní:  
„h) celkovou hodinovou dotaci vzdělávání podle rekvalifikačního programu 
a hodinové dotace výuky podle jednotlivých tematických celků s rozdělením 
výuky na teoretickou a praktickou, v případě vzdělávání kombinovanou formou 
podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky na prezenční a distanční,“. 

Akceptováno. 
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21. Kraj 
Vysočina 
 

3. Připomínka k Čl. I bodu 15: 
S ohledem na skutečnost, že § 1 bude nově členěn na odstavce, je třeba v § 5a 
písm. d) vyhlášky upravit odkaz na příslušné ustanovení a namísto „§ 1 písm. n)“ 
uvést „§ 1 odst. 1 písm. n)“.  
Na rozdělení § 1 na odstavce je nutno reagovat rovněž odpovídající úpravou 
odkazů v § 4 odst. 3 a 5 vyhlášky – v odstavci 3 slova „§ 1 písm. h)“ nahradit slovy 
„§ 1 odst. 1 písm. h)“ a v odstavci 5 slova § 1 písm. d) nahradit slovy „§ 1 odst. 1 
písm. d)“. 

Akceptováno. 
 

22. MV K čl. I bodu 4 – k § 1 písm. j):  

 Doporučujeme vložit vazbu na Národní soustavu kvalifikací, resp. 
na povinnost sestavit učební plán podle odborných způsobilostí vyplývajících 
z aktuálně platného kvalifikačního standardu podle § 7 zákona č. 179/2006 Sb., o 
uznávání výsledků dalšího vzdělávání. Zmínku v odůvodnění lze stěží považovat 
z hlediska adresátů právní normy za dostatečnou. 

Vysvětleno. 
Navrhované doplnění je nad rámec 
zákonného zmocnění. Navíc v § 108 odst. 
3 zákona č. 435/2004 Sb. je již uvedeno, že 
vzdělávací program musí být v souladu s 
cíli a obsahem vzdělávání podle zvláštních 
právních předpisů. 
 

23. MV K čl. I bodu 6 – k § 1 písm. n):  

 Doporučujeme nově navrhovanou závěrečnou pasáž ustanovení jazykově 
provázat se stávajícím textem, a tedy mezi slova „souhlas fyzické osoby“ vložit 
slovo „této“, resp. předmětná slova nahradit obratem „a její souhlas“ – viz řešení v 
§ 1 písm. o).  

Akceptováno. 
Pasáž uvedena „a její souhlas“. 
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24. MV K čl. I bodu 12 – k § 3 odst. 3:  

 Doporučujeme doplnit způsob, jak v praxi stanovit a prokázat absolvování 

nejméně 80% vzdělávání podle rekvalifikačního programu. Výpočet procentuální 

části lze realizovat pouze na základě měřitelné jednotky času. 

 V uvedeném smyslu navrhujeme formulaci § 3 odst. 3 doplnit následovně: 

„Neověřují-li se získané znalosti a dovednosti podle § 4, má účastník vzdělávání 

právo na vydání potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, pokud 

dle rekvalifikačního programu měl účast nejméně na 80 % vyučovacích hodin jeho 

prezenční formy anebo na 80 % vyučovacích hodin prezenční části jeho 

kombinované formy“. Obdobně z hlediska forem vzdělávání doporučujeme doplnit 

§ 4 odst. 2 vyhlášky. Pokud předkladatel návrhu předpokládá vydávání potvrzení 

o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu a uskutečňování závěrečné 

zkoušky v distanční formě vzdělávání, doporučujeme doplnit konkrétní podmínky 

způsobu ukončení vzdělávání z hlediska požadavku na splnění 80% vzdělávání 

v rámci § 3 odst. 3 a § 4 odst. 2 pro tuto formu.  

 

Vysvětleno.  
Podmínka 80% účasti na vzdělávání 
terminologicky vychází z původního znění 
§ 4, kde je v odstavci 2 stanovena tato 
podmínka jako nezbytná pro konání 
závěrečné zkoušky účastníkem vzdělávání. 
Procentuální výpočet vychází ze 
schválených minimálních hodinových 
dotací vzdělávacího programu, tedy 
měřitelné jednotky času.  Z hlediska 
stávající koncepce vyhlášky je rozlišování 
formy výuky v rámci podmínky pro vydání 
potvrzení o účasti v akreditovaném 
vzdělávacím programu nadbytečné, neboť 
tak vyplývá z § 2 a podléhá procesu 
schválení. 
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25. MV V této souvislosti dáváme k úvaze, jaký je praktický význam „potvrzení o účasti 
v akreditovaném vzdělávacím programu“ v případech, kdy je zkouška konána 
před autorizovanou osobou podle zákona č. 179/2006 Sb., o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání. Povinností autorizované osoby je umožnit vykonat zkoušku 
k získání profesní kvalifikace uchazeči, který splní podmínky vyplývající z § 17 
zákona č. 179/2006 Sb. 

Vysvětleno. 
Viz důvodová zpráva. 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. Na dokumentu, 
který je vydáván na základě úspěšně 
ověřených získaných znalostí a dovedností 
dle jiného právního předpisu, údaje 
o rozsahu a obsahu vzdělávání uvedeny 
nejsou. Např. akreditovaný vzdělávací 
program směřující k profesní kvalifikaci 
může obsahovat specifické tematické 
celky nad rámec odborných způsobilostí 
stanovených standardy profesních 
kvalifikací, o které bylo žádoucí program 
rozšířit např. za účelem snížení 
nezaměstnanosti v daném regionu.  
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