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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. OBECNÁ ČÁST 

1. VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

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

neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb., neboť v současné době 

neexistuje žádný právní předpis, který by upravoval obsah a rozsah bezplatných kurzů 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob pro rodiče, u jejichž dítěte byla 

diagnostikována praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota. 

Podle přílohy č. 2 k vyhlášce č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách 

a školských poradenských zařízení, ve znění pozdějších předpisů, je součástí činnosti 

speciálně pedagogických center (dále jen „SPC“) pro žáky se sluchovým postižením pořádání 

kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob pro zákonné zástupce, 

pedagogické i nepedagogické pracovníky škol a školských zařízení. Konkrétně se pak jedná 

o standardní činnost speciální upravenou v části II. bodu II. III. přílohy č. 2 k uvedené 

vyhlášce. Obsah a rozsah kurzů je tvořen a upravován na základě aktuálních požadavků 

rodičů neslyšících dětí, nejedná se tedy o systémové nastavení. 

Kromě kurzů, které jsou poskytovány v rámci této činnosti SPC, může rodič dítěte 

se sluchovým postižením navštěvovat kurzy českého znakového jazyka, které jsou nabízeny 

nestátními neziskovými organizacemi (dále jen „NNO“) s možnou akreditací MŠMT nebo 

Ministerstva práce a sociálních věcí (dále jen „MPSV“). Tyto kurzy jsou organizovány jako 

jiné jazykové kurzy, tedy včetně několika odstupňovaných úrovní či stanoveného obsahu 

a rozsahu. V tomto případě se již jedná o kurzy za úplatu, jejíž výše se liší napříč regiony. 

Vzhledem ke skutečnosti, že lektory nabízených kurzů NNO jsou např. tlumočníci českého 

znakového jazyka nebo rodilí mluvčí, liší se tyto kurzy nejen v ceně, ale také obsahem 

a rozsahem oproti kurzům poskytovaných SPC pro žáky se sluchovým postižením, všech 

zřizovatelů. 

Zákon o komunikačních systémech neslyšících a hluchoslepých osob počítá s tím, že nárok 

na bezplatné kurzy budou mít rodiče dětí s výše uvedeným postižením. S ohledem na Úmluvu 

o právech dítěte a zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, 

se za dítě považuje osoba mladší 18 let.  

Z výše uvedeného vyplývá potřeba vytvoření podmínek pro realizaci těchto kurzů a jejich 

podporu v rámci celého území ČR, a tím zajištění podmínky možnosti bezplatné výuky 

komunikačních systémů v jednotném rozsahu a obsahu pro rodiče těchto dětí, na kterou mají 

zákonné právo. 

2. ODŮVODNĚNÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

Cílem přijetí prováděcí vyhlášky je jednotné stanovení rozsahu a obsahu bezplatných kurzů 

komunikačních systémů pro neslyšící a hluchoslepé určených pro rodiče dětí, u kterých byla 

diagnostikována praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota. Tyto kurzy by měly 
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pomoci rodičům ve funkční komunikaci s jejich dětmi. V současné době taková vyhláška 

neexistuje a tento právní stav je v rozporu s výše uvedeným zákonem, který obsahuje zákonné 

zmocnění k vydání prováděcí vyhlášky. 

3. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 

A OBECNÝMI ZÁSADAMI PRÁVA EVRPOSKÉ UNIE  

Navrhovaná vyhláška neupravuje oblast, která by měla přímou vazbu na právní předpisy 

Evropské unie. 

4. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY NA STÁTNÍ ROZPOČET, OSTATNÍ VEŘEJNÉ ROZPOČTY, 

NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY, SOCIÁLNÍ DOPADY, 

VČETNĚ DOPADŮ NA RODINY A DOPADŮ NA SPECIFICKÉ SKUPINY 

OBYVATEL, A DOPADY NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

Navrhovaná právní úprava bude mít dopad na zvýšení právní jistoty jednotlivých 

zainteresovaných subjektů. Tato jistota se může promítnout v budování komunikačních 

kompetencí rodičů těchto dětí a pro umožnění plnohodnotné komunikace mezi rodiči a jejich 

dětmi je nezbytné, aby byla zajištěna garance státu na bezplatnou výuku komunikačních 

systémů, jež jejich dítě v komunikaci preferuje. Účelná a funkční komunikace je jednou 

ze sociálních interakcí, které stimulují optimální vývoj lidské osobnosti a naplnění jejího 

potenciálu.  

Přijetí navrhované úpravy má pozitivní sociální dopady na rodiny dětí se sluchovým 

postižením, neboť by jejím přijetím byly právně zajištěny podmínky možnosti bezplatné 

výuky komunikačních systémů pro rodiče těchto dětí, na kterou mají zákonné právo. Český 

znakový jazyk a komunikační systémy vycházející z českého jazyka jsou přirozenými 

komunikačními systémy pro děti se sluchovým postižením nebo děti hluchoslepé v ČR, 

především však pro ty, kterým není plně dostupný mluvený český jazyk díky ztrátě sluchu, 

nebo kombinacemi smyslových postižení v době narození nebo před vytvořením jazykových 

kompetencí v českém jazyce. Český znakový jazyk je přirozený komunikační systém, 

nezávislý plnohodnotný jazyk s vlastní gramatikou a pravidly.  

Navrhovaná právní úprava nebude mít žádné dopady na podnikatelské prostředí nebo 

na životní prostředí. 

5. ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU 

DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN 

Navrhovaná právní úprava nemá negativní dopady ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti žen a mužů, resp. nijak zákaz diskriminace či rovnost mužů a žen 

nenarušuje. 
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6. ZHODNOCENÍ DOPADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ A OSOBNÍCH 

ÚDAJŮ 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá dopady na ochranu soukromí a osobních údajů. 

7. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 

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

a nemá negativní dopady na míru korupce. 

8. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

Navrhovaná právní úprava nebude mít s ohledem na svou věcnou podstatu žádné dopady 

na bezpečnost nebo obranu státu. 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K § 1 Předmět úpravy 

Ustanovení § 1 prováděcí vyhlášky vymezuje předmět úpravy a dělení kurzů komunikačních 

systémů neslyšících a hluchoslepých osob dle dikce zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních 

systémech neslyšících a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů. Kurzy 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob se pro účely výše uvedeného 

zákona rozumí dvě kategorie komunikačních systémů, a to český znakový jazyk 

a komunikační systémy vycházející z českého jazyka. Komunikačními systémy neslyšících 

a hluchoslepých osob vycházejícími z českého jazyka jsou znakovaná čeština, prstová 

abeceda, vizualizace mluvené češtiny, písemný záznam mluvené řeči, Lormova abeceda, 

daktylografika, Braillovo písmo s využitím taktilní formy, taktilní odezírání a vibrační metoda 

Tadoma. 

K § 2 Obsah kurzu českého znakového jazyka 

Podle § 10 písm. b) zákona č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících 

a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvo školství, mládeže 

a tělovýchovy stanoví obsah a rozsah kurzů komunikačních systémů hluchoslepých 

a neslyšících osob pro rodiče, u jejichž dítěte byla diagnostikována praktická nebo úplná 

hluchota nebo hluchoslepota, a kteří podle tohoto zákona mají na bezplatnou výuku 

v uvedených kurzech právo. Prováděcí předpis se vydává na základě a v mezích zákona (který 

sám o sobě v podstatě pouze vypočítává druhy komunikačních systémů), zákonné zmocnění 

proto není možné žádným způsobem rozšiřovat. Z toho vyplývá, že není možné stanovit ani 

kvalifikaci lektorů, ani instituci pověřenou ověřováním jejich znalostí a další související 

záležitostí. Stanovení (dvou) znalostních úrovní podpůrně vychází ze Společného evropského 

referenčního rámce a z předpokládaných potřeb rodičů neslyšících a hluchoslepých dětí, 

tj. reflektuje fakt, že spolu se zvyšujícím se věkem a vyspělostí dítěte rostou také nároky na 

komunikační dovednosti rodiče – zatímco u předškolních dětí komunikace s rodiči zahrnuje 

především řešení základních životních situací, komunikace se staršími dětmi vyžaduje 

dosažení pokročilejší úrovně a strukturovanosti projevu. Návrh obsahu jednotlivých kurzů byl 

konzultován se zástupci odborné veřejnosti, zástupci ASNEP, zástupci SPC pro žáky se 

sluchovým postižením a zástupci Ústavu jazyků a komunikace neslyšících. 
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Ustanovení § 2 vymezuje rozdělení kurzu českého znakového jazyka na obecnou a zvláštní 

část a zároveň rozlišuje dvě znalostní úrovně, a to na úroveň začátečník a pokročilý.  Kromě 

již uvedeného byla dalším důvodem pro vymezení dvou odstupňovaných znalostních úrovní 

v rámci vyhlášky skutečnost, že v současné době v mnoha krajích ČR kurzy probíhají, 

ač v různé kvalitě, rozsahu a obsahu, některé za úplatu, některé pro rodiče zdarma. Je tedy 

potřeba poskytnout kurzy českého znakového jazyka ve dvou znalostních úrovních 

(začátečník a pokročilý) také právě z důvodu existujících rozdílů v komunikačních 

dovednostech rodičů. Znalostní úrovně zvláštní části kurzu podpůrně vycházejí ze Společného 

evropského referenčního rámce znakového jazyka. 

Obecná část kurzů obou znalostních úrovní je totožná, frekventantům kurzů se dostane 

elementárního penza relevantních teoretických informací vztahujících se k tématu. Zvláštní 

část kurzů pro začátečníky i pokročilé je zaměřena převážně prakticky a její podstata spočívá 

v nácviku a procvičování dosud osvojených dovedností. 

K § 3 Obsah kurzů komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka 

Stejně jako je tomu u kurzů českého znakového jazyka, tak i kurzy komunikačních systémů 

vycházející z českého jazyka obsahují obecnou část a část zvláštní. Na rozdíl od kurzů 

českého znakového jazyka nejsou tyto kurzy rozděleny do znalostních úrovní, ale poskytují se 

ve variantách jednak se zaměřením na český znakový jazyk a český znakový jazyk v taktilní 

formě, jednak se zaměřením na znakovanou češtinu v taktilní formě. Obsah těchto kurzů se 

vždy odvíjí od individuálních komunikačních preferencí dítěte, úrovně jeho 

psychomotorického vývoje a závažnosti znevýhodnění. 

Jak v případě kurzů ve variantě se zaměřením na český znakový jazyk a český znakový jazyk 

v taktilní formě, tak v případě kurzů ve variantě se zaměřením na znakovanou češtinu 

v taktilní formě se v obecné části dostane frekventantům kurzů elementárního penza 

relevantních teoretických informací vztahujících se k tématu. Obsah zvláštní části obou 

variant kurzů pak spočívá zejména v praktické výuce, tj. v nácviku a procvičování dosud 

osvojených dovedností. 

K § 4 Rozsah kurzů 

Pro zajištění kontinuálního vzdělávání rodičů, budování jejich komunikačních kompetencí 

a pro umožnění plnohodnotné komunikace mezi rodiči a jejich dětmi je třeba poskytnout 

dvousemestrální kurz (korespondující se školním rokem), tedy v celkovém rozsahu 

64 výukových hodin, přičemž délka výukové hodiny je stanovena na 45 minut. Smyslem 

kurzů je výuka základní komunikace, a pro tyto účely je stanovený rozsah 64 výukových 

hodin dostačující. Z těchto důvodů prováděcí vyhláška stanovuje rozsah kurzů českého 

znakového jazyka na nejvýše 64 výukových hodin zpravidla na období školního roku. 

V případě kurzů komunikačních systémů vycházejícího z českého jazyka je poskytováno 

nejvýše 64 výukových hodin v závislosti na individuálních komunikačních preferencích 

dítěte, úrovni jeho psychomotorického vývoje a závažnosti znevýhodnění. Délka výukové 

hodiny je stanovena na 45 minut. 

K § 5 Účinnost 

Právní předpis nabyde účinnosti prvním dnem třetího měsíce po jeho vyhlášení. 
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