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IV. 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE (RIA) 

1. Důvod předložení a cíle 

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

zákona č. 384/2008 Sb. o znakové řeči, v ust. § 9 stanovuje, že rodiče, u jejichž dítěte byla 

diagnostikována praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota, mají právo na bezplatnou 

výuku v kurzech komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. Následně ust. § 10 

téhož zákona uvádí, že Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) 

stanoví vyhláškou obsah a rozsah kurzů podle § 9. Dosud však taková vyhláška nebyla vydána. 

1.1 Název 

Vyhláška o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob 

1.2 Definice problému 

Stručný popis stavu  

V současné době vyhláška, která by stanovovala obsah a rozsah kurzů komunikačních systémů 

neslyšících a hluchoslepých osob, neexistuje. Tento právní stav je v rozporu s výše uvedeným 

zákonem, který obsahuje zákonné zmocnění k vydání této vyhlášky. Není tedy žádným 

způsobem jednotně stanoven obsah a rozsah kurzů komunikačních systémů neslyšících 

a hluchoslepých osob garantovaných státem a bezplatně poskytovaných rodičům dětí, u nichž 

byla diagnostikována praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota. Absence prováděcí 

vyhlášky sice nebrání zajištění poskytování takových kurzů zdarma, nicméně chybí systémové 

nastavení pravidel, obsahu a rozsahu kurzů pro rodiče předmětné skupiny dětí. Nerovnosti jsou 

zároveň zjišťovány v poskytované kvalitě, a již zmíněném obsahu a rozsahu jednotlivých 

poskytovaných kurzů napříč všemi regiony v rámci České republiky. 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 pro žáky se sluchovým postižením (dále jen „SPC“) 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 

činnosti speciální upravené v části II. bodu II. III. přílohy č. 2 k uvedené vyhlášce. Kurzy jsou 

pro výše uvedené osoby poskytovány zdarma. Obsah a rozsah kurzů poskytovaných v rámci 

standardní činnosti SPC 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“). 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. 
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1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Popis existujícího právního stavu 

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 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 činnosti speciální upravené 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 o systémové nastavení.  

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. 

Zmocnění dané § 10 odst. 1 zákona č. 155/1998 Sb. 

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

zákona č. 384/2008 Sb. o znakové řeči, v ust. § 9 stanovuje, že rodiče, u jejichž dítěte byla 

diagnostikována praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota, mají právo na bezplatnou 

výuku v kurzech komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. Následně ust. § 10 

téhož zákona uvádí, že MŠMT stanoví vyhláškou obsah a rozsah kurzů podle § 9. 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. 

MŠMT stanoví prováděcí vyhláškou jak rozsah a obsah kurzů českého znakového jazyka, tak 

samozřejmě také kurzů komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka. 

Statistické údaje (zdroj MŠMT): 

Počty dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením ve školách ČR, ke dni 30. 9. 2016: 

 v MŠ se vzdělávalo 263 dětí se sluchovým postižením, z toho 173 s těžkou formou, 
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 v ZŠ bylo k tomuto datu evidováno 1226 žáků se sluchovým postižením, z toho 581 

s těžkou formou, 

 v SŠ se vzdělávalo 466 žáků se sluchovým postižením, z toho 268 s těžkou formou, 

 ve VOŠ pak 4 studenti se sluchovým postižením, z toho 1 s těžkou formou. 

Celkový počet dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením ve všech stupních vzdělávací 

soustavy ČR ve školním roce 2016/2017: 

 1959 dětí, žáků a studentů se sluchovým postižením, z toho 1023 s těžkou formou. 

Počty dětí, žáků a studentů hluchoslepých ve školách ČR, ke dni 30. 9. 2016: 

 v MŠ v ČR se nevzdělává žádné dítě, 

 v ZŠ bylo k tomuto datu evidováno celkem 35 žáků hluchoslepých, 

 v SŠ se vzdělávalo se vzdělávání ve školním roce 2016/2017 18 žáků hluchoslepých, 

 ve VOŠ pak 1 hluchoslepý student. 

Celkový počet žáků a studentů hluchoslepých ve všech stupních vzdělávací soustavy ČR 

ve školním roce 2016/2017: 

 54 žáků a studentů hluchoslepých. 

Ze statistických údajů o školských poradenských zařízeních vyplývá, že celkový počet 

speciálně pedagogických center na území ČR je 169, z nichž 78 jsou centra poskytující služby 

žákům s více vadami, tedy žákům se sluchovým postižením, jejich zákonným zástupců, školám, 

školským zařízením. Pouze 11 z celkového počtu 169 se specializuje pouze na služby pro žáky 

se sluchovým postižením. 

Poradenské služby ve školských poradenských zařízeních jsou poskytovány klientům od 3 let 

věku. V návaznosti na úpravu školského zákona a stanovení nejnižšího možného věku dítěte, 

které lze přijmout do mateřské školy, budou tyto služby poskytovány dětem od 2 let. 

Služby pro věkovou skupinu dětí se sluchovým postižením mladších 3 let a jejich zákonné 

zástupce poskytují v současné době střediska rané péče, spadající do rezortu MPSV. Raná péče 

je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům 

dítěte ve věku do 7 let, které je zdravotně postižené, nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku 

nepříznivého zdravotního stavu. Služba je zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje dítěte 

s ohledem na jeho specifické potřeby. Služba je kromě jiného zaměřena také na výchovné, 

vzdělávací a aktivizační činnosti a zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. 

V rámci těchto činností jsou poskytovány kurzy komunikačních systémů rodičům, kterým se 

narodilo dítě neslyšící nebo hluchoslepé. Kurzy komunikačních systémů neslyšících 

a hluchoslepých osob nespadají do základních činností sociální služby raná péče. Poskytovatelé 

je mohou nabízet nad rámec sociálních služeb, avšak toto již MPSV neeviduje. Je tedy 

na samotných poskytovatelích, jak organizaci kurzu pojmou. 

Z informací poskytnutých MPSV vyplývá, že zdravotní stav je nyní sledován pouze u dávek 

pro osoby se zdravotním postižením, které upravuje zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování 

dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších 
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předpisů. Průkazy je možno přiznat až od 1 roku věku dítěte, tzn. zdravotní stav před dosažením 

1 roku věku dítěte neeviduje ani MPSV.  

Údaje o počtech dětí od 1 do 3 let (včetně), které jsou pro výše uvedené statistiky MPSV 

evidovány: 

 celková ztráta sluchu: 112, 

 kombinované postižení sluchu a zraku (hluchoslepota): 1. 

1.4. Identifikace dotčených skupin 

Hlavní dotčené skupiny: 

 rodiče dětí, žáků a studentů neslyšících nebo hluchoslepých, 

 pracovníci školských poradenských zařízení. 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem je jednotně a systémově stanovit rozsah a obsah 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 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. 

1.6 Zhodnocení rizika 

Identifikovaná rizika: 

Rizikem spojeným s neřešením problému a zachováním současné právní úpravy je nenaplnění 

zákonného zmocnění a z něho vyplývajícího vymezení obsahu a rozsahu kurzů komunikačních 

systémů pro neslyšící a hluchoslepé osoby, na které mají rodiče jmenované skupiny dětí 

zákonné právo. Neexistence právního předpisu, který by výše uvedené obsahoval, způsobí, že 

předmětné služby budou poskytovány dle stávající praxe v různé kvalitě, obsahu a rozsahu. 

2. Návrh variant řešení 

Jsou uvažovány tyto varianty: 

 varianta nulová, 

 varianta 1, 

 varianta 2. 

Varianta nulová, varianta 1 a varianta 2 jsou popsány v hlavních aspektech právní úpravy 

s ohledem na její cíle. 

Obsah kurzů 

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy. Neexistence závazného právního 

předpisu, který by stanovoval obsah a rozsah bezplatných kurzů komunikačních systémů 
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pro neslyšící a hluchoslepé osoby určených rodičům, u jejichž dítěte byla diagnostikována 

praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota. 

Nevýhodou této varianty je to, že nebude existovat vymezení obsahu a rozsahu státem 

garantovaných bezplatných kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob 

poskytovaných rodičům, u jejichž dítěte byla diagnostikována praktická či úplná hluchota nebo 

hluchoslepota a budou přetrvávat výše uvedená rizika. Obsah a rozsah kurzů bude dále 

upravován na základě aktuálních požadavků rodičů neslyšících dětí, nikoliv systémově. 

Varianta 1 

Varianta 1 znamená přijetí vyhlášky, která bude obsahovat vymezení obsahu kurzů 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob bezplatně poskytovaných rodičům, 

u jejichž dítěte byla diagnostikována praktická či úplná hluchota nebo hluchoslepota. 

Pro zajištění poskytování kvalitních kurzů vyhláškou je podstatné vymezit obsah jednotlivých 

kurzů komunikačních systémů pro neslyšící a hluchoslepé dle dikce § 4 a § 6 zákona, konkrétně 

tedy český znakový jazyk a komunikační systémy vycházející z českého jazyka, přičemž 

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. 

Návrh vyhlášky samostatně vymezuje kurz českého znakového jazyka, a to ve dvou úrovních. 

Jedním z důvodů pro vymezení dvou odstupňovaných znalostních úrovní v rámci vyhlášky 

je skutečnost, že v současné době již 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) právě 

z důvodu možných rozdílů komunikačních dovedností rodičů. Znalostní úrovně zvláštní části 

kurzu podpůrně vycházejí ze Společného evropského referenčního rámce znakového jazyka. 

Obsah kurzů komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka se vždy odvíjí 

od individuálních komunikačních preferencí dítěte, úrovně jeho psychomotorického vývoje 

a závažnosti znevýhodnění. 

Kurzy komunikačních systémů vycházející z českého jazyka se skládají z obecné a zvláštní 

části a poskytují se ve variantě se zaměřením na: 

a) český znakový jazyk a český znakový jazyk v taktilní formě, nebo 

b) znakovanou češtinu v taktilní formě. 

Varianta 2 

Varianta 2 znamená přijetí vyhlášky, která bude obsahovat vymezení obsahu a rozsahu kurzů 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob bezplatně poskytovaných rodičům, 

u jejichž dítěte byla diagnostikována praktická či úplná hluchota nebo hluchoslepota, v rámci 

kurzu českého znakového jazyka. 

V současné době statistické údaje ukazují na skutečnost, že počet dětí s diagnostikovanou 

hluchoslepotou je podstatně nižší než dětí s praktickou či úplnou hluchotou. Z těchto důvodů 
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není potřeba vymezovat vyhláškou obsah a rozsah kurzů komunikačních systémů vycházejících 

z českého jazyka, a skupina rodičů dětí s diagnostikovanou hluchoslepotou bude mít možnost 

navštěvovat kurzy českého znakového jazyka. 

Rozsah kurzů 

Varianta nulová 

Varianta 0 znamená zachování stávající právní úpravy. Neexistence závazného právního 

předpisu, který by stanovoval obsah a rozsah bezplatných kurzů komunikačních systémů 

neslyšících a hluchoslepých osob určených rodičům, u jejichž dítěte byla diagnostikována 

praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota. 

Nevýhodou této varianty je to, že nebude existovat vymezení obsahu a rozsahu státem 

garantovaných bezplatných kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob 

poskytovaných rodičům, u jejichž dítěte byla diagnostikována praktická či úplná hluchota nebo 

hluchoslepota a budou přetrvávat výše uvedená rizika. 

Varianta 1 

Varianta 1 znamená přijetí vyhlášky a vymezení rozsahu jednotlivých kurzů komunikačních 

systémů neslyšících a hluchoslepých osob. 

Současná praxe při pořádání jazykových kurzů ukazuje, že jednosemestrální kurz českého 

znakového jazyka se uskutečňuje 2x týdně v rozsahu 45 minut, což je 32 výukových hodin 

celkem. Pro zajištění kontinuálního vzdělávání rodičů, budování jejich komunikačních 

kompetencí a pro umožnění základní komunikace mezi rodiči a jejich dětmi je třeba poskytnout 

dvousemestrální kurz (korespondující se školním rokem), tedy v celkovém rozsahu 64 

výukových hodin. Smyslem kurzů je výuka základní komunikace a získání komunikačních 

kompetencí pro běžnou a každodenní komunikaci, a proto je stanovený rozsah 64 výukových 

hodin dostačující. Rozsah 64 výukových hodin je chápán jako maximálně přípustná časová 

(hodinová) dotace pro kurzy financované státem. 

Varianta 2 

Varianta 2 bude znamenat přijetí vyhlášky, která bude obsahovat vyšší rozsah výukových hodin 

v rámci dvousemestrálního kurzu. Pro možnost získání komunikačních kompetencí rodičů dětí 

neslyšících a hluchoslepých, které budou postačovat pro běžnou a každodenní komunikaci, 

se jeví celkový rozsah kurzu 64 výukových hodin jako dostačující. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Přijetí navrhované úpravy zajistí možnosti bezplatné výuky komunikačních systémů 

v jednotném rozsahu a obsahu pro rodiče těchto dětí, na kterou mají zákonné právo. Absence 

předmětné právní úpravy je datována od roku účinnosti zákona č. 155/1998 Sb. Přijetí 

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

postižením, neboť by jejím přijetím byl právně zajištěn minimální rozsah bezplatné výuky 

komunikačních systémů pro rodiče těchto dětí. Český znakový jazyk a komunikační systémy 

vycházející z českého jazyka jsou přirozenými komunikačními systémy pro děti se sluchovým 
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postižením nebo děti hluchoslepé v ČR, především však pro ty, kterým není plně dostupný 

mluvený český jazyk kvůli 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.  

Pro 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. Přijetím 

návrhu této vyhlášky bude naplněno zákonné zmocnění dle § 10 zákona, které uvádí, že MŠMT 

stanoví vyhláškou obsah a rozsah kurzů podle § 9. 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. 

3.2 Náklady 

Dle 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 pro žáky se sluchovým postižením všech zřizovatelů 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 

činnosti speciální upravené v části II. bodu II. III. přílohy č. 2 k uvedené vyhlášce. Tyto kurzy 

jsou v rámci standardních činností SPC poskytovány zdarma. Přijetím právního předpisu, který 

bude jednotně a systémově vymezovat obsah a rozsah kurzů komunikačních systémů 

neslyšících a hluchoslepých, se nepředpokládá finanční dopad na státní rozpočet. Jedná se 

pouze o sjednocení existující rozdílné praxe napříč regiony a různými poskytovateli, viz 

dotčené skupiny poskytovatelů. 

3.3 Přínosy 

Hlavním přínosem právní úpravy je zajištění možnosti bezplatné výuky komunikačních 

systémů v jednotném rozsahu a obsahu pro rodiče těchto dětí, na kterou mají zákonné právo. 

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

postižením, neboť by jejím přijetím byl právně zajištěn minimální rozsah bezplatné výuky 

komunikačních systémů pro rodiče těchto dětí, Pro umožnění plnohodnotné komunikace mezi 

rodiči a jejich dětmi je nezbytné, aby byla zajištěna garance státu na bezplatnou výuku 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, tedy jak v kurzech českého 

znakového jazyka, tak i v kurzech komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka. 

4. Návrh řešení  

Základem pro stanovení variant a výběr té nejvhodnější je zhodnocení, jakým způsobem 

konkrétní varianta vede k naplnění cílů výše definovaných. Varianty by měly vést k: 
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 naplnění zmocnění § 10 č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících 

a hluchoslepých osob, ve znění zákona č. 384/2008 Sb. o znakové řeči, 

 nastavení jednotného vymezení obsahu a rozsahu kurzů, 

 realizace zákonného nároku na bezplatnou výuku v kurzech komunikačních systémů 

neslyšících a hluchoslepých osob pro rodiče dětí, kterým byla diagnostikována 

praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepou, 

 zlepšení budování komunikačních kompetencí rodičů těchto dětí a umožnění 

plnohodnotné komunikace mezi rodiči a jejich dětmi. 

K naplnění těchto cílů byla vybrána varianta nové právní úpravy vtělené do nové vyhlášky. 

Vyhláška jednotně stanovuje rozsah a obsah bezplatných kurzů komunikačních systémů 

neslyšících a hluchoslepých osob určených pro rodiče dětí, u kterých byla diagnostikována 

praktická nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota - varianta 1. 

Zhodnocení sociálních dopadů, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 

menšiny.  

Navrhovaná úprava se dotýká výše uvedeným způsobem osob (dětí, žáků a studentů) se 

sluchovým postižením a jejich rodičů, má pozitivní dopady na osoby se zdravotním postižením. 

Jejím přijetím by 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.  

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. 

Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

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

Zhodnocení korupčních rizik. 

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

a nemá negativní dopady na míru korupce. 

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. 
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5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

Odpovědnost za implementaci vybrané varianty řešení ponesou jednotlivá SPC pro žáky se 

sluchovým postižením. Nezbytné bude, aby kontrolní činnost České školní inspekce byla 

zaměřena také na dodržování vyhláškou stanoveného obsahu a rozsahu kurzů komunikačních 

systémů neslyšících a hluchoslepých osob. 

Spolupráci s dalšími dotčenými resorty a subjekty bude zajišťovat MŠMT formou pracovních 

skupin. 

6. Přezkum účinnosti 

Účinnost regulace bude průběžně přezkoumávána v rámci inspekční činnosti České školní 

inspekce ve školských poradenských zařízeních. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

provede hodnocení právního předpisu za dva roky od data jeho účinnosti. Hlavními indikátory 

budou potřeby účastníků: rozsah kurzů (časová dotace), úroveň lektorů, komunikační systémy. 

Na hodnocení bude navazovat návrh na případné změny právní úpravy. 

7. Konzultace a zdroje dat 

7.1 Konzultace: 

 24. 4. 2017 - konzultační setkání na MŠMT se zástupci SPC, škol pro sluchově 

postižené, zástupci odborné společnosti, zástupci ASNEP, Ústav jazyků a komunikace 

neslyšících, 

 20. 5. 2017 - konzultační setkání se zástupci Klubu přátel červenobílé hole, 

 červenec - konzultace se zástupci odborných společností (viz bod první) k předmětné 

problematice pro získání relevantních podkladů pro zpracování RIA: současná praxe 

SPC, délka výukové hodiny, frekvence poskytovaných služeb, atp. 

 září 2017 - žádost o stanovisko MPSV v souvislosti  s činnostmi středisek rané péče 

v předmětné problematice. 

Konzultované subjekty se vyjadřovaly k prvním návrhům prováděcího předpisu a většina 

připomínek byla průběžně zapracována. 

7.2 Zdroje dat:  

Při zpracování vyhlášky vycházel předkladatel z vlastních dat i analýz zpracovaných externími 

zpracovateli. Základními dokumenty, z nichž návrh vychází, byly tyto zdroje: 

 MŠMT - statistické ročenky školství, 

 statistické údaje poskytnuté MPSV, 

 internetové zdroje poskytovatelů kurzů českého znakového jazyka za úplatu. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

 Mgr. Ivana Blažková, Odbor předškolního, základního, základního uměleckého a speciálního 

vzdělávání, vedoucí Oddělení speciálního vzdělávání, 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy,  

tel. 234 811 886, e-mail: ivana.blazkova@msmt.cz 
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