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V. 
 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ Z VNĚJŠÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 

 

Vypořádání připomínek materiálu s názvem návrh vyhlášky o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy 

dne 19. 10. 2017, s termínem dodání stanovisek do dne 9. 11. 2017. Připomínky označené za zásadní uplatnila následující připomínková místa: MPSV, 

MF, RVV, KVOP, Olomoucký kraj, Svaz neslyšících a nedoslýchavých osob v ČR. Návrh vyhlášky je předkládán bez rozporů. Vyhodnocení tohoto 

řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 
Č. Místo § Připomínka Vypořádání 

1. MZV  K výše uvedenému legislativnímu návrhu nemá Ministerstvo zahraničních 

věcí z hlediska své působnosti věcné připomínky, doporučuje pouze upravit 

nadpis návrhu vyhlášky v souladu s článkem 33 legislativních pravidel vlády 

a dále z úvodní věty návrhu vyhlášky vypustit text „a zákona č. 329/2011 

Sb.“, protože tímto předpisem předmětné ustanovení měněno nebylo 

Akceptováno. 

2. MZe 
 Doporučující 

1) k nadpisu a úvodní větě vyhlášky 

Doporučujeme doplnit nad název vyhlášky slovo „Návrh“ a novelu č. 

329/2011 Sb. doporučujeme vypustit, protože nenovelizovala § 10 písm. b) 

zákona č. 155/1998 Sb. o komunikačních systémech neslyšících a 

hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno. 

3. MZe  2) K § 1 odst. 1 

Návrh vyhlášky v souladu se zmocněním v § 10 písm. b) zákona č. 155/1998 

Sb. upravuje rozsah a obsah bezplatné výuky pro rodiče neslyšících a 

hluchoslepých osob. 

Nicméně dáváme ke zvážení, zda by nebylo do budoucna vhodné novelizovat 

platný § 9 zákona č. 155/1998 Sb. tak, aby tento nárok měli nejen rodiče, ale 

i pěstouni. Pak by mohla být i navrhovaná vyhláška rozšířena na tyto osoby, 

které také pečují o neslyšící nebo hluchoslepé děti. 

Vysvětleno. 

Věcně souhlasíme, ale nejedná se o připomínku 

k návrhu vyhlášky. 
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4. MV  Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

K § 3 odst. 4: 

Doporučujeme opravit překlep před slovy „českého jazyka“, kdy správně zde 
má být předložka „z“. 

K odůvodnění: 

Dle čl. 16 odst. 4 ve spojení s čl. 14 odst. 1 a čl. 9 odst. 4 Legislativních 

pravidel vlády by zvláštní část odůvodnění jednotlivých navrhovaných 

ustanovení vyhlášky měla obsahovat vysvětlení jejich účelu, principů, 

nezbytnosti, případně srovnání s platným právním stavem. Do odůvodnění 

jednotlivých navrhovaných ustanovení by tedy neměl být přejímán 

normativní text. Doporučujeme proto předkladateli, aby přepracoval zvláštní 

část odůvodnění, a to zejména ve vztahu k § 2 a 3. 

Akceptováno. 

 

 

 

 

5. MF  Úvod  

Zásadní připomínka: 

V Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace je uvedeno, že 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.  

Žádáme o doplnění této informace do předkládací zprávy. 

 

 

Akceptováno. 

 

6. MF  Připomínka: 

Podle legislativní techniky je zapotřebí upravit první stránku návrhu vyhlášky 

takto: Úplně nahoře uprostřed stránky je nutno uvést pojem „Návrh“. Pod 

tímto pojmem uprostřed je nutno uvést název „Vyhláška“. Pod tímto názvem 

je nutno uvést „ze dne …/2018,“. Pod tímto obratem je nutno uvést nadpis 

vyhlášky „o obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a 

hluchoslepých osob“. 

 

Akceptováno. 
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7. MF  K úvodní větě vyhlášky: Slova „a zákona č. 329/2011 Sb.“ je nutno vypustit, 

protože tento zákon nenovelizoval ustanovení § 10 písm. b) zákona č. 

155/1998 Sb. (čl. 65 odst. 2 LPV). 

Akceptováno. 

8. MF  K § 1 V odstavci 2 doporučujeme na konci písmene a) nahradit spojku „a“ 

čárkou, neboť se jedná o výčet, nikoliv kumulativní podmínku. Obdobná 

připomínka se vztahuje i k § 2 odst. 1, § 3 odst. 3 písm. e), odst. 4 písm. c), 

odst. 5 písm. d) a odst. 6 písm. c), kde se vždy jedná o příkladmý výčet (viz 

slovo „zejména“ v úvodních textech uvedených odstavců), nikoliv 

o podmínky, které by musely být splněny současně. 

Akceptováno. 

9. MF  K § 2 V odstavci 3 písm. b) doporučujeme nahradit čárku spojkou „a“, neboť 

v tomto případě jsou pod písmeny a) až c) uvedeny podmínky, které by měla 

zvláštní část kurzu českého znakového jazyka splňovat všechny současně. 

Akceptováno. 

10. MPO  Připomínka: 

K nadpisu – doporučujeme v souladu s čl. 33 odst. 1 písm. a) Legislativních 

pravidel vlády upravit nadpis návrhu vyhlášky. V nadpisu se počáteční slova 

vyhláška uvádějí tučně velkými písmeny a název právního předpisu se pak 

uvádí tučně malými písmeny. 

Akceptováno. 

11. MPO  § 3 odst. 3 – upozorňujeme, že označení pododstavců obsažené v ustanovení 

§ 3 odst. 3 je v jiném formátu než zbytek právní úpravy. Doporučujeme 

formát písma sjednotit a podobně doporučujeme upravit také ustanovení § 3 

odst. 5. 

Akceptováno. 

12. MPSV  Obecně 

Předložený návrh obsahuje řadu formulačních nepřesností a pojmů, které jsou 

chybně použity, popřípadě nejsou normativně upraveny ani odborně 

vymezeny. Nejzásadnější problém spatřujeme v chybném užívání termínů 

český znakový jazyk a komunikační systémy vycházející z českého jazyka. 

Pojem užívaný v § 3 návrhu „komunikační systém vycházející z českého 

jazyka se zaměřením na český znakový jazyk“ je z odborného hlediska 

nesmyslný a neodpovídá ani dělení komunikačních systémů podle zákona. 

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících 

Podle § 4 odst. 3 zákona č. 155/1998 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, „Český znakový jazyk 

může být využíván jako komunikační systém 

hluchoslepých osob v taktilní formě, která 

spočívá ve vnímání jeho výrazových prostředků 

prostřednictvím hmatu“. 

nejde tedy o „pojem“, ale o specifikaci 

www.lorm.cz – komunikace hluchoslepých 

(mimo jiné je popsaný i taktilní znakový jazyk. 
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a hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů, který vyhláška provádí, 

rozlišuje český znakový jazyk a komunikační systémy vycházející z českého 

jazyka (§ 3 zákona). 

13. MPSV  Díky chybnému používání termínů nekoresponduje obsah navrhovaného 

znění § 2 a § 3 s názvy příslušných ustanovení. V § 3 má být podle názvu 

popsán obsah kurzů komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka, 

ovšem v navrhovaném znění § 3 odst. 2 je uvedeno, že součástí obsahu tohoto 

kurzu bude také výuka českého znakového jazyka a českého znakového 

jazyka v jeho taktilní formě, které však mezi tyto komunikační systémy 

nepatří. Přitom kurz českého znakového jazyka je samostatně popsán v § 2 

návrhu.  

 

Neakceptováno. 

Ust. § 3 odst. 2 je pouhým rozčleněním kurzů 

komunikačních systémů vycházejících 

z českého jazyka na dvě varianty 

a) variantu se zaměřením na výuku českého 

znakového jazyka a českého znakového jazyka 

v taktilní formě 

b) variantu se zaměřením na výuku znakované 

češtiny v taktilní formě. 

14. MPSV  Navrhované znění § 3 je rovněž nepřehledné svým členěním na kurz českého 

znakového jazyka (není zřejmé, proč je opět řazen v § 3, když je tento kurz 

popsán v § 2) a kurz zaměřený na znakovanou češtinu. V kurzu 

komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka naopak chybějí 

komunikační systémy alternativní a augmentativní komunikace (např. 

výměnné obrázkové systémy), které sice zákon taxativně mezi tyto 

komunikační systémy neřadí, avšak jsou v praxi při komunikaci s některými 

dětmi využívány (zejména u dětí s kombinovaným postižením, kde jedním z 

postižení je postižení sluchové). 

Dělení na kurz českého znakového jazyka a kurz komunikačních systémů 

vycházejících z českého jazyka pak postrádá význam. 

Neakceptováno. 

Nejedná se o samostatné uvádění českého 

znakového jazyka, ale o varianty se zaměřením 

na výuku českého znakového jazyka a českého 

znakového jazyk v taktilní formě.  

 

15. MPSV  Z odborného hlediska jsou problematické i další používané pojmy v návrhu 

(například typické komunikace dětí se sluchovým postižením, zásady 

přístupu k dětem se sluchovým postižením), které díky přílišné obecnosti 

umožňují různé interpretace. 

Akceptováno a vysvětleno: 

Pojmy „komunikace dítěte se sluchovým 

postižením“, „komunikace sluchově 

postižených“, „komunikační kanál osob se 

sluchovým postižením“, „vizuálně motorický 

komunikační systém“ jsou běžně využívány 

odbornou veřejností.  
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16 MPSV  Formulace použité v návětích (například v § 3 odst. 3) „Obsah obecné části 

kurzu může tvořit alespoň výuka“ neodpovídá podle našeho názoru nárokům 

na normativní text. 

Neakceptováno. 

Cílem tohoto ustanovení je umožnit, aby každý 

kurz mohl být obsahově jiný podle potřeb 

konkrétních účastníků. Proto je tedy nutné zvolit 

formulaci „může tvořit zejména“ 

17. MPSV  Na základě výše uvedených připomínek navrhujeme znění vyhlášky 

přepracovat ve spolupráci se zástupci odborné veřejnosti. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Návrh byl konzultován se zástupci odborné 

veřejnosti. Konkrétně se: zástupci SPC, zástupci 

škol pro sluchově postižené, zástupci odborné 

společnosti, zástupci ASNEP, Ústavem jazyků 

a komunikace neslyšících, zástupci Klubu přátel 

červenobílé hole 

 

18. MPSV  Legislativně technická připomínka k úvodní větě 

Doporučujeme navrhované znění upravit podle čl. 65 odst. 2 Legislativních 

pravidel vlády, to znamená z úvodní věty vypustit slova „a zákona č. 

329/2011 Sb.“, neboť jím nebylo zmocňovací ustanovení novelizováno.  

Akceptováno. 

 

19. MPSV  K odůvodnění 

Z navrhovaného znění není zřejmé, zda příjemci tohoto vzdělávání mohou 

být pouze rodiče nebo všechny osoby zodpovědné za výchovu dítěte se 

sluchovým postižením, například pěstouni. Podle § 10 písm. b) zákona č. 

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

ve znění pozdějších předpisů, stanoví Ministerstvo školství, mládeže a 

tělovýchovy vyhláškou obsah a rozsah kurzů podle § 9 tohoto zákona. Podle 

tohoto ustanovení mají rodiče, u jejichž dítěte byla diagnostikována praktická 

nebo úplná hluchota nebo hluchoslepota, právo na bezplatnou výuku 

v kurzech komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. 

Podle našeho názoru je třeba z hlediska bezproblémové aplikace vyhlášky 

v praxi vysvětlit v odůvodnění obsahové vymezení pojmu „rodiče“ a dále, 

uvést že se navrhovaná právní úprava výhradně týká kurzů zajišťovaných 

Neakceptováno. 

Z navrhovaného znění je zcela zřejmé, že 

příjemci jsou pouze rodiče, nikoli šířeji zákonní 

zástupci – termín „rodiče“ užívá zákon, ve 

vyhlášce nelze rozšiřovat (jakkoli by to bylo 

žádoucí). 
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školskými poradenskými zařízeními, a že se nevztahuje na subjekty 

poskytující vzdělávání akreditované Ministerstvem práce a sociálních věcí. 

Tato připomínka je zásadní. 

20. MPSV  K Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace 

K bodu 1.3 - Popis existujícího právního stavu 

Doporučujeme navrhované znění poslední věty druhého odstavce uvedené 

na str. 2 upravit z důvodu jeho nesrozumitelnosti, stejně jako navrhované 

znění předposlední věty druhého odstavce na str. 4. 

Akceptováno. 

Z praxe vyplývá, že rodiče se potřebují domluvit 

se svým dítětem, tudíž mají občas návrhy a 

požadavky na slovní zásobu. Nemusí jim 

vyhovovat nastavený obsah kurzu. „Nastavení 

obsahu a rozsahu kurzu je doplňováno 

aktuálními požadavky rodičů.“ 

 

21. MPSV  K bodu 7.1 – Konzultace 

Navrhované znění poslední věty uvedené na str. 9 je nesrozumitelné; 

doporučujeme je proto upravit. 

Akceptováno. 

 

22. Praha  Doporučujeme: 

k úvodní větě: 

V souladu s čl. 65 odst. 2 Legislativních pravidel vlády slova „a zákona č. 

329/2011 Sb.“ vypustit 

 

Akceptováno. 

 

23. Praha  k § 2 odst. 1:  

Ve druhé větě, v souladu s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády, slovo 

„dvou“ nahradit číslem „2“ 

Akceptováno. 

24. RVV  Požadujeme uvést, zda se rodičem rozumí i osoba, které bylo dítě svěřeno do 

náhradní rodinné péče. 

Odůvodnění: 

Jako příklad lze uvést pěstouny, kterým se do péče často dostávají děti 

s kombinovanými vadami včetně hluchoty a hluchoslepoty. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Nelze, zákon pracuje s pojmem „rodič“. 
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25. ČMKOS  K jednotlivým ustanovením: 

§ 1 

Tento paragraf (příp. jinou část návrhu vyhlášky) doporučujeme doplnit 

o ustanovení, že se kurzů mohou účastnit i jiní zákonní zástupci dětí. 

Neakceptováno. 

Nelze, zákon pracuje s pojmem „rodič“. 

26. ČMKOS  § 4 odst. 1 

Doporučujeme uvést v poznámce pod čarou odkaz na § 24 školského zákona. 

Neakceptováno. 

Není žádoucí zatěžovat legislativní text 

poznámkami pod čarou, jež nejsou normativního 

charakteru. Nadto se domníváme, že není nutné 

dávat poznámku pod čarou k pojmu „školní rok“ 

 

27. ČMKOS  § 4 

Doporučujeme doplnit o ustanovení, že pořadatel kurzu vydá účastníkovi 

potvrzení o absolvování kurzu. 

Neakceptováno. 

Není důvod, aby rodiče komukoli předkládali 

jakékoli osvědčení dokládající absolvování 

kurzu. 

28. KML  Připomínky se týkají Závěrečné zprávy z hodnocení dopadů regulace (ZZ 

RIA). 

1. V rámci ZZ RIA je třeba v souladu s Obecnými zásadami RIA vyhodnotit 

všechny specifické dopady ve vztahu k navrhovanému řešení (např. dopady 

na životní prostředí, dopady ve vztahu zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti žen a mužů, dopady na bezpečnost a obranu státu, zhodnocení 

korupčních rizik, atd.), byť jsou již uvedeny v Odůvodnění návrhu 

právního předpisu.  

2. V ZZ RIA absentuje specifikace termínu provedení přezkumu účinnosti 

navrhovaného právního předpisu a uvedení indikátorů (dat), na jejichž 

základě bude proveden.  

Žádáme o doplnění výše uvedených údajů, které vyplývají z Obecných 

zásad RIA, do ZZ RIA a o reflexi i v rámci budoucího zpracovávání ZZ 

RIA 
 

 

Akceptováno. 

 

29. Liberecký kraj  k předmětnému materiálu máme následující doporučující připomínku: Neakceptováno. 

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



 8 

V § 4 odst. 2 se uvádí, že: „Délka kurzu českého znakového jazyka a kurzu 

komunikačních systémů vycházejících z českého jazyka je nejvýše 64 

vyučovacích hodin.“ Považujeme za příhodnější garantovat minimální délku 

kurzu. Z navrhovaného znění plyne, že kurz může být i hodinový, což popírá 

účelnost navrhované úpravy. 

Pokud bude účelné, aby kurz byl hodinový, 

bude hodinový. 

30. Olomoucký kraj  K materiálu jako celku:  

Z důvodové zprávy i RIA vyplývá, že definování obsahu a rozsahu kurzů 

zajišťovaných bezplatně pro rodiče se týká speciálně pedagogických center 

pro sluchově postižené jako školských zařízení. Kurzy realizované dalšími 

subjekty (převážně nestátními neziskovými organizacemi, které jsou velmi 

často současně poskytovateli sociálních služeb) je zmiňováno jako 

provádění kurzů za úplatu. 

Zákon č. 155/1998 Sb., o komunikačních systémech neslyšících a 

hluchoslepých osob, ve znění pozdějších předpisů, však nedefinuje subjekt, 

který má naplňovat právo rodiče na bezplatnou výuku v kursech 

komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob. Ustanovení § 9 

tohoto zákona pouze explicitně definuje právo rodiče. Rodiče velmi často 

uplatňují tento svůj nárok na bezplatnou účast v kurzech právě u subjektů, 

které realizují kurzy za úplatu (cílené na osoby, jímž nevyplývá právo na 

bezplatnou účast v kurzech). Rodiče jsou nuceni se na tyto subjekty obracet 

s ohledem na (ne)dostupnost služeb v této oblasti ze strany speciálně 

pedagogických center pro sluchově postižené (dále jen „SPC“). Podle 

informace na webu Metodický portál RVP.cz jsou ve většině krajů dostupná 

pouze SPC pro sluchově postižené v jednom (převážně krajském) městě, 

což způsobuje téměř nedostupnost možnosti naplnit právo rodiče, které ze 

zákona vyplývá. 

Zastáváme názor, že je nezbytné co nejdříve připravit komplexní úpravu 

umožňující realizaci tohoto práva rodiče. Do té doby však požadujeme 

doplnit do textu vyhlášky, že tento rozsah a obsah bezplatných kurzů se 

stanovuje pro účast v kurzech realizovaných SPC pro sluchově postižené 

a doplnění důvodové zprávy (a RIA) o výslovnou informaci o tom, že 

naplňování tohoto práva na bezplatnou účast mají povinnost realizovat 

pouze SPC pro sluchově postižené, resp. že nelze naplnění tohoto práva 

Neakceptováno. 

Poskytování těchto kurzů v SPC je obligatorní – 

viz příloha č. 2 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. To, že 

reálně nejsou tyto kurzy všude dostupné, 

nemůže řešit text vyhlášky. 
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požadovat po jiných subjektech. Pokud by takto nebylo postupováno, potom 

se nejedná o materiál, který nemá finanční dopady, jak uvádí důvodová 

zpráva i RIA. 

Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 

 

 

 

 

 

31. KVOP  OBECNÉ PŘIPOMÍNKY 

Snahu o stanovení obsahu a rozsahu kurzů komunikačních systémů 

neslyšících a hluchoslepých osob pro rodiče obecně vítám. V minulosti jsem 

Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy vydání této vyhlášky 

doporučila.1 

O dalším postupu jsem s ministerstvem následně komunikovala. Pan 

náměstek Mgr. Václav Pícl mě informoval,2 že vytvoření standardizace 

znalostních úrovní českého znakového jazyka s využitím Společného 

evropského referenčního rámce jazyků (CEFR) pro český znakový jazyk je 

nezbytným krokem, který musí předcházet vypracování návrhu zmíněné 

vyhlášky. Podle vyjádření pana náměstka chtělo ministerstvo v případě zájmu 

rodičů zpřístupnit kurzy až na ekvivalent stupně C2 CEFR, a také zajistit, aby 

takové kurzy vedli lektoři, kteří sami prokáží dostatečnou úroveň znalosti. 

Do vytvoření standardizace českého znakového jazyka se mělo ministerstvo 

snažit zajistit finanční prostředky, z nichž by bylo možné kurzy dočasně 

podpořit formou dotačního programu. 

S postupem jsem souhlasila, protože považuji za nezbytné zavedení systému 

pro hodnocení úrovně českého znakového jazyka v podobě Společného 

evropského referenčního rámce.3 Tento systém umožňuje vzájemné 

porovnání znalosti cizích jazyků v rámci Evropské unie. Nadto ho považuji 

za potřebný k tomu, aby bylo možné účinně zjišťovat znalost českého 

znakového jazyka například u lektorů kurzů pro rodiče, jejichž obsah a rozsah 

 

Vysvětleno. 

Nejedná se o připomínky k samotné vyhlášce.  

                                                 
1  Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ze dne 20. listopadu 2015 sp. zn. 4958/2012/VOP/EN, dostupná: http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/3366. 
2  Dopisem ze dne 18. března 2016, č. j. MŠMT-10510/2016-1. 
3  Jeho vytvoření bylo mým dalším doporučením směřovaným ministerstvu. Zpráva o šetření veřejného ochránce práv ze dne 20. listopadu 2015 sp. zn. 
4958/2012/VOP/EN, dostupná: http://eso.ochrance.cz/Nalezene/Edit/3366 
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návrh vyhlášky upravuje. Dále Česká školní inspekce na jeho základě bude 

moci kontrolovat, zda je úroveň znalosti pedagogických pracovníků v tomto 

jazyce dostatečná. 

Standardizace českého znakového jazyka ve výše uvedeném smyslu však 

doposud vytvořena nebyla.4 Existuje pouze český překlad materiálu Znakové 

jazyky a Společný evropský referenční rámec pro jazyk.5 Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy přesto předkládá návrh vyhlášky o obsahu 

a rozsahu kurzů komunikačních systémů neslyšících a hluchoslepých osob, 

aniž je zřejmé, z jakého důvodu se uchýlilo ke změně plánu. 

Stejně jako pan náměstek Mgr. Václav Pícl považuji za nezbytné, aby vydání 

vyhlášky předcházelo vytvoření standardizace znalostních úrovní českého 

znakového jazyka s využitím Společného evropského referenčního rámce 

jazyků (CEFR) pro český znakový jazyk. 

Tato připomínka je zásadní. 

32. KVOP  
Absence požadavků na úroveň znalosti lektorů kurzů 

Vyhláška neobsahuje požadavky na úroveň lektorů. Stanovení vysoké úrovně 

znalosti lektorů je však nezbytným předpokladem kvality kurzů. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Bylo by nad rámec zmocnění. 

33. KVOP  
K obsahu kurzu českého znakového jazyka (§ 1) 

Návrh vyhlášky rozlišuje pouze úrovně začátečník a pokročilý. Předkladatel 

to odůvodňuje tím, že je potřeba poskytnout dvě znalostní úrovně z důvodu 

možných rozdílů komunikačních dovedností rodičů. Jak jsem uvedla výše, 

úrovně předkladatel stanovil bez vazby na stupeň CEFR. V odůvodnění 

předkladatel uvedl, že smyslem kurzů je výuka základní komunikace. 

Co bude obsahem jednotlivých úrovní, stanovuje vyhláška v odstavci 3 a 4 

ustanovení § 1. Obsah kurzu pro pokročilé podle popisu minimálních 

Neakceptováno. 

Nejedná se o studium tlumočníka nebo lektora, 

aby bylo nutné dodržet CEFR. Cílem kurzu je 

především naučit rodiče komunikovat se svými 

dětmi, poskytnout jim základní slovní zásobu 

Úroveň 1 – rodiče dětí, kteří se dozvěděli dg., 

Úroveň 2 – pokročilý – rozšiřování slovní zásoby 

a komunikace v oblasti každodenního života, 

práce rodičů, okolní svět.  

 

                                                 
4  Narazila jsem na ni pouze jako na jeden z úkolů v projektu do roku 2022 (a to pouze do úrovně B2) pod následujícím odkazem: 
http://www.nuv.cz/projekty/apiva. 
5  LEESON, L., VAN DEN BOGAERDE, B., RATHMANN, Ch., HAUG, T. Znakové jazyky a Společný evropský referenční rámec pro jazyk. Rada Evropy: 
2016, dostupné z: http://www.msmt.cz/file/37713/. 
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požadavků v návrhu vyhlášky odpovídá zhruba úrovni A26, rozhodně však ne 

úrovni pokročilý.7 To neodpovídá původnímu plánu, který mi nastínil pan 

náměstek, tedy že by rodičům měly být zpřístupněny kurzy až do stupně C2. 

Pokud ministerstvo vydá vyhlášku před nutnou standardizací českého 

znakového jazyka, navrhuji, aby obsahem kurzů byly všechny úrovně 

vycházející ze Společného evropského referenčního rámce znakového 

jazyka,8 a to až do úrovně C2. 

Tato připomínka je zásadní. 

34. KVOP  
 K rozsahu kurzů (§ 4) 

Podle návrhu vyhlášky mají být kurzy dvousemestrální v celkovém rozsahu 

64 vyučovacích hodin v délce 45 minut. Naproti tomu pan náměstek Mgr. 

Václav Pícl mě v minulosti ujistil, že kurz má především zajistit, že rodič 

nabude co nejdříve po stanovení diagnózy dítěte takovou úroveň znalosti, 

která mu umožní maximální měrou s dítětem komunikovat, a tím napomáhat 

jeho rozvoji. 

Rozsah kurzů v návrhu vyhlášky umožňuje rodičům dosáhnout pouze 

základních znalostí, které zdaleka nemusí stačit pro kvalitní komunikaci 

s dítětem, které přirozeně komunikuje českým znakovým jazykem či jiným 

komunikačním systémem hluchoslepých a neslyšících osob. 

Tato připomínka je zásadní. 

Neakceptováno. 

Jde o maximální (státem poskytovanou) délku 

kurzů, nikoli o obligatorně předepsané trvání. 

většina rodičů má zájem o hodinu 1x týdně. Učí 

se současně s dítětem, učí se samostudiem. 

 

35. Svaz 

neslyšících a 

nedoslýchavých 

osob 

 
1) vyhláška nestanovuje ani neodkazuje na jiný právní předpis ve věci 

finančního zajištění provádění bezplatných kurzů znakového jazyka pro 

rodiče 

2) vyhláška nestanovuje kontrolní ani dohledovou instituci, která v praxi 

zajistí proklamovanou kvalitu obsah a průběh kurzů 

3) vyhláška nestanovuje sankce za neposkytnutí rodičům bezplatného kurzu, 

pokud o něj požádají 

Ad 1) neakceptováno – nad rámec zmocnění 

Ad 2) neakceptováno – nad rámec zmocnění 

Ad 3) neakceptováno – nad rámec zmocnění 

Ad 4) vysvětleno – počet kurzů, které mohou 

rodiče navštívit, není omezen. Rovněž žádat 

o kurz mohou v kterémkoliv SPC  

 

                                                 
6  V návrhu vyhlášky je uvedeno, že obsah zvláštní části kurzu českého znakového jazyka pro pokročilé je převážně prakticky zaměřený a tvoří jej alespoň 
výuka upevnění základní slovní zásoby a základní gramatiky českého znakového jazyka, procvičování a tvorby jednoduchých a souvislých vět a schopnosti vést 
v plynulé formě jednoduchý rozhovor s ostatními o jejich osobních záležitostech a o každodenních činnostech. 
7  Popis jednotlivých úrovní CEFR pro znakový jazyk je přitom dostupný na stránkách předkladatele: http://www.msmt.cz/file/37713/. 
8  Dostupné z: http://www.msmt.cz/file/37713/. 
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4) vyhláška nestavuje, zda rodiče mají nárok na jeden kurz, na více 

pokračování ani, kde mohou o kurz žádat (spádové SPC)? 

 

Zákon č.155/1998 Sb. zmocňuje Ministerstvo 

školství, mládeže a tělovýchovy, aby vyhláškou 

stanovilo obsah a rozsah kurzů komunikačních 

systémů neslyšících a hluchoslepých osob pro 

rodiče, u jejichž dítěte byla diagnostikována 

praktická nebo úplná hluchota nebo 

hluchoslepota. Vyhláškou tak nelze řešit žádné 

jiné otázky. 
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