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Vyhodnocení připomínkového řízení 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění vyhlášky č. 197/2016 Sb. 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy dne 
26. 6. 2018, s termínem dodání stanovisek do dne 19. 7. 2018. Připomínky označené jako doporučující uplatnila následující připomínková místa: Jihomoravský 
kraj, Zlínský kraj, Hlavní město Praha, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo zemědělství, Úřad 
vlády ČR – Odbor pro sociální začleňování. Zásadní připomínky vznesl Olomoucký kraj. 

Návrh vyhlášky je předkládán bez rozporů. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Č. Místo Připomínka Vypořádání 
1. Jihomoravský 

kraj 
Doporučující připomínky: 

1)  
2) 1) Návrh vyhlášky mimo jiné přináší nový text odst. 2 a odst. 4 § 3. Zmiňované 

odstavce se zabývají cíli klasifikace při použití slovního hodnocení, respektive 
při hodnocení klasifikací. Domníváme se, že by s ohledem na potřebu 
zachování přehlednosti a stručnosti textu vyhlášky bylo vhodné tyto dva 
odstavce spojit v jeden. Konkrétní formulaci úprav z důvodu existence 
mnoha variantních řešení nenavrhujeme.  
 

3) 2) Návrh vyhlášky upřesňuje pojmy také v § 9. Domníváme, že zde došlo 
k písařské chybě a pojem „vzdělávacích zaměření“ by měl být použit ve tvaru 
„vzdělávacích zaměřeních“.  

4)  

 
 
1) Akceptováno 
Upraveno. Ponechán jeden odstavec, který 
zahrnuje obě hodnocení. 
 
 
 
 
2) Akceptováno 
Upraveno. 
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2. MMR Doporučující připomínky: 
 

1) 1) K čl. I, bodu 5 
V § 1 odst. 7 doporučujeme z důvodu větší srozumitelnosti specifikovat, že 
ve větě druhé se nahrazují slova „odděleních a charakter“ a dále 
doporučujeme text „za slova „program“ se vkládají“ vypustit a nahradit 
textem „na konci textu věty druhé se doplňují“, a to z důvodu souladu s čl. 
58 odst. 7 ve spojení s čl. 58 odst. 8 písm. g) Legislativních pravidel vlády. 
 
 

2) K čl. II 
Doporučujeme text nadpisu „ÚČINNOST“ uvést tučně malými písmeny 
s velkým počátečním písmenem, a to z důvodu souladu s čl. 28 odst. 3 ve 
spojení s čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel vlády. 
 

 
 

1) Akceptováno. 
Podle našeho názoru je však možný i námi zvolený 
způsob. Specifikovat, že změna se děje v konkrétní 
větě, není podle našeho názoru nezbytné, když 
měněná slova nejsou obsažena v žádné jiné větě. 
Novelizační bod je tedy jasný a nemůže dojít 
k záměně. 
 
2) Akceptováno. 

3. Hlavní město 
Praha 

Doporučující připomínky: 
 
1) k bodu 2 (§ 1 odst. 3): v souladu s čl. 56 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády slova „text „4 až““ nahradit slovy „slova „4 až““ a slova „text „3 nebo““ 
nahradit slovy „slova „3 nebo““ 
 
2) k bodům 3 (§ 1 odst. 4), 12 (§ 3 odst. 2), 13 (§ 3 odst. 4) a 25 (§ 8 odst. 5): 
doplnit tečku na konci textu 
 
3) k bodu 5 (§ 1 odst. 7): za číslo „7“ vložit slova „větě druhé“ a v souladu 
s čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních pravidel vlády slova „za slova „program“ 
se vkládají slova“ nahradit slovy „na konci textu odstavce se doplňují slova“ 
 
4) k bodu 9 (§ 1 odst. 11): za číslo „11“ vložit slova „větě druhé“ a před slovy 
„způsobilý“ a „plně“ uvozovky nahoře nahradit uvozovkami dole 
 
5) k bodu 11 (§ 2 odst. 4): za číslo „4“ vložit slova „větě první“ 
 

 
 
1) Akceptováno 
 
 
 
2) Akceptováno 
 
 

3) až 8) Akceptováno 

Podle našeho názoru je však možný i námi zvolený 
způsob. Specifikovat, že změna se děje v konkrétní 
větě, není podle našeho názoru nezbytné, když 
měněná slova nejsou obsažena v žádné jiné větě. 
Novelizační bod je tedy jasný a nemůže dojít 
k záměně. 
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6) k bodu 17 (§ 5 odst. 1): za číslo „1“ vložit slova „větě první“ 
 
7) k bodu 22 (§ 6 odst. 2): za číslo „2“ vložit slova „větě první“ a v souladu 
s čl. 43 odst. 1 Legislativních pravidel vlády slovo „jeden“ nahradit číslem „1 
 
8) k bodu 23 (§ 7 odst. 1): za číslo „1“ vložit slova „větě druhé“ 
 

4. ÚVČR (Odbor 
pro sociální 
začleňování) 

Doporučující připomínka: 
 

Stávající znění vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, 
i navrhované změny se soustředí na úpravu podmínek studia pro žáky nadané 
a mimořádně nadané, aniž by zohlednily skutečnost, že se na základních 
uměleckých školách (dále jen „ZUŠ“) již v současné době vzdělává 
a v budoucnu se vzdělávat nadále bude řada žáků se speciálními vzdělávacími 
potřebami. Specifika jejich vzdělávání mohou vyžadovat mj. i poskytování 
podpůrných opatření při přijímacím řízení či samotném studiu na ZUŠ.  
Považuji proto za důležité text vyhlášky doplnit o ustanovení týkající 
se přijímání a vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve znění: 
„Škola zohlední doporučení školského poradenského zařízení při přijímacím 
řízení žáka, a následně po celou dobu jeho studia.“ 
 

Neakceptováno 
 
Na přijímání a průběh vzdělávání v ZUŠ se použije 
obecná právní úprava, tedy vyhl. č. 27/2016 Sb. 
 

5. MF Doporučující připomínky: 
 

1) V úvodní větě vyhlášky je nutno vypustit slova „ve znění pozdějších 
předpisů“, protože ustanovení § 112 a ani ustanovení § 123 odst. 5 školského 
zákona nebyla novelizována (čl. 65 odst. 2 LPV).  
 

2) Doporučuje se znění bodu 5. upravit následovně: „V § 1 odst. 7 větě druhé 
se slova „odděleních a charakter“ nahrazují slovem „ formu“ a na konci textu 
se doplňují slova „ pro základní umělecké vzdělávání“.  
 

 
 

 
 
1) Akceptováno. 
 
 
 
2) Upraveno jinak. 
Upraveno podle připomínky Hlavního města Prahy. 
Podle našeho názoru je však možný i námi zvolený 
způsob. Specifikovat, že změna se děje v konkrétní 
větě, není podle našeho názoru nezbytné, když 
měněná slova nejsou obsažena v žádné jiné větě. 
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3) Podle bodu 17. se v § 5 odst. 1 se provádí tři změny, doporučuje se proto 
v zájmu přehlednosti uvést kompletní nové znění tohoto ustanovení. 
 
 

 
4) Doporučuje se v bodě 23. za text „V § 7 odst. 1“ vložit slova „větě druhé“. 
 

Novelizační bod je tedy jasný a nemůže dojít 
k záměně 
 
3) Neakceptováno.  
V tomto konkrétním případě považujeme námi 
uvedený způsob za přehlednější vyznačení změn 
v daném ustanovení. 
 

4) Akceptováno. 
Podle našeho názoru je však možný i námi zvolený 
způsob. Specifikovat, že změna se děje v konkrétní 
větě, není podle našeho názoru nezbytné, když 
měněná slova nejsou obsažena v žádné jiné větě. 
Novelizační bod je tedy jasný a nemůže dojít 
k záměně. 
 

6. MPO Doporučující připomínky: 
 
1) V Čl. I úvodní větě doporučujeme nahradit slova „základním uměleckém“ 
slovy „o základním uměleckém“, aby název vyhlášky byl úplný. 
 

2) V Čl. I bodě 5. doporučujeme nahradit slova „za slova“ slovy „za slovo“, 
jelikož program je pouze jedno slovo, a dále doporučujeme nahradit slova 
„se vkládají“ slovy „se doplňují“ (viz čl. 58 odst. 8 písm. d) Legislativních 
pravidel vlády). 
 

 
 

1) Akceptováno 
Upraveno. 
 
2) Akceptováno jinak. 

7. MZe Doporučující připomínky: 
 

1) V novelizační bodech 1, 3, 4, 12, 13, a 25 doporučujeme za poslední 
uvozovky vložit tečku. Novelizační body se vždy zakončují tečkou. 
 

2) K bodu 2 - § 1 odst. 3 

 
 
1) Akceptováno. 
 
 
2) Částečně akceptováno.  
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S ohledem na nesprávné použití čl. 56 odst. 4 písm. a e) LPV (použití slova 
„text“ místo „slova“), na 3 navržené změny v jednom ustanovení a pro 
snadnější srozumitelnost textu doporučujeme formulovat tento novelizační 
bod takto: 
    „V § 1 odstavec 3 zní: 
    „(3) Základní studium I. stupně má 7 ročníků a je určeno pro žáky od 7 let 

věku. Základní studium II. stupně má 4 ročníky a je určeno pro žáky od 14 
let věku.“.  

Čl. 57 odst. 2 písm. c) LPV.  

3) K bodu 5 - § 1 odst. 7 
S ohledem na nesprávné použití slov „se vkládají slova“ a na 2 změny v tomto 
ustanovení doporučujeme tento novelizační bod formulovat takto: 
     „V § 1 odstavec 7 zní: 
     „(7) V jednotlivých uměleckých oborech základního uměleckého 

vzdělávání (dále jen „vzdělávání") se organizuje individuální, skupinová 
a kolektivní výuka. Počet žáků v jednotlivých předmětech a formu 
skupinové a kolektivní výuky stanoví rámcový vzdělávací program pro 
základní umělecké vzdělávání.“. 

Čl. 57 odst. 2 písm. c) LPV. 

4) K bodu 9 - § 1 odst. 11 
Uvozovky doporučujeme uvést správným způsobem tj. „způsobilý k právním 
úkonům“ a „plně svéprávný“.  
Čl. 57 odst. 4 písm. e) LPV.  

5) K bodu 10 - § 2 odst. 3 
Za slovem „předmětu“ doporučujeme vypustit tečku. 
Článek 57 odst. 4 písm. f) LPV. 

6) K Čl. II  
V nadpisu tohoto ustanovení doporučujeme slovo „Účinnost“ napsat tučně 
s prvním velkým písmenem, ostatní písmena malá – „Účinnost“.  
Čl. 28 odst. 3 a čl. 30 odst. 4 LPV. 

V tomto konkrétním případě považujeme námi 
uvedený způsob za přehlednější vyznačení změn 
v daném ustanovení. 
 
 
 
 
 
 
 
3) Částečně akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4) Akceptováno. 
 
 
 
 
5) Akceptováno jinak. 
 
 
 
 
6) Akceptováno. 
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8. Zlínský kraj Doporučující připomínka: 
 
Navrhujeme sjednotit dikci právních předpisů ve vztahu k organizačnímu 
členění základního uměleckého vzdělávání. 
Odůvodnění: 
Konkrétně navrhujeme sjednotit dikci § 23 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen školský zákon),  
§ 1 odst. 7 vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve 
znění pozdějších předpisů (dále jen vyhláška) a RVP pro ZUV.  
V § 23 odst. 1 školského zákona je stanoveno organizační členění 
u základních uměleckých škol na oddělení, přičemž dle § 1 odst. 7 vyhlášky 
počet žáků v jednotlivých předmětech a odděleních a charakter (nově dle 
návrhu vyhlášky počet žáků v předmětech a formu) skupinové a kolektivní 
výuky stanoví rámcový vzdělávací program pro ZUV, který však o odděleních 
vůbec nehovoří. Počty žáků jsou zde regulovány u jinak označených 
organizačních jednotek, zejména skupin. Zde je tedy rozpor, kdy školský 
zákon mluví o odděleních, ale v příslušné prováděcí úpravě a v rámcovém 
vzdělávacím programu pro ZUV se toto organizační členění již neobjevuje. 
Z pozice zřizovatele není tedy jasná otázka oprávněnosti povolovat výjimku 
z počtu žáků v ZUŠ postupem uvedeným v § 23 odst. 5 školského zákona.  
Jsme si vědomi, že se jedná o případnou úpravu školského zákona, a proto 
doporučujeme v rámci další novely školského zákona upravit znění § 23. 

 
 

Akceptováno 
Stávající znění § 23 školského zákona stanovuje jako 
organizační jednotku ZUŠ oddělení a současně 
zmocňuje MŠMT ke stanovení nejnižšího 
a nejvyššího počtu žáků v oddělení. Praxe ZUŠ je 
však rozdílná, neboť ZUŠ se nečlení na oddělení, ale 
na jiné celky lišící se podle uměleckých oborů. 
Úpravy vyžadují změnu § 23 školského zákona, 
kterou provedeme při nejbližší novelizaci tak, aby 
praxe a legislativní úprava byly ve shodě. Počet žáků 
v předmětech a charakter skupinové a kolektivní 
výuky nyní stanovuje velmi podrobně RVP ZUV. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9. Olomoucký kraj Zásadní připomínky: 
 
1) § 1 odst. 8 - čl. I návrhu, novelizační bod 6 
Máme za to, že mimo termín vykonání zkoušky by mělo být stanoveno rovněž 
místo vykonání zkoušky. Dále není zřejmé, zda je možné se ze zkoušky omluvit 
a jakým způsobem, v jakém termínu, a zda k uvolnění bude docházet na 
základě žádosti žáka, resp. zákonného zástupce žáka v případě nezletilých 
žáků. 

 
 

1) Neakceptováno 
Nepovažujeme za nutné, aby ředitel školy byl nucen 
stanovovat i místo vykonání zkoušky, když tímto 
místem bude zpravidla samotná budova ZUŠ. Co se 
týče omlouvání ze zkoušek apod., tyto podrobnosti 
má upravit školní řád. 
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2) § 2, § 3 odst. 10, § 4 odst. 2, 3 a 4 
Z navrhovaného znění není zřejmé, jakým způsobem je přijímání 
ke vzdělávání (ať již do přípravného studia, základního studia, studia pro 
dospělé nebo studia s rozšířeným počtem vyučovacích hodin) zahájeno – tedy 
zda je zahajováno na žádost uchazeče, příp. jeho zákonného zástupce. Stejně 
tak z navrhovaného znění není zřejmé, jakým způsobem je zahajováno řízení 
v případech uvedených v § 3 odst. 10, § 4 odst. 2, 3 a 4 vyhlášky. V případě 
uvedeném v § 4 odst. 4 vyhlášky by mělo být možné přeřadit žáka  
i bez žádosti a souhlasu žáka, či jeho zákonného zástupce, naproti tomu 
v případech přijímání ke vzdělávání a v případech uvedených v § 3 odst. 10 
a § 4 odst. 2 a 3 vyhlášky by mělo být řízení zahájeno spíše na žádost žáka 
či jeho zákonného zástupce. 
 
 
3) § 2 odst. 3 - čl. I návrhu, novelizační bod 10 
Ustanovení navrhujeme formulačně upravit tak, aby bylo zřejmé, že právě 
úspěšným vykonáním komisionální zkoušky prokáže žák předpoklady pro 
splnění vzdělávacího obsahu definovaného ve školním vzdělávacím programu 
pro studium s rozšířeným počtem vyučovacích hodin.  
 
4) § 6  
Mimo případu opravných zkoušek není stanoveno, zda je možné se 
ze zkoušek upravených ve vyhlášce omluvit a jakým způsobem, v jakém 
termínu. 
 
Doporučující připomínky: 
 
1) § 8 odst. 5 -  čl. I návrhu, novelizační bod 25 
Předpokládáme, že pokud se vyskytnou problémy při doručování, kdy adresát 
si výzvu nevyzvedne, bude situace řešena v souladu s pravidly pro doručování 
dle zák. č. 500/2004 Sb., správního řádu, v platném znění. Vyhláška situaci, 
kdy se výzvu nepodaří doručit, neřeší. 

 
2) Neakceptováno 
 
Odpovědi podle našeho názoru vyplývají z logiky 
věci. V případě přijímání se jedná o správní řízení 
zahájené na základě žádosti. Rovněž pokud chce žák 
uznat částečné vzdělání, musí o toto uznání požádat, 
obdobně pak v ust. § 4 odst. 2 – nelze nadaného 
a mimořádně nadaného žáka přeřadit proti jeho vůli 
do vyššího ročníku. 
Co se týče žáka studia s rozšířeným počtem 
vyučovacích hodin, který na konci studia neprospěl, 
toho lze přeřadit na základě rozhodnutí ředitele 
školy. 
 
3) Akceptováno. 
 
 
 
 
 

4) Neakceptováno 
Pro možnost omluvení se ze zkoušky stačí úprava 
ve školním řádu. 
 
 
 
 

1) Vysvětleno. 
Ano, v případě nedoručení se bude postupovat 
podle správního řádu. 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4ZBL7J7)



V. 

 
 

 
2) § 9 -  čl. I návrhu, novelizační bod 26 
Pouze upozorňujeme na gramatickou chybu, místo slovního spojení 
„vzdělávacích zaměření“ by mělo být použito slovní spojení „vzdělávacích 
zaměřeních“. 
 

 
2) Akceptováno 
Upraveno. 

 
Seznam zkratek připomínkových míst: 

MMR Ministerstvo vnitra 

MZ Ministerstvo zemědělství 

ÚVČR Úřad vlády České republiky 

MF Ministerstvo financí 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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