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V. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 

Novela nařízení vlády se předkládá na základě novely zákona č. 326/199 Sb., o pobytu cizinců 
na území České republiky (dále jen „zákon o pobytu cizinců“), která nabyla účinnosti dne 31. 
7. 2019 (zákon č. 176/2019 Sb.). Přijetím novely zákona byla splněna podmínka Ministerstva 
vnitra, dle které k navýšení úrovně zkoušky může dojít pouze v případě, že budou zajištěny 
regionálně dostupné kurzy českého jazyka. Tyto kurzy bude poskytovat celorepubliková síť 
Integračních center, která budou od 1. července 2020 částečně financována ze státního 
rozpočtu, čímž bude zajištěna jejich budoucí udržitelnost. Zkouška z českého jazyka pro trvalý 
pobyt (dále jen „zkouška“) je celostátně platnou zkouškou ověřující jazykové znalosti cizinců 
a od ledna 2009 představuje jednu ze zákonných podmínek pro udělení povolení k trvalému 
pobytu určité skupiny cizinců v České republice. Úroveň zkoušky z jazyka byla stanovena na 
A1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (SERR). Jedná se o nejnižší 
úroveň dle SERR, která byla nastavena, aby se nestala umělou překážkou při získání trvalého 
pobytu zejména s ohledem na to, že povinnost složit zkoušku se zaváděla od roku 2009 nově. 
Do té doby se pro účely získání povolení k trvalému pobytu znalost českého jazyka zkouškou 
neprověřovala.  
 
Odborná veřejnost se však od počátku shoduje v názoru, že takto nízká úroveň není pro 
integraci do společnosti dostatečná. Návrh na navýšení úrovně zkoušek z českého jazyka pro 
trvalý pobyt na úroveň A2 byl zmíněn již v dokumentu Strategie migrační politiky České 
republiky, který byl schválen vládou dne 29. července 2015. V roce 2015 byla ustanovena 
expertní skupina; mezi členy patří např. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
„ministerstvo“), Ministerstvo vnitra, Národní ústav pro vzdělávání (dále jen „NÚV“), Ústav 
jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, Asociace učitelů češtiny jako cizího jazyka, 
zástupci integračních center a nestátních neziskových organizací.  Expertní skupina se shodla 
na nezbytnosti zvýšit u cizinců požadavek na úroveň znalosti češtiny. Znalost českého jazyka 
na nově navržené úrovni A2 umožní cizincům lépe porozumět sdělovaným informacím 
a komunikovat v oblastech, které se týkají potřeb každodenního života. Znalost jazyka je 
důležitá pro orientaci v prostředí, pro aktivní zapojení se do sociálních a ekonomických aktivit 
a v neposlední řadě také pro lepší orientaci v oblasti vlastních práv a povinností, a to bez využití 
tlumočníka či jakéhokoliv jiného prostředníka. Navýšení úrovně zkoušky předpokládá také 
Koncepce integrace cizinců – Ve vzájemném respektu, z jejíchž prostředků se již čtvrtým rokem 
příprava k navýšení úrovně zkoušky financuje. 
 
V rámci EU je nastavena obdobná zkouška na úrovni A1 pouze v ČR a ve Francii (A1.1), ostatní 
členské státy EU mají u této zkoušky vyšší požadavky. Navíc ve srovnání s ostatními 
evropskými státy je statut trvalého pobytu v ČR nejsilnější. Cizinec spolu s trvalým pobytem 
získá téměř stejná práva jako má státní občan České republiky (vyjma volebního práva). 
Navýšení úrovně zkoušky tedy není diskriminační, naopak jeho cílem je podpořit vyšší znalost 
českého jazyka cizinců tak, aby se mohl bez větších obtíží samostatně orientovat ve společnosti.  
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Organizace zkoušek je transparentní, ministerstvo ve spolupráci s Ministerstvem vnitra 
každoročně k 30. listopadu předkládalo pro jednání vlády zprávu Vyhodnocení realizace 
Systému zkoušek z českého jazyka a zkoušek pro cizince. V průběhu let se zdokonalila 
protikorupční opatření, byl vytvořen portál pro vývoj zkoušky a částečně i pro její organizaci 
(např. osvědčení či registrační čísla uchazečů jsou generována v rámci portálu).  
 
 
 
 
2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem o pobytu cizinců 
Dne 31. 7. 2019 nabyla účinnosti novela zákona o pobytu cizinců, která byla podmínkou 
novelizace nařízení vlády. V rámci této novely byla přijata nová integrační opatření, a to kromě 
zavedení povinného jednodenního adaptačně-integračního kurzu také to, že od 1. 7. 2020 budou 
Integrační centra, která jsou dosud financovaná zejména z evropských prostředků, převedena 
pod financování ze státního rozpočtu. Díky Integračním centrům pak bude zajištěna výuka 
českého jazyka ve všech krajích. Právě regionálně dostupná výuka českého jazyka byla ze 
strany Ministerstva vnitra podmínkou pro navýšení úrovně zkoušky tak, aby její složení 
nepředstavovalo umělý filtr a překážku pro získání trvalého pobytu těch cizinců, kteří nemají 
dostatečné finanční prostředky na placenou výuku českého jazyka.  
  
Zmocňovací ustanovení pro nařízení vlády uvedené v § 182a odst. 1 zákona o pobytu cizinců 
je novelou nařízení vlády naplněno.  

 
 
3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské očekává unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 
Návrh novely nařízení vlády se nedotýká práva Evropské unie, ani nedochází k adaptaci či 
implementaci předpisů Evropské unie. Rovněž se předmět novely nařízení vlády netýká ani 
judikatury soudních orgánů Evropské unie. Návrh novely nařízení vlády je tak s právem EU 
plně slučitelný. 
Návrhem novely nařízení není do právního řádu České republiky implementováno právo EU 
a návrh není s právem EU v rozporu. 
 
 
4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 
Na základě vyhodnocení materiálů pro jednání vlády o realizaci systému, výuky a zkoušek 
z českého jazyka pro trvalý pobyt, viz např. usnesení vlády č. 1130/2016, 872/2017 a 837/2018 
lze konstatovat, že právní rámec pro zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt stanovený 
nařízením vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání 
povolení k trvalému pobytu, je funkční. Ve výše uvedených materiálech pro jednání vlády jsou 
údaje o plnění úkolů ministerstva z usnesení vlády, a to zejména o zajištění průběžné 
informovanosti cizinců, o požadavcích a možnostech vykonání zkoušky z českého jazyka. Pro 
cizince je k dispozici tištěná modelová verze zkoušky a publikace Připravte se s námi na 
zkoušku pro cizince. Většina informací je volně dostupná na portále Češtiny pro cizince, který 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBJBBSJ36)



čj. MSMT-24311/2019-1    
 

3 
 

spravuje přímo řízená organizace ministerstva NÚV, viz https://cestina-pro-cizince.cz/. 
V poslední době se velmi osvědčila komunikace přes sociální sítě, např. přes facebookové 
stránky či youtube. Zajištění zkoušky v rámci portálu vyžaduje zvýšené finanční prostředky, 
zároveň však umožňuje velice dobré zabezpečení, snižuje administrativní zátěž zkušebních 
institucí, zvyšuje dosah oficiálních informací o zkoušce a má výrazný protikorupční potenciál. 
 
Navrhované změny novely nařízení vlády jsou spojené zejména s navýšením úrovně zkoušky 
na A2 dle SERR a změnami v délce a organizaci zkoušky. Celkově se rovněž zpřísňují 
požadavky na kvalifikaci zkoušejících. Většina úkonů spojených s vývojem zkoušky příp. 
organizací zkoušky byla digitalizována. Dále se navrhuje omezení počtu zkoušek na tři 
v kalendářním roce. Dosud totiž cizinci byli zvyklí při neúspěchu u zkoušky ji opakovat, aniž 
by se na zkoušku připravovali. Tímto opatřením chceme podpořit význam kurzů a výuky 
češtiny. Cílem opatření totiž není naučit se skládat zkoušku, ale naučit se česky.   
 
Předkládaná novela nařízení vlády byla projednána se zástupci Ministerstva vnitra, škol 
i odbornou veřejností.  Zkušební instituce pak budou seznámeny s výslednou podobou nařízení 
vlády a s její implementací. 
 
 
 
 
5. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, sociální 
dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, 
osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí 
 
Novela nařízení vlády nemá sociální dopady na osoby sociálně slabé, neboť je zajištěn systém 
dostupných kurzů českého jazyka ve všech krajích.  Osoby se zdravotním postižením  dle 
§ 70 odst. 5 písm. e) zákona o pobytu cizinců č. 326/1999 Sb. zkoušku neskládají, nebo mohou 
mít různé typy uzpůsobení. Novela nařízení vlády nemá dopady na životní prostředí.  
 
Předpokládaný celkový rozpočet na zajištění systému zkoušky A2 z kapitoly ministerstva je 
4.510 tis. Kč v rozložení uvedeném v tabulce v posledním sloupci. Jedná se o odhad ve výši 
nezbytných minimálních nákladů na zajištění zkoušky. Tabulka také uvádí přehled financování 
vývoje zkoušky A2 v rozmezí od 2016 do 2019 v rámci Koncepce integrace cizinců, dále 
financování systému zkoušky A1 v roce 2019 a navýšenou částku na systém A2 v roce 2021.  
 
Dosud ministerstvo alokuje každoroční částku 1.650 tis. Kč pro financování systému zkoušky 
A1, chybí tedy 2.860 tis. Kč. Částku 2.860 tis. Kč bude ministerstvo požadovat prostřednictvím 
usnesení vlády k předkládané novele nařízení vlády.  Ministerstvo zajišťuje organizaci a vývoj 
zkoušek z českého jazyka pro trvalý pobyt nad rámec rezortu školství, neboť mu je úkol svěřen 
Ministerstvem vnitra. Finanční prostředky nebylo možno nárokovat ze státního rozpočtu dříve, 
neboť podmínkou novely nařízení vlády bylo přijetí novely zákona o pobytu cizinců 
č. 326/1999 Sb., která nabyla účinnosti zveřejněním ve sbírce zákonů dne 31. 7. 2019.  
 
Zkouška na úrovni A2 bude náročnější, delší a tedy i její vývoj je dražší. Více finančních 
prostředků je alokováno i na správu a zajištění portálu, jehož funkcionality se postupem času 
rozšiřovaly tak, aby měly i výrazný protikorupční potenciál. Vedle veřejné části, která je 
dostupná i z mobilních telefonů, funguje v rámci portálu modul Databanky úloh pro vytváření 
testů, modul Testy, v kterém se v den zkoušky generuje test, modul E-learning pro školení 
zkoušejících, modul Poradna pro učitele a modul Organizace zkoušky, kde se generují 
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registrační čísla a tisknou se osvědčení. S ohledem na různé funkcionality portálu je třeba 
zajišťovat různé přístupy osob, např. pro odborníky, kteří vyvíjejí zkoušku, organizátory nebo 
zkoušející.  
 
Všechny aktivity v rámci systému A2 byly odvozeny a naceněny dle nastavení systému A1, ze 
kterého definice systému A2 vychází. Na financování zajištění zkoušek A1 je každoročně 
vyčleněna částka v úkolu 1.650 tis. Kč, tato však nebyla od roku 2009 navýšena, nebyla v ní 
zohledněna inflační doložka a nebyly zohledněny finanční prostředky na platy. Realizace 
zkoušky A1 byla částečně zajištěna v rámci jednoho úvazku odborného koordinátora, provozu 
serveru (na kterém běží portál jako páteřní systém celé zkoušky) a režijních nákladů včetně 
zázemí všech vykonávaných činností v rámci kmenových financí NÚV, což v celkové výši činí 
cca 980 tis Kč ročně.  
 
Je rovněž nutné brát v úvahu, že byly od roku 2016 souběžně k dispozici finance na přípravu 
systému A2 v rámci Koncepce integrace cizinců (viz tabulka). Bylo tedy možné některé aktivity 
řešit souběžně pro systém A1 a A2, čímž docházelo k výraznému ušetření v rámci sdružených 
nákladů a bylo možné vytvořit profesionální a protikorupční systém, v rámci nějž je zkouška 
obsluhována pro všechny zainteresované subjekty. Kofinancování z Koncepce integrace 
cizinců (dále jen „KIC“) od roku 2021 nebude již možné, což je jedním z důležitých důvodů 
pro navýšení finanční prostředků na správu systému A2. 
 
Návrh rozpočtu systému A2 na rok 2021 vychází z rozpočtu systému A1 s tím, že částka byla 
navýšena z následujících zásadních důvodů: 
 

- zkouška A2, která je na vyšší úrovni než stávající zkouška A1, je delší a náročnější pro 
všechny zainteresované subjekty počínaje tvůrci testu a konče cizinci, 
 

- potřeba zajištění vysoké informovanosti cizinců prostřednictvím informačních 
a studijních materiálů, 
 

- v rámci zkoušky A2 se předpokládá zvýšené riziko korupčního jednání, čemuž je třeba 
předcházet v rámci systému nastavením technických a správních opatření,  
 

- na obsluhu systému takto vysoké důležitosti, který je provozován v režimu mlčenlivosti, 
je potřeba přímo přidělit příslušné pracovní úvazky, které doposud takto řešeny nebyly,  
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Tabulka – zajištění činností v rámci zkoušky  
 

 
 
 
Komentář k relevantním položkám systému A2 s ohledem na navýšený finanční rozpočet: 
 
ad) Vývoj a distribuce testů:  
Klíčová aktivita systému, v rámci níž jsou vyvíjeny a distribuovány testy pro jednotlivé 
termíny, byla odhadnuta podle průměrných nákladů v rámci systému A1. V rámci systému A2 
se prozatím počítá s přípravou min. 15 testů ročně. Na realizaci této aktivity budou také použity 
finanční prostředky na platy (viz samostatná položka), především pro odbornou garanci testu 
a koordinaci vývoje testu. Práce v rámci aktivity jsou především soustředěny na tvorbu 
testových úloh, pretestaci testových úloh, interní a externí posuzování testu, tvorbu 
audionahrávek a obrázků, grafiku a jazykovou korekturu. 
 
 
 

Činnosti v systému zkoušky pro trvalý pobyt KIC 2016 
(Systém A2)

KIC 2017 
(Systém A2)

KIC 2018 
(Systém A2)

KIC 2019 
(Systém A2)

Systém A1 
2019 Systém A2 2021

Vývoj a distribuce testů včetně implementace do praxe
0,00 Kč 1 626 000,00 Kč 370 000,00 Kč 0,00 Kč 580 000,00 Kč 660 000,00 Kč

Propagace formátu zkoušky z českého jazyka pro trvalý pobyt včetně
školení k formátu zkoušky

1 250 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Koncepce a metodika pro zkoušku z českého jazyka na úrovni A2
včetně vzorových testů

1 692 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč
Správa a vývoj e-learningového kurzu pro examinátory ve všech
zkušebních centrech a povinné školení pedagogických garantů
zkoušky 0,00 Kč 100 000,00 Kč 0,00 Kč 200 000,00 Kč 70 000,00 Kč 290 000,00 Kč

Přezkoušení podle  § 70 odst. 6 zákona o pobytu cizinců:
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč 100 000,00 Kč

Programová údržba webových stránek, administrace a vývoj
zabezpečovacích prvků na portále

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 770 000,00 Kč 340 000,00 Kč 850 000,00 Kč

Zpracování, tisk a distribuce informačních materiálů, zejména pak tisk
výukových materiálů, tvorbu a vyhodnocení dotazníkového šetření

0,00 Kč 97 000,00 Kč 90 000,00 Kč 343 000,00 Kč 50 000,00 Kč 435 000,00 Kč

Rozpracování příslušných částí Referenčního popisu češtiny a
zvežejnění na webovém portálu

0,00 Kč 380 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Metodická podpora pro vybrané státní příslušnosti
0,00 Kč 120 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Finalizace deskriptorů pro češtiny jako druhý jazyk a implementace do
EJP včetně pilotáže

0,00 Kč 250 000,00 Kč 310 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Vývoj a tvorba výukových a informačních videí
0,00 Kč 360 000,00 Kč 195 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Propagace zkoušky a informací včetně správy facebookové stránky
Čeština pro trvalý pobyt

0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 190 000,00 Kč 450 000,00 Kč 595 000,00 Kč
Tvorba Koncepce vzdělávání a přípravy cizinců na zkoušku A2 včetně
pilotáže Rámcového kurikula pro přípravu ke zkoušce A2
v integračních centrech 0,00 Kč 0,00 Kč 600 000,00 Kč 270 000,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč

Platy
0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 305 600,00 Kč

Koordinace, odborná garance a administrace úkolu (2,0 úvazku) 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 1 305 600,00 Kč

Ostatní náklady
58 000,00 Kč 67 000,00 Kč 35 000,00 Kč 227 000,00 Kč 110 000,00 Kč 274 400,00 Kč

Helpdesk k Systému 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 50 000,00 Kč 0,00 Kč 100 000,00 Kč

Administrace úkolu 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 120 000,00 Kč 60 000,00 Kč 0,00 Kč

Vývoj a příprava statistik 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 0,00 Kč 10 000,00 Kč 35 000,00 Kč

Režie úkolu 50 000,00 Kč 60 000,00 Kč 30 000,00 Kč 47 000,00 Kč 30 000,00 Kč 90 000,00 Kč

Cestovné, občerstvení, konference 8 000,00 Kč 7 000,00 Kč 5 000,00 Kč 10 000,00 Kč 10 000,00 Kč 49 400,00 Kč

Celkem 3 000 000,00 Kč 3 000 000,00 Kč 1 600 000,00 Kč 2 000 000,00 Kč 1 650 000,00 Kč 4 510 000,00 Kč
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ad) Správa a vývoj e-learningového kurzu pro examinátory včetně povinných školení 
pedagogických garantů zkoušky:  
V prvních rocích systému A2 bude nutné opakovaně proškolit cca. 200 zkoušejících (bude 
přesně určeno na základě nařízení vlády) k validnímu a profesionálnímu zadávání a hodnocení 
zkoušky pro trvalý pobyt, a to nejenom v rámci e-learningového kurzu, ale i v rámci dalších 
dílčích pravidelných školení.  
 
ad) Přezkoušení podle  § 70 odst. 6 zákona o pobytu cizinců:  
Přezkoušení probíhá z podnětu MV dle příslušného paragrafu cizineckého zákona. Jedná se 
o odhadovaný počet přezkoušených cizinců krát cena zkoušky A2, tj. 40 cizinců x 2.500 Kč. 
 
ad) Programová údržba webových stránek:  
Jedná se o další klíčovou aktivitu webového portálu a nejdůležitější část celé zkoušky. Původní 
rozpočet byl adekvátní pro zabezpečení údržby portálu (správa serveru, administrace 
požadavků ze strany škol), nicméně již nezohledňoval nutnost hrazení nákladů na provoz 
serveru a ani náklady na vývojové práce nových modulů portálu a vývoj nových funkcionalit 
u modulů stávajících. Za účelem automatizace bude vyvinut prototyp modulu pro skenování 
a analýzu odpovědních listů, který, pokud se osvědčí, bude nasazen na automatizované 
zpracování naskenovaných odpovědních listů. Skeny odpovědních listů budou navíc 
uchovávány pro případné řešení nesrovnalostí. V rámci správy a vývoje portálu a webových 
stránek je každoročně potřeba zapojení následujících odborníků: správce serveru, analytik, 
programátor, databázový specialista, správce webových stránek, správce a vývojář databank, 
grafik a dále je třeba zajistit financování web hostingu, domény a sms brány.  
 
ad) Zpracování, tisk a distribuce informačních a výukových materiálů:  
Každoročně se tiskne brožura s modelovým testem A2 a dále pak příp. přípravná příručku ke 
zkoušce A2 pro uchazeče a další materiály určené pro učitele.  
 
ad) Propagace zkoušky a správa FB stránky:  
S ohledem na zvýšenou náročnost zkoušky bude nutné zajistit pro cizince a učitele připravující 
je na zkoušku dostatek relevantních informací a zdrojů. Informace budou zajištěny ve 
spolupráci s neziskovými organizacemi, budou distribuovány nejenom přes webové stránky, 
ale i přes sociální sítě v několika jazycích. 
 
ad) Platy:  
Pro stabilní zabezpečení systému zkoušky je nezbytné garantovat  
min. 2 pracovní úvazky, v rámci nichž bude systém koordinován, garantován z odborného 
hlediska a administrován. Práce interních zaměstnanců je provázána s prací externích 
odborných spolupracovníků. Jak je již výše uvedeno, s ohledem na skutečnost, že zkouška 
z češtiny pro trvalý pobyt je vysoké důležitosti a vychází ze zákona o pobytu cizinců, je nutné, 
aby byl systém zkoušky zabezpečen interními pracovníky, a nikoliv jen externími pracovníky, 
kteří spolupracují na základě DPČ, DPP. 
 
ad) Ostatní náklady:  
Tyto náklady zahrnují řešení mimořádných situací, práci o svátcích a víkendech, kdy musí být 
systém s ohledem na termíny zkoušky a realizaci zkoušky ve zkušebních institucích spravován. 
V rámci systému jsou pravidelně připravovány statistické přehledy o úspěšnosti v rámci 
zkoušky. 
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Tabulka – personální zajištění   

B
ěž

né
 v

ýd
aj

e 
ce

lk
em

 

      v tom   

    
pr

ům
ěr

ný
 p

la
t  

M
zd

ov
é 

pr
os

tře
dk

y v tom   

O
dv

od
y 

FK
SP

 

pl
at

y 

O
O

N
 

2 860 000 1 460 000 960 000 500 000 360 400 19 200 40 000 

Tabulka – zajištění činností v rámci zkoušky  
 
S ohledem na velký počet příchozích cizinců v letech 2017/2018 se očekává v roce 2022 
několikanásobně vyšší počet žadatelů o trvalý pobyt. Ministerstvo školství řeší závazky i jiných 
resortů a zejména pak problémy trhu práce. V rámci Režimu Ukrajina, který byl spuštěn na 
žádost zaměstnavatelů od začátku srpna 2016 (od 1. 9. 2019 byl nahrazen Programem 
kvalifikovaný zaměstnanec), totiž přichází a bude přicházet do ČR stále velké množství cizinců. 
V současné době je na území ČR 750 000 cizinců, v roce 2021 se podle odhadů Ministerstva 
vnitra předpokládá 1 milión cizinců.  Zajištění zkoušky tedy bude třeba personálně ukotvit tak, 
aby bylo možno zvládnout velký počet žádostí o  zkoušku a zajistit veškerá protikorupční 
opatření tak, aby se zkouškou skutečně podpořila znalost českého jazyka cizinců a jejich 
samostatnost a nezávislost. Pro stabilní zajištění zkoušky je tedy třeba vyčlenit minimálně dva 
pracovní úvazky: a to odborného koordinátora, který bude zajišťovat zkoušku zejména po 
organizační stránce (informování cizinců, komunikace se školami a zkoušejícími,…), IT 
podpory (správa a zajištění funkcionalit portálu včetně jednotlivých přístupů, …) a vývoje testů.  
 
Jen pro informaci se uvádí, že testové úlohy na úrovni A1, které budou zkoušeny v první 
polovině roku 2021, budou vyvinuty z finančních prostředků MŠMT pro rok 2020.  
 
Spolu s navýšením úrovně zkoušky je také nutné počítat s nutností navýšení finančních 
prostředků, které jsou v rámci rozpočtu Ministerstva vnitra rezervovány k proplácení prvních 
pokusů zkoušky formou poukazů vydávaných Odborem azylové a migrační politiky. Toto 
finanční krytí je zajišťováno na základě usnesení Vlády ČR k vyhodnocení realizace Systému 
výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení trvalého pobytu 
v minulém roce a k návrhu jeho zajištění v nadcházejícím roce (pro rok 2019 se jedná o usnesení 
vlády ČR č. 837 ze dne 12. prosince 2018). 
 
V současné době jsou na proplácení prvních pokusů zkoušky vydávány finanční prostředky ve 
výši cca 3 mil. Kč ročně s tím, že spolu s navýšením úrovně dojde rovněž k navýšení ceny 
zkoušky. Do budoucna je tedy nutné počítat s navýšením této částky přibližně o 40 %. 
Vzhledem k vysokým počtům příchozích cizinců v minulých letech lze rovněž předpokládat, 
že od roku 2022 se velmi pravděpodobně zvedne i počet cizinců skládajících zkoušku, což 
s sebou ponese i zvýšené náklady spojené s proplácením prvních pokusů zkoušek.  
 
 
 
6. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Novela nařízení vlády nemá dopady ve výše uvedených oblastech. Novela nařízení vlády 
žádným způsobem nerozlišuje mezi muži a ženami. 
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7. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
 
Návrh novely nařízení vlády nepřináší dopady ve vztahu k ochraně soukromí. NÚV zadal 
právním expertům v roce 2017 vypracování Auditu osobních údajů ve vztahu k provozování 
webových stránek Čeština pro cizince. 
 
Audit byl dokončen v roce 2018 a na základě jeho závěrů byla provedena následující opatření: 
Byly vypracovány podmínky užití portálu (https://cestina-pro-cizince.cz/podminky-uzivani). 
Na portále byl implementován souhlas se zpracováním osobních údajů všech registrovaných 
uživatelů a veškerá komunikace s portálem byla převedena do šifrované podoby (https). Dále 
byl vytvořen Záznam o činnosti zpracování osobních údajů správcem. K GDPR byla vydána 
interní směrnice NÚV č. S43 (ze dne 25. 5. 2018). 
 
 
 
8. Zhodnocení korupčních rizik  
 
Samotný návrh novely nařízení nepřináší korupční rizika. Uchazeči vystupují během zkoušky 
pod registračním číslem, zkoušející tedy neznají jména uchazečů. Na osvědčení se generuje 
šestimístný jedinečný kód. Většina úkonů spojených s organizací zkoušky se realizuje přes 
portál, veškeré zásahy jsou zpětně dohledatelné. Na každý termín je vytvořena jedinečná verze 
testu.  
Jisté korupční riziko představují „prostředníci“, kteří mohou zneužívat neznalosti cizinců 
a nabízet jim různé služby jako např. zařízení zkoušky, „zastupování“ při zkoušce, či doprovod 
na zkoušku. Školy spolupracují s oddělením cizinecké policie, jejíž pracovníci 
zajišťují identifikaci osob při registraci v den zkoušky. 
 
 
9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh novely nařízení vlády nemá vztah k bezpečnosti nebo obraně státu. 

 

 

II. Odůvodnění – zvláštní část 
 
K bodu 1 (§ 1): 
Legislativně technická úprava – doplnění legislativní zkratky z důvodu jejího zrušení v jiné 
části nařízení. 
 

K bodu 2 a 3 (§ 2): 
Požadovaný rozsah znalosti českého jazyka je průsečíkem tří hledisek: 
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1. srovnatelnosti úrovně se zavedenými obecnějšími systémy úrovní znalostí, a to v případě 
českého jazyka s úrovní A2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. 
Společný evropský referenční rámec pro jazyky je sice stanoven mimo české právo, 
v českém prostředí je však obecně známý i užívaný a odkazují na něj i jiné české právní 
předpisy [srov. např. § 12 písm. b), § 12 písm. d) bod 2 zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 198/2012 
Sb., § 1 nařízení vlády č. 31/2016 Sb.], § 2 vyhlášky č. 433/2013 o prokazování znalosti 
českého jazyka a českých reálií pro účely udělování státního občanství České republiky; 

2. výčtem jazykových dovedností. Tyto dovednosti, resp. oblasti konkretizují požadovanou 
úroveň. Podávají bližší, obecně srozumitelné vymezení požadavků. Z určitého úhlu pohledu 
je lze vnímat také jako horizontální kritérium doplňující vertikální kritérium úrovně; 

3. účelem udělování trvalého pobytu. Tento účel lze chápat jako poslední a rozhodující 
hledisko; dosažení stanovené úrovně a ovládnutí stanovených schopností, resp. oblastí lze 
požadovat jen v souladu s účelem právní úpravy. Tento účel je vyjadřován jako „udělování 
trvalého pobytu“; vysvětlit jej je třeba především ve smyslu efektivní integrace do české 
společnosti. 

Vysvětlená koncepce požadovaného rozsahu českého jazyka nejen odůvodňuje navrhovanou 
úpravu, ale udává také směrnice pro její korektní výklad a používání. 
 
K bodu 4 (§ 3): 
Ustanovení uvádí povinnosti ministerstva. 
Odst. 1, písm. a), b) 
Formulační úprava byla provedena s ohledem na rozšířené funkcionality portálu. Jeho veřejná 
část – webové stránky, slouží k informování cizinců o organizaci zkoušky.  
Odst. 1, písm. c)  
MŠMT zajišťuje vývoj jedinečných testů a jejich distribuci (jedna z funkcionalit portálu). 
Odst. 1, písm. d)  
Nově ministerstvo navrhuje organizovat 2 x ročně metodická setkání pro garanty zkoušek, 
v rámci kterých bude projednáváno a diskutováno hodnocení části psaní a otevřených úloh 
v testu. K opatření bylo přistoupeno s ohledem na vyšší náročnost zkoušky s tím spojenou 
problematičnost oprav. Tato setkání budou součástí setkání organizovaných ministerstvem pro 
zástupce škol, které organizují zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt.   
 
K bodu 5 až 12 (§ 5): 
Ustanovení uvádí organizační zajištění zkoušky a upravuje pravomoci a povinnosti zkušební 
instituce, personální zajištění zkoušky. Podle § 180g odst. 1 zákona o pobytu cizinců je zkoušku 
z jazyka oprávněna uskutečňovat jazyková škola s právem státní jazykové zkoušku zřízená 
krajem na základě ohlášení a Ústav jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy, který 
zatím jako jediný má mezinárodně certifikovanou zkoušku z českého jazyka.  
Odst. 1, písm. a) 
Veškerou odbornou garanci za průběh zkoušky má pedagogický garant zkoušky. Jsou zde nově 
konkrétně vyjmenovány úkoly pedagogického garanta zkoušky. S ohledem na zvýšení 
protikorupčních opatření je garant odpovědný též za uložení naskenovaných testů ihned po 
zkoušce. Skenují se i opravené testy (slouží též ke kontrole oprav). 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBJBBSJ36)



čj. MSMT-24311/2019-1    
 

10 
 

Odst. 3 
Zpřísňují se požadavky na kvalifikaci zkoušejících. 
Odst. 4 
Původní odstavec zrušen a je obsahem ustanovení odst. 1. Uvádí text původního § 4. 
Odst. 5 
S ohledem na zajištění protikorupčních opatření se zkracuje doba, do kdy zkušební instituce 
předává ministerstvu informace.  
Odst. 6 
S ohledem na zajištění protikorupčních opatření (prevence manipulace s odpovědními listy), 
zajistí zkušební instituce naskenování odpovědních listů. 
Odst. 7 
Zkušební instituce zajistí uskladnění odpovědních listů bezprostředně po ukončení zkoušky do 
doby, než budou vytištěna hodnocení. Navrhuje se např. zakoupení uzamykatelné kovové 
skříňky. 
Odst. 8 
Pedagogický garant se účastní 2x ročně metodických setkání, která jsou určena zejména 
k zajištění kvality oprav písemné i ústní části. Jedno setkání proběhne vždy koncem roku spolu 
s informačním setkáním organizovaným ministerstvem pro zástupce škol, které organizují 
zkoušku z češtiny pro trvalý pobyt.   
 
K bodu 13 (§ 6 a § 7): 
Přihláška je elektronická nebo písemná v listinné podobě. Uchazeč ji vyplní v elektronické 
podobě nebo se dostaví osobně do zkušební instituce, kde přihlášku vyplní spolu s uchazečem 
organizátor. Následně je přihláška organizátorem vytištěna. Uchazeč musí podpisem stvrdit 
správnost údajů. Tímto se přihláška nejpozději 7 dní před zkouškou uzavře. S ohledem na 
zpřesnění organizace zkoušky se uchazeči přihlašují s minimálně 14denním předstihem. 
Ustanovení dále jmenuje osobní údaje, které jsou uvedeny v přihlášce a jsou defacto totožné 
s údaji v přihlášce. 
§ 7 
Ustanovení stanoví pravidla pro omluvu ze zkoušky a požadavky pro umožnění náhradního 
termínu. 
 
K bodu 14 až 18 (§ 8): 
Ustanovení se týká struktury zkoušky a jejích formálních náležitostí. 
Odst. 2 
Uchazeči konají v jednom dni jak písemnou, tak ústní část zkoušky. 
Odst. 3  
Vzhledem k posílení protikorupčních opatření a realizaci kontroly je na žádost Ministerstva 
vnitra umožněn přístup na zkoušku i zástupcům Ministerstva vnitra a Policie ČR. Další osoby 
z řad odborné veřejnosti se zkoušky budou moci účastnit pouze se souhlasem Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy.  
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Pokud se jedná o bližší pravidla postupu zkoušky, odkazuje se na přiložený zkušební řád. 
Odst. 5 
Doplňuje se písm. a) a b). Písm. g) se nově doplňuje o doklad o převzetí osvědčení.  V případě 
zkoušky na úrovni A1dle SERR tento doklad nebyl třeba, neboť v případě úspěšného složení 
zkoušky uchazeč obdržel osvědčení v den zkoušky. Původní text o čestném prohlášení se 
zrušuje z následujícího důvodu. S ohledem na to, že uchazeči vystupují po celou dobu zkoušky 
pod registračním číslem, nemohou zkoušející znát totožnost uchazečů. Pokud někoho 
v průběhu zkoušky poznají, řeší se dle 5 § odst. 4.  
 

K bodu 19 a 20 (§ 9): 
Hodnotí se každá část zvlášť. Minimální hranice úspěchu v části psaní ze všech dovedností činí 
60 %. Tatáž hranice úspěšnosti platí i pro ústní část.  
Odst. 3 
Ustanovení stanoví postup pro zveřejnění výsledků zkoušky na webových stránkách zkušební 
instituce. 
 
K bodu 21 (§ 11): 
Neúspěšní uchazeči vykonávají znovu obě části zkoušky.  
Omezuje se počet opravných termínů na dva v kalendářním roce. 
 

K bodu 22 až 25 (§ 12): 
V případě úspěšného složení zkoušky si může uchazeč vyzvednout osvědčení osobně nebo mu 
jej zkušební instituce zašle. Pro případ opisu ukládá zkušební instituce osvědčení po dobu 45 
let. 
Odst. 5. 
Ustanovení stanoví povinnost ukládat kopii osvědčení. 
 

K bodu 26 (§ 13): 
Mění se úroveň z A1 dle SERR na úroveň A2 dle SERR. 
 

K příloze č. 1: 
Navazuje na § 8 odst. 4 návrhu nařízení vlády. Viz odůvodnění k tomuto ustanovení, zejména 
též poznámka k vyplňování dokladu. 
K bodu 27 až 28 (čl. 1): 
Zpřesňuje se cílová skupina, pro kterou je zkouška určena. 
 
K bodu 29 (čl. 2): 
Zkratka zavedena již dříve. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1LBSBJBBSJ36)



čj. MSMT-24311/2019-1    
 

12 
 

 
K bodu 30 a 31 (čl. 3): 
Jedná se o úpravu registrace v den zkoušky. V případě, že dojde k problémům při identifikaci 
osoby, uchazeč se nemůže zkoušky účastnit. Ze zkoušky je uchazeč vyloučen, i pokud dojde 
k nepoctivému jednání v průběhu zkouškou. 
 
K bodu 32 až 35 (čl. 4): 
Upravuje se průběh zkoušky s ohledem na to, že je zkouška delší (je zařazena přestávka, 
upravuje se délka jednotlivých částí). Není dovoleno používat elektronická zařízení. Hodnocení 
zkoušky musí být uzavřeno do 9 dnů po konání zkoušky. 
 
K bodu 36 až 39 (čl. 5): 
Upravuje se průběh ústní části zkoušky, uchazeči si příslušné téma losují. S ohledem na délku 
zkoušky se snížil i počet uchazečů na jednu komisi. 
 

K příloze č. 2: 
Navazuje na § 12 návrhu nařízení vlády. Vzhledem k problematickému zjišťování údaje o místě 
narození byl po dohodě s Ministerstvem vnitra tento údaj nahrazen číslem cestovního dokladu, 
který umožní lepší identifikaci uchazeče. 
 
 
K čl. II – přechodná ustanovení: 
 
K bodu 1 
Z praxe vyplývá, že uchazeči, kteří podají žádost o povolní trvalého pobytu, mnohdy nemají 
ještě splněnou zkoušku z jazyka. Ministerstvo vnitra tedy umožní takovým uchazečům, aby si 
zkoušku z jazyka dodělali. Přechodné ustanovení tedy řeší situaci, když uchazeč sice podá 
žádost o povolení trvalého pobytu ještě před nabytím účinnosti tohoto nařízení, ale samotnou 
zkoušku z jazyka by měl konat již po účinnosti tohoto nařízení, kdy bude platit zvýšení úrovně 
z A1 na úroveň A2. Cílem tohoto nařízení tedy je, aby tito uchazeči mohli ještě po dobu cca 2 
měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení vykonat nižší úroveň zkoušky. Současně se na 
ně nebude vztahovat omezení max. 3 pokusů za rok. 
 
K bodu 2 
Toto přechodné ustanovení navazuje na předchozí, kdy pokud uchazeč, který konal 1. pokus do 
28. 2. a neuspěl při něm, mohl v termínu do 30. 6. 2021 vykonat opravnou zkoušku stále 
z úrovně A1. Obdobné pak bude platit pro osoby, kterým nebyl uznán doklad o znalosti českého 
jazyka podle § 70 odst. 6 zákona o pobytu cizinců. I tyto osoby tedy budou moci v termínu do 
30. 6. 2021 vykonat zkoušku z úrovně A1. Současně se na ně nebude vztahovat omezení max. 
3 pokusů za rok.  
 
 
K čl. III – účinnost: 
Navrhuje se, aby novela nařízení vlády nabyla účinnost od 1. ledna 2021. 
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