
    

 

IV. 
Vypořádání připomínek 

 
 

Návrh vyhlášky obdržela k posouzení v rámci připomínkového řízení od 14. 7. 2014 do 4. 8. 
2014 připomínková tato připomínková místa: 

 

Česká národní banka, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo kultury, Ministerstvo 
obrany, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo průmyslu a 
obchodu, Ministerstvo spravedlnosti, Ministerstvo vnitra, Ministerstvo zahraničních věcí, 
Ministerstvo zdravotnictví, Ministerstvo zemědělství, Ministerstvo životního prostředí, Vedoucí 
úřadu vlády, Ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu, Ministr pro vědu výzkum a 
inovace, Odbor kompatibility úřadu vlády, Hlavní město Praha, Jihočeský kraj, Jihomoravský kraj, 
Karlovarský kraj, Kraj Vysočina, Královéhradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskoslezský kraj, 
Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzeňský kraj, Středočeský kraj, Ústecký kraj, Zlínský kraj, 
ČMKOS – Českomoravská konfederace odborových svazů, SMS – Sdružení místních samospráv, 
SMO ČR – Svaz měst a obcí ČR, CZESHA – Unie školských asociací ČR, Asociace ředitelů 
gymnázií ČR, SSŠČMS - Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska a Česká biskupská 
konference. 

 

V termínu pro připomínkové řízení se k materiálu nevyjádřila tato připomínková místa:  
 

Hlavní město Praha, SMS – Sdružení místních samospráv, CZESHA – Unie školských asociací ČR, 
Asociace ředitelů gymnázií ČR, Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska, Česká 
biskupská konference. 

 

Podle závěrů stanoviska odboru kompatibility ÚV, který k návrhu neuplatňuje připomínky, 
nejsou návrhem vyhlášky do právního řádu ČR implementovány předpisy EU a návrh není s právem 
EU v rozporu. Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje žádné připomínky. 

 
K návrhu vyhlášky předkladatel obdržel celkem tři připomínky označené jako zásadní. 

Zásadní připomínka Ministerstva vnitra požaduje doplnění přívlastku „úřední“ ke slovu „razítko“, 
společná zásadní připomínka Unie zaměstnavatelských a podnikatelských svazů a Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů požaduje, aby vzor maturitního vysvědčení umožňoval 
uvést zaměření oboru vzdělání a název školního vzdělávacího programu, zásadní připomínka 
Jihomoravského kraje požaduje doplnit v ustanovení o vydávání doložku „Tento opis doslovně 
souhlasí s prvopisem“ a v ustanovení o vydávání stejnopisu doplnit název právnické osoby, která 
stejnopis vydala. Připomínky uplatněné v připomínkovém řízení byly zohledněny a návrh vyhlášky 
byl podle nich upraven. 

 

K projednání v pracovních komisích LRV se návrh předkládá bez rozporů. 
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Připomínkové 
místo 

K Připomínka Vypořádání 

MV K § 3 Požadujeme před slovo „razítka“ vložit slovo 
„úředního“, neboť se domníváme, že jde v daném 
případě o kulaté razítko s malým státním znakem ve 
smyslu § 6 odst. 1 zákona č. 352/2001 Sb., o užívání 
státních symbolů České republiky a o změně 
některých zákonů (dále jen „zákon o užívání státních 
symbolů České republiky“). Toto razítko je v 
posledně citovaném zákoně označováno jako úřední 
razítko, přičemž tento pojem není omezen jen na 
zákon o užívání státních symbolů. Naopak, jde o 
pojem, který je plněn využitelný v jakémkoli jiném 
právním předpisu, s tím, že odkazem na „úřední 
razítko“ není již v konkrétním textu takového 
předpisu nutno dále definovat jeho náležitosti, 
protože ty vychází právě z § 6 odst. 1 zákona o 
užívání státních symbolů. Za účelem předcházení 
výkladovým nejasnostem, o jaké razítko se má v 
daném případě jednat, a zejména proto, aby 
nedocházelo k použití běžných (neúředních) razítek 
školskými právnickými osobami tam, kde má být 
použito právě razítko úřední, navrhujeme výše 
uvedené doplnění.  
Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

Akceptováno 
 
Upraveno jinak. 
 
Na (informativním) 
výpisu z vysvědčení by 
nemělo být úřední 
razítko právnické osoby 
vykonávající činnost 
školy uvedeno. 
Na opisech a 
stejnopisech vysvědčení 
však je na použití 
úředního razítka na 
místě. 
Legislativní zkratka 
„razítko“ pro úřední 
razítko právnické osoby 
vykonávající činnost 
školy se proto zavádí až 
v ustanovení §4.   

MV K § 3 a 
4 

Doporučujeme používat obecně rozšířenou 
terminologii vycházející ze zákona o matrikách, 
jménu a příjmení a o změně některých souvisejících 
zákonů, konkrétně slovní spojení „jméno, popřípadě 
jména a příjmení“ 

Akceptováno 
Upraveno. 

MV K § 4 
odst. 3 
až 6 

Ačkoli jsme si vědomi, že navrhovaná podoba 
ustanovení týkajícího se vydávání stejnopisů a opisů 
vysvědčení důsledně vychází z textu zmocňovacího 
ustanovení § 28 odst. 8 školského zákona, 
nepokládáme ji za vhodnou. 
Upozorňujeme zejména, že užívaný pojem 
„stejnopis“ neodpovídá jeho definici v § 16 odst. 3 
vyhlášky č. 259/2012 Sb., o podrobnostech výkonu 
spisové služby, jež vychází z dlouhodobé archivní a 
spisové praxe. Stejnopisem je jedno ze shodných 
násobných vyhotovení dokumentu nesoucí s tímto 
dokumentem shodné autentizační prvky.  
Dokument uvedený v odstavci 3 tak nelze považovat 
za stejnopis, neboť autentizační znaky (podpis osoby, 
která podepsala prvopis) na tomto dokumentu a 
prvopisu se neshodují. Jedná se tak o typický 
druhopis. Z tohoto důvodu doporučujeme v odstavci 
3 hovořit o druhopisu, nikoliv o stejnopisu. Ani 
řešení cestou použit dovětku „v.r.“ nepovažujeme za 
optimální. 
Za stejnopis rovněž nelze považovat nově vydaný 
dokument podle odstavce 6 z důvodu změny jména, 
příjmení nebo rodného čísla, neboť takový dokument 
není obsahově shodný s prvopisem. Jedná se o nový 
dokument. 
Doporučujeme proto otázku, o kterou v úpravě 
vydávání „stejnopisu“ v tomto případě jde, řešit spíše 

Neakceptováno 
 
Pro stanovení 
náležitostí druhopisu 
vysvědčení neobsahuje 
školský zákon 
odpovídající zmocnění. 
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cestou náhradního vyhotovení vysvědčení. 
MPSV  Doporučujeme dát do souladu citaci zmocňovacího 

ustanovení v předkládací zprávě s jeho citací ve 
vlastním návrhu vyhlášky a v odůvodnění, kde je toto 
zmocňovací ustanovení uvedeno podle čl. 65 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády. 

Akceptováno 
Upraveno. 

MZV  Doporučuje však zvážit, zda v souvislosti s 
připravovanou novelou zákona o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (dále jen „školský zákon“), nedoplnit 
přílohu navrhované vyhlášky o doklad (tzv. 
Osvědčení), který vydává poskytovatel vzdělávání 
v zahraničí, který v dohodě s MŠMT poskytuje 
občanům ČR v zahraničí vzdělávání (např. české 
školy bez hranic). Ve zmíněném návrhu novely 
školského zákona se počítá s tím, že uvedený doklad 
bude spolu s vysvědčením ze zahraniční školy 
rovnocenný s vysvědčením vydaným základní školou 
zapsanou v rejstříku škol a školských zařízení. 
Zahrnutím předmětného dokladu do přílohy 
posuzované vyhlášky bude soubor vzorů školních 
vysvědčení a dokladů o dosažení stupně vzdělání 
kompletní, což je hlavním záměrem předkladatele. 

Neakceptováno  
Zákonné zmocnění, 
vydávání vzorů 
osvědčení neumožňuje. 

MK  Doporučujeme zvážit, zda je nutné nastavit datum 
účinnosti vyhlášky ke dni jejího vyhlášení. Podle 
ustanovení čl. 53 odst. 1 Legislativních pravidel 
vlády by mělo být takové stanovení účinnosti 
právního předpisu spíše výjimkou, jejíž použití je 
podmíněno existencí naléhavého obecného zájmu na 
urychlené právní regulaci a specifikací tohoto zájmu 
v odůvodnění. Chápeme snahu Ministerstva školství, 
mládeže a tělovýchovy o to, aby nové formuláře 
mohly být použity již ve školním roce 2014/2015, 
nicméně i předkládaný návrh vyhlášky stanoví 
přechodné období, ve kterém je možno využít 
tiskopisy v podobě stanovené současnou právní 
úpravou, kterého s nejvyšší pravděpodobností školy 
v nadcházejícím školním roce stejně využijí. 

Akceptováno  
Upraveno. 

RVV  Doporučujeme do předkládací zprávy uvést více 
informací o technologii generování a čtení 
grafických kódů, včetně finančního dopadu na 
jednotlivé školy. 

Neakceptováno 
Informace o QR kódu 
jsou v daném rozsahu 
postačující pro daný 
účel; implementaci nad 
rámec zmocnění 
k vydání tohoto 
předpisu nutno řešit 
samostatně. 

OKOM  Odbor kompatibility k návrhu neuplatňuje žádné 
připomínky. 

 

Kraj 
jihomoravský 

 Navrhované znění § 4 odst. 1 vyhlášky 
doporučujeme změnit tak, že se opis opatří navíc 
ještě doložkou, která uvede, že se jedná o opis a že 
opis doslovně souhlasí s prvopisem. Dále 
doporučujeme výslovně zakotvit náležitosti doložky 
obdobně, jak je to v případě návrhu u stejnopisu 
vysvědčení, jen s tím rozdílem, že se náležitosti 
doložky stejnopisu rozšíří o název právnické osoby, 

Akceptováno 
Upraveno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/KORN9QDDA8MD)



    

 

která stejnopis vydává. Doporučujeme také sjednotit 
formulaci požadavku na zaznamenání vydání opisu a 
stejnopisu do příslušné dokumentace školy. § 4 odst. 
1 by po provedení doporučované změny mohl znít: 
„(1) Opis vysvědčení, výučního listu a diplomu o 
absolutoriu (dále jen "opis") vydá škola1) na žádost 
osobě, jíž byl vydán prvopis, nebo jejímu zákonnému 
zástupci. Opis se vydává jako kopie předloženého 
prvopisu a opatřuje se doložkou "Tento opis 
doslovně souhlasí s prvopisem". K doložce se uvedou 
tyto náležitosti: otisk razítka, jméno, příjmení, podpis 
osoby a název právnické osoby,  která opis vystavila, 
a datum vydání opisu. V případě, že je prvopis tvořen 
více samostatnými listy, opatří se doložkou a 
náležitostmi každý list opisu. Vydání opisu se 
zaznamenává v příslušné dokumentaci školy2). 

Kraj 
jihomoravský 

 Navrhované znění § 4 odst. 3 vyhlášky 
doporučujeme změnit tak, že se náležitosti doložky 
stejnopisu rozšíří o název právnické osoby, která 
stejnopis vydává. § 4 odst. 3 by po provedení 
doporučované změny mohl znít: 

(3) Pokud nelze opatřit podpisy osob, které 
podepsaly prvopis, uvedou se na stejnopisu jména a 
příjmení těchto osob s dovětkem "v. r.". Pokud nelze 
opatřit otisk razítka použitý na prvopisu, uvede se na 
stejnopisu namísto tohoto otisku zkratka "L. S.". Na 
stejnopis se připojí doložka "Tento stejnopis souhlasí 
s prvopisem". K doložce se uvedou tyto náležitosti: 
jméno, příjmení, podpis ředitele školy a název 
právnické osoby, která stejnopis vydala, otisk razítka 
a datum vyhotovení stejnopisu. V případě, že se 
stejnopis vyhotovuje na více samostatných listech, 
opatří se doložkou a náležitostmi každý list 
stejnopisu.  

Akceptováno  
Upraveno 

Kraj 
Moravskoslezský 

 V ust. § 4 odst. 6 je ve větě třetí „Změna jména nebo 
příjmení se dokládá rozhodnutím příslušného 
správního úřadu o povolení změny jména a 
příjmení5), popřípadě jeho úředně ověřeným 
opisem.“ užit odkaz na poznámku pod čarou č. 5, v 
níž je uveden nesprávně či nelogicky „§ 28 odst. 1 
písm. b) školského zákona“, ačkoli se má jednat o 
odkaz na „§ 74 odst. 1 zákona č. 301/2000 Sb., o 
matrikách, jménu a příjmení a o změně některých 
souvisejících zákonů“, tj. stejně jako v současném 
znění vyhlášky č. 223/2005 Sb., o některých 
dokladech o vzdělání. 

Akceptováno  
Upraveno 

UZSR CR a 
KZPS 

 V navržených vzorech tiskopisů vysvědčení o 
maturitní zkoušce postrádáme informaci o zaměření 
oboru vzdělávání, resp. název školního vzdělávacího 
programu. Tato informace je podle našeho názoru 
velmi důležitá pro zaměstnavatele. Proto je z našeho 
pohledu nutné název zaměření, resp. ŠVP do 

Akceptováno 
Připomínka je 
zohledněna, 
v příslušných vzorech 
vysvědčení je prostor 
pro uvedení 
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tiskopisu doplnit. 
 

požadovaných údajů 

ČMKOS  Nad rámec znění vyhlášky: 
1) Navrhovaná vyhláška neobsahuje vysvětlení 
zkratky „IZO“ a „RED IZO“. Proto navrhujeme, aby 
byl do § 1 za odst. 3 vložen odst. 4 v následujícím 
znění: 
„§ 1 
odst. 4 
Místo pro uvedení resortního identifikátoru školy se 
na příslušných tiskopisech uvádí zkratkou "IZO". Na 
vysvědčeních o maturitní zkoušce se místo pro 
uvedení resortního identifikátoru právnické osoby, 
která vykonává činnost školy, uvádí zkratkou "RED 
IZO".“ 
Zkratky „IZO“ a „RED IZO“ jsou užívány v rejstříku 
škol a školských zařízení. Nejsou však v právních 
předpisech definovány (školský zákon v § 144 odst. 
1 písm. a) používá formulaci „resortní 
identifikátor“), a proto považujeme za vhodné, aby v 
prováděcím předpisu zůstalo ustanovení vysvětlující, 
co je těmito zkratkami myšleno. 
2) V přílohách vyhlášky jsou na vzorech tiskopisů 
používány pojmy „evidenční číslo žáka“, „pořadové 
číslo“ a „číslo v třídním výkazu“.  Zatímco z pojmu 
„evidenční číslo žáka“ je zřejmá spojitost s evidencí 
dětí, žáků nebo studentů, u dalších pojmů tato 
spojitost zřejmá není, a ani nevyplývá z právních 
norem. Proto navrhujeme, aby byl za §4 vložen nový 
§ 5 v následujícím znění: 
„§ 5 
Společná ustanovení 
Pro účely této vyhlášky se pořadovým číslem a 
číslem v třídním výkazu rozumí pořadové číslo, pod 
kterým je žák školy veden v evidenci žáků.“ 

Akceptováno 
Upraveno 
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