
1 
 

IV. 

DŮVODOVÁ ZPRÁVA 

 

I. OBECNÁ ČÁST 

Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů 

vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů 

Novelou nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a 

vyšším odborném vzdělávání, by mělo být dosaženo stavu, který předpokládá dosud 

nenaplněné zmocnění v § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které 

bylo do školského zákona vloženo zákonem č.  472/2011 Sb. Tato novela školského zákona 

umožnila stanovit nařízením vlády takové obory vzdělání, v nich by bylo možné v rámci studia 

maturitního oboru vzdělání kategorie L0 dosáhnout také stupeň vzdělání s výučním listem 

(kategorie vzdělání H).  

K určení vhodných dvojic oborů (kat. L0 + H) na úrovni právního předpisu však dosud 

nedošlo, avšak v roce 2012 bylo vyhlášeno pokusné ověřování, jehož hlavním cílem bylo ověřit, 

zda navrhované dvojice oborů vzdělání jsou vhodné k tomu, aby v nich žáci mohli získat jak 

výuční list, tak i maturitní vysvědčení. 

Na základě dosavadního bezproblémového průběhu pokusného ověřování prováděného 

dlouhodobě za stále narůstajícího zájmu škol je možné v příslušných oborech vzdělání L0 a H 

přistoupit k právní úpravě, která toto pokusné ověřování nahradí. 

Současně dochází k zobecnění zdravotního omezení uchazečů o studium na školách 

zřizovaných Ministerstvem obrany pro všechny obory vzdělání.  

1. Zhodnocení platného právního stavu, včetně zhodnocení současného stavu  

Zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., bylo mj. novelizováno 

ustanovení § 58 odst. 5 školského zákona. Nově byly zavedeny do kategorií oborů vzdělání 

také obory vzdělání, ve kterých lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního 

vzdělání s maturitní zkouškou.  

Podzákonné školské právní předpisy dosud (kromě zmocnění uvedeného v § 58 odst. 5 

školského zákona) tuto možnost nijak neupravují. Před zavedením právní úpravy MŠMT 

přistoupilo k ověření možnosti absolvovat studium v obou komplementárních oborech L0 + H 

(viz ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE) ve vybraných 

oborech vzdělání ve vybraném vzorku středních škol. V návaznosti na úpravu § 58 odst. 5 

školského zákona zahájili v roce 2012 žáci v několika školách a vybraných oborech vzdělání 

L0 a H vzdělávání v rámci pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 školského zákona 

s možností získat v těchto oborech vzdělání jak výuční list, tak i maturitní zkoušku. 

Bližší podrobnosti – viz oddíl 1.3 ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY O HODNOCENÍ DOPADŮ 

REGULACE.  

2. Odůvodnění hlavních principů navrhované právní úpravy  

Sociální partneři - zejména zaměstnavatelé spatřují v modelu L0+H jednoznačně jeden ze 

vstřícných kroků úpravy školského systému, který reaguje na požadavky trhu práce a vybavuje 

absolventa vyšší hodnotou pro uplatnění budoucího zaměstnance v praxi. Zaměstnavatelé 
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vyhledávají žáky zařazené do modelu L0 a H a nabízejí jim stipendia či jiné výhody již během 

jejich studia. 

Zkušenosti a výsledky dosavadního průběhu ověřování prokazují, že žáci oborů středního 

vzdělávání s maturitní zkouškou jsou schopní v průběhu 4letého studia si osvojit dovednosti 

doplňkového oboru H a složit ve třetím ročníku závěrečnou zkoušku dle jednotných zadání. 

Ve čtvrtém ročníku poté doplnit chybějící kompetence absolventa oboru L0 a složit zkoušku 

maturitní. Dosud dosažené výsledky závěrečných zkoušek jsou srovnatelné a v některých 

částech i lepší než výsledky závěrečných zkoušek žáků samostatného učebního oboru H.  

Lze konstatovat, že bez problémů při vhodné motivaci žáků a příslušné úpravě ŠVP je možné 

ve 3. ročníku úspěšně zvládnout všechny části závěrečné zkoušky, tedy písemnou, praktickou 

a ústní zkoušku dle jednotných zadání.  

Lze také konstatovat, že za 4 roky vzdělávání je reálné, aby se absolvent oboru L0 v režimu 

modelu příbuzných oborů vzdělání L0 a H ucházel na trhu práce o zaměstnání variantně ve 

dvou kvalifikačních úrovních.  

 

Z hlediska vzdělávání bude proces probíhat tak, že střední škola v rámci přijímacího řízení 

jednoznačně vymezí, že žák je přijímán ke studiu příslušného maturitního oboru, ke kterému je 

automaticky přidružen obor nematuritní  - tedy podle nově vkládané části D6. Rovněž 

z rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude tato skutečnost jednoznačně zřejmá. Žák přijatý do oborů 

podle nové části D6 bude z hlediska kapacity obsazovat pouze místo v maturitním oboru L. Žák 

bude vzděláván podle upraveného školního vzdělávacího programu, který bude zahrnovat 

povinný obsah obou příslušných rámcových vzdělávacích programů – tedy jak maturitního 

oboru L, tak i nematuritního oboru H. Dále se pak vymezí, že nekonání nebo neúspěšné 

vykonání závěrečné zkoušky ve 3. ročníku samo o sobě nemá žádný vliv na postup žáka do 4. 

ročníku. Současně bude upraven termín, kdy je žákům 3. ročníků uzavřeno hodnocení a kdy se 

jim vydává vysvědčení (tedy do konce května) tak, aby v červnu mohli konat závěrečné 

zkoušky. Rovněž dojde k úpravě vzorů vysvědčení. Výše naznačené bude provedeno úpravou 

několika vyhlášek, zejména: 

- vyhláška č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění 

pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 47/2005 Sb., o ukončování vzdělávání závěrečnou zkoušku a o ukončování 

vzdělávání v konzervatoři absolutoriem, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, 

- vyhláška č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších předpisů. 

 

Nové části D6 bude také přizpůsobeno statistické výkaznictví. Výkaz o studiu ve středních 

školách bude tomuto záměru přizpůsoben tak, aby bylo možno v těchto oborech vykazovat k 

jednomu žákovi oba obory vzdělávání. Žák bude ale financován jen v rámci oboru L0.  

Nezbytnou podmínkou pro využití možnosti vzdělávání podle nové části D 6 nařízení vlády je 

samozřejmě, že škola má oba doplňující se obory vzdělání kat. L0 a H zapsány v rejstříku škol 

a školských zařízení. 
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Vzhledem k otevírání nových oborů vzdělání podle požadavků ozbrojených sil ČR se zobecňuje 

zdravotní omezení uchazečů o studium na školách zřizovaných Ministerstvem obrany pro 

všechny obory vzdělání. 

3. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy  

Předkládanou novelou nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání, by mělo být dosaženo stavu, který předpokládá dosud 

nenaplněné zmocnění v § 58 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 

středním a vyšším odborném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, které 

bylo do školského zákona vloženo zákonem č.  472/2011 Sb. 

Plánované zakotvení možného získání dvojí kvalifikace v příbuzných oborech vzdělání L0 a H 

obsahuje také vládou schválený Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 

České republiky 2019–2023 v červnu 2019.  

Navrhovanou právní úpravu předcházela etapa pokusného ověřování organizace a průběhu 

modelu L a H. V jejím průběhu byl pro značný zájem navýšen počet zúčastněných z původních 

7 na 60 středních škol a také rozšířen seznam dvojic ověřovaných komplementárních oborů 

kategorie vzdělání L a kategorie vzdělání H, z původních devíti v roce 2012 na 27 dvojic oborů 

k 1. 9. 2018. 

Probíhající pokusného ověřování podle § 171 odst. 1 školského zákona nelze prodlužovat za 

míru nezbytně nutnou pro ověření předpokládaného stavu s právní regulací. Po určité době 

pokusného ověřování má být zhodnoceno, zda ověření navrhovaného způsobu a organizace 

vzdělávání přineslo takové poznatky, které opravňují MŠMT přikročit k právní úpravě. 

Vzhledem k tomu, že výstupy pokusného ověřování ukázaly, že ověřovaný způsob vzdělávání 

přináší benefity pro zaměstnavatele i žáky samotné v možnosti širšího uplatnění na trhu práce 

a navrhovaná organizace vzdělání je uskutečnitelná bez nežádoucích komplikací, je účelné 

tento způsob právně ukotvit v nařízení vlády č. 211/ 2010 Sb.   

Ministerstvo obrany předpokládá, že dle požadavků ozbrojených sil ČR bude otevírat i nové 

obory vzdělání (např. od školního roku 2020/2021 obor vzdělání Strojírenství) a i u nich je 

nutné stanovit stejné zdravotní omezení jako u oborů stávajících (Vojenské lyceum 

a Elektrotechnika). Předložený návrh umožní uplatnit požadavky na zdravotní omezení 

uchazečů o studium na školách zřizovaných Ministerstvem obrany pro všechny stávající 

i v budoucnu případně otevírané obory vzdělání.  

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s ústavním pořádkem České republiky 

Návrh nařízení vlády je v souladu s ústavním pořádkem České republiky. 

5. Zhodnocení slučitelnosti navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami práva 

Evropské unie  

Návrh novely nařízení vlády se nedotýká práva Evropské unie, nejedná se o transpoziční 

novelu, ani nedochází k adaptaci či implementaci předpisů Evropské unie. Rovněž se předmět 

novely netýká ani judikatury soudních orgánů Evropské unie. Návrh novely zákona je tak 

s právem EU plně slučitelný. 

Návrhem zákona není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh 

není s právem EU v rozporu. 

6. Zhodnocení souladu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána  

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/3LBSBRWL2YYP)



4 
 

Návrh nařízení vlády není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika 

vázána. 

7. 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 

Návrh nařízení vlády nemá na výše uvedená kritéria vliv, protože využívá jen již v nařízení 

vlády č. 211/2010 Sb. uvedené obory vzdělání. Pozitivním dopadem může být lepší uplatnění 

absolventů těchto oborů na trhu práce. 

8. Zhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen  

Navrhovaná právní úprava do zákazu diskriminace či do rovnosti mužů a žen nezasahuje.   

9. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Návrh nařízení vlády nepřináší žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních údajů. 

10. Zhodnocení korupčních rizik  

Návrh nařízená vlády nepřináší korupční rizika. 

11. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh nařízení vlády nemá vztah k bezpečnosti nebo obraně státu. 

 

 

II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K bodu 1 a 2 

V návaznosti na připomínku Ministerstva obrany se navrhuje pro všechny obory vzdělání, které 

jsou poskytovány na školách zřizovaných Ministerstvem obrany, zobecnit zdravotní omezení 

uchazečů. Současně se navrhuje toto zdravotní omezení vypustit z poznámky u oboru vzdělání 

Elektrotechnika, kde je věcně stejné omezení uvedeno, což bude v případně zobecnění 

nadbytečné. 

K bodu 3 

Navrhuje se v souladu s ustanovením § 58 odst. 3 školského zákona zakotvit předkládanou 

novelou systém oborů středního vzdělání, v nichž lze v rámci jedné vzdělávací etapy oboru 

vzdělání kategorie L0 dosáhnout jak vzdělání s maturitní zkouškou, tak vzdělání kategorie H 

s výučním listem.  

 

K čl. II – Účinnost 

Účinnost novely je navržena k 1. září 2020 s tím, že první žáky bude možné přijímat ke 

vzdělávání od školního roku 2021/2022, což se upravuje poznámkou k tabulce, která je pro toto 

nařízení obvyklá. Stanovení tohoto data účinnosti je nezbytné zejména proto, že zápis oborů 

vzdělání do školského rejstříku probíhá s velkým časovým předstihem, přičemž školský zákon 
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stanoví pro podávání žádostí o zápis nových oborů vzdělání lhůtu do 30. září předchozího 

školního roku (§ 146 školského zákona). 
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