
  

 VII. 

VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, 
ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony 

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do mezirezortního připomínkového řízení dopisem místopředsedy vlády a ministra průmyslu 
a obchodu doc. Ing. Karla Havlíčka, Ph.D., MBA dne 9. prosince 2019, s termínem dodání stanovisek do 10. ledna 2020. Mimo oslovené subjekty 
připomínky zaslala též Strana soukromníků České republiky. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce:   

Rezort Připomínky Vypořádání 

Českomoravs
ká 
konfederace 
odborových 
svazů 

Zásadní připomínky 

1. K § 19a odst. 4 
 

ČMKOS nesouhlasí s navrhovanou úpravou možnosti 
zahrnutí učitelské přípravy v rámci mistrovské zkoušky.  
 
Odůvodnění: 
Platné znění zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů, takovou možnost nepřipouští a k 
připravované novele tohoto zákona je vznášena řada 
výhrad. 

Neakceptováno. 
 
Otevření cesty zájemcům (osobám, které mají střední vzdělání 
v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu) 
k pozici učitele odborného výcviku na středních školách bez 
nutnosti pedagogického vzdělání v návaznosti na projednávanou 
vládní novelu zákona č. 563/2004 Sb. je stěžejní součástí institutu 
mistrovské zkoušky. Cílem je alespoň částečně pomoci řešit 
nedostatek učitelů odborného výcviku a přispět tak ke zvýšení 
kvality technického vzdělávání a tím absolventů technických oborů. 
Zde se navíc do vzdělávacího systému vpouští osoby, které jsou 
mistry svého oboru. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Českomoravská konfederace odborových svazů nesouhlasí 
s vypořádáním. Rozpor trvá. 
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Doporučující připomínky 

1. K § 19a 
 

Doporučujeme, aby bylo uvedeno ustanovení o komisi pro 
konání mistrovské zkoušky (kdo ji jmenuje, složení, určení 
předsedy, způsob rozhodování atd.). 
 
Odůvodnění: 
Stejně je tomu tak ve školském zákoně, pokud jde 
o zkoušky na středních školách. 

Neakceptováno. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že 
veškeré další podrobnosti budou upraveny v rámci pravidel, která 
komora zveřejní na svých internetových stránkách, nikoliv v rámci 
zákona. 

2. K § 19a odst. 14 a 16 
 

Doporučujeme, aby podíl středních odborných škol na 
přípravě a organizaci provedení mistrovské zkoušky byl 
podstatně vyšší. 
 
Odůvodnění: 
Úroveň mistrovské zkoušky tak bude vyšší. 

Vysvětleno. 
 
Účast škol na přípravě, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek považujeme za základní stavební prvek systému institutu 
mistrovské zkoušky a předpokládáme jejich významné zapojení, 
nicméně stanovení např. přímé povinnosti účasti školy 
nepovažujeme za účelné.  
 
Školy se budou podílet zejména na jmenování členů zkušební 
komise a na přípravě odborných otázek ověřujících schopnost řídit 
práci a vést zakázku v konkrétním povolání. Školy rovněž zpravidla 
budou místem pro konání některých částí mistrovské zkoušky. 
Autorizovaná profesní společenstva a školy budou garantovat 
kvalitativní úroveň zkoušek, a podílet se tak na zkvalitňování 
řemeslného podnikání. Předpokládá se, že školy budou mimo jiné 
pořádat i přípravné kurzy pro uchazeče o mistrovskou zkoušku. Na 
druhé straně spolupráce podnikatelských reprezentací se středními 
a vysokými školami v rámci mistrovských zkoušek umožní 
zprostředkovat školám nové, aktuální trendy v příslušném povolání 
tak, aby je mohly promítnout do počátečního vzdělávání. 
 
Účast jednotlivých subjektů na přípravě, organizaci a provádění 
mistrovských zkoušek bude odviset od specifické situace 
u konkrétní mistrovské kvalifikace, resp. příslušného povolání 
a měla by být založena na dobrovolnosti, která bude vyplývat 
z pochopení prospěšnosti zapojení se do systému. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZDZT0S)



Stránka 3 (celkem 84) 

3. K § 19g odst. 5 
 

Doporučujeme v závěru § 19g odst. 5 doplnit slova „a to 
i pokud jde o zveřejnění důtky“. 
 
Odůvodnění: 
Než bude rozhodnuto o odvolání odkladný účinek odvolání 
by se měl týkat i zveřejnění důtky, vzhledem k tomu, že 
pokud by odvolatel v odvolání úspěšný, byl by zveřejněním 
důtky poškozen. 

Vysvětleno. 
 
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra byl § 19g zcela přepracován, 
problematika porušení etického kodexu držitelem mistrovského listu 
byla nově vyčleněna do samostatného § 19h. 

Hospodářská 
komora 
České 
republiky 

Zásadní připomínky 

1. K důvodové zprávě k bodu 3, § 19a , str. 16 
 

Na konci třetího odstavce zdola, končícího slovy 
„počátečního vzdělávání“ navrhujeme doplnit text: 
„V návrhu výslovně zmíněná participace 
autorizovaných profesních společenstev nebo 
středních odborných škol na přípravě, organizaci 
a provedení mistrovské zkoušky nevylučuje 
součinnost dalších subjektů. Např. u potravinářských 
povolání se v souladu s § 11 odst. 1 zákona č. 110/1997 
Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně 
a doplnění některých souvisejících zákonů, 
předpokládá součinnost Potravinářské komory České 
republiky.“ 
 
Odůvodnění: 
Upřesnění by mělo odstranit obavy řady dalších subjektů 
kompetentních v záležitostech vybraných povolání, že 
budou pomíjeny ve věci mistrovských kvalifikací. 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Hospodářská komora České republiky souhlasí s vypořádáním. 

Doporučující připomínky 

1. K Čl. I bodu 3 (§ 19b odst. 3 plus § 19e odst. 2) 
 

V prvním navrhovaném ustanovení doporučujeme doplnit 
nové písmeno, které bude znít: 

Akceptováno jinak. 
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„a) pořadové číslo mistrovského listu, samostatná 
řada se při tom vede pro povolání zemědělská, 
potravinářská a lesnická a samostatná pro ostatní 
povolání,“ 
a dosavadní písmena v předkladatelem navrženém 
odstavci označit jako b) až l). 
 
Znění druhého ustanovení potom v návaznosti na úpravu 
prvního ustanovení upravit takto: 
„(2) O držitelích mistrovských listů jsou v evidenci vedeny 
údaje uvedené v § 19b odst. 3 písm. a), b), de) až gh) a v 
§ 19g odst. 4.“ 
 
Odůvodnění: 
Číslování vydávaných úředních listin je obvyklým 
postupem, takový postup navíc usnadní operativní přehled 
o počtu vydaných mistrovských listů. V praxi může být 
označován mistrovský list pro povolání zemědělská, 
potravinářská a lesnická jako např. „Z-x“, kde x bude číslo 
vyjádřené arabskými číslicemi. U mistrovských listů 
vydávaných pro ostatní povolání může postačovat pouhé 
číselné označení „x“. 

2. K důvodové zprávě nebo RIA 
 

Doporučujeme využít v dokumentaci k návrhu výsledky 
ankety organizované ve dnech 6. listopadu 2019 až 3. 
ledna 2020 Národním ústavem pro vzdělávání, resp. 
Národním pedagogickým institutem ČR ve spolupráci s HK 
ČR v rámci projektu Mistrovská zkouška mezi profesními 
společenstvy začleněnými do HK ČR nebo Agrární komory 
ČR i společenstvy stojícími mimo komory. Významnost 
jednotlivých důvodů pro existenci mistrovské zkoušky byla 
například hodnocena následovně: 

Akceptováno. 
 
Doplněna Důvodová zpráva. 
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Další výsledky ankety lze nalézt na 
https://docs.google.com/forms/d/15B6VT6CdLlVZP_Nbm
uitn4NIiOOaIQZsD-SHSDPF0lU/edit?usp=sharing 
 

Úřad vlády 
ČR – 
ministryně 
spravedlnosti 
a předsedkyn
ě Legislativní 
rady vlády 

Zásadní připomínky 

1. K Závěrečné zprávě z RIA (ZZ RIA) – Obecně  
 

Je třeba kompletně upravit podobu ZZ RIA, tak aby 
odpovídala aktuálním požadavkům, které jsou uvedeny 
v Obecných zásadách pro RIA:  
- zcela chybí Shrnutí ZZ RIA (je sice uvedeno v hlavičce 

ZZ RIA, ale struktura a ani obsah neodpovídá); 
- v další příloze je uveden přehled dopadů, který ale 

nemá být součástí materiálu (přehled dopadů se 
vypracovává v případě přípravy plánu legislativních 
prací vlády nebo pro žádost o výjimku z provedení 
RIA). 

Akceptováno. 
 
Shrnutí Závěrečné zprávy RIA doplněno, Přehled dopadů 
odstraněn. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Úřad vlády ČR – ministryně spravedlnosti a předsedkyně 
Legislativní rady vlády souhlasí s vypořádáním. 

2. K Závěrečné zprávě z RIA (ZZ RIA) – Popis cílového 
stavu (část 1.5) 
 

Předkladatel by měl konkretizovat reálné cíle, které chce 
zákonem dosáhnout (např. zvýšení počtu řemeslníků, 
společenské prestiže apod.). Cílem není legislativní 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Úřad vlády ČR – ministryně spravedlnosti a předsedkyně 
Legislativní rady vlády souhlasí s vypořádáním. 
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ukotvení mistrovské zkoušky (to je pouze prostředek). 

3. K Závěrečné zprávě z RIA (ZZ RIA) – Varianty 
řečení a náklady a přínosy (části 2 až 4) 
 

Celá tato část je pouze velmi obecným (místy 
nesrozumitelným) slovním popisem možného řešení. 
Potenciální náklady a přínosy jsou převážně kvalitativním 
a opakujícím se popisem. Požadujeme tuto část 
zpřehlednit a doplnit o relevantní data nákladů. 

Akceptováno. 
 
Doplněna ZZ RIA. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Úřad vlády ČR – ministryně spravedlnosti a předsedkyně 
Legislativní rady vlády souhlasí s vypořádáním. 

Doporučující připomínky 

1. K Závěrečné zprávě z RIA (ZZ RIA) – Přezkum 
účinnosti 
 

Doporučujeme upřesnit druhý indikátor, který je v této 
podobě nesrozumitelný. 

Akceptováno. 

2. K Závěrečné zprávě z RIA (ZZ RIA) – Konzultace 
a zdroje dat 
 

Doporučujeme upřesnit průběh konzultací k navrhované 
změně a také zvážit, zda opravdu k problematice 
fungování řemeslníků v ČR neexistují žádná data (ČSÚ, 
Asociace malých a středních podnikatelů a živnostníků 
apod.). 

Neakceptováno. 
 
 
Data o obecném fungování řemeslníků v ČR nejsou relevantní 
k navrhované legislativní úpravě. Data vztahující se k problematice 
mistrovské zkoušky z důvodu, že se v ČR jedná o zcela nový 
institut, neexistují.  

Agrární 
komora 
České 
republiky 

Zásadní připomínky 

1. K § 19a, (13) 
 

(13) Profesním společenstvem se rozumí svazek alespoň 
tří podnikatelů, kteří mají k podnikání živnostenské, nebo 
jiné oprávnění podle jiného zákona a sdružují se na 
základě společného zájmu spojeného se správným 
výkonem odborné činnosti v určitém oboru, dodržováním 
příslušných technik a technologií, včetně bezpečnosti 
práce. Profesní společenstvo vydává stanovy, jimiž se řídí, 
eviduje členskou základnu, prosazuje a ochraňuje zájmy 
členů při výkonu odborné činnosti v příslušném oboru. 
 

Akceptováno jinak. 
 
Podmínka pětileté existence by zásadním způsobem limitovala 
společenskou a odbornou angažovanost fyzických osob 
podnikajících v určitém oboru, nereflektovala by ani dynamiku 
technologického vývoje ovlivňujícího obsah řady povolání. Např. 
interní pravidla HK ČR pro začleňování živnostenských 
společenstev do HK ČR vyžadují jen jednoroční existenci příslušné 
asociace, svazu, cechu atd. S Agrární komorou diskutovaný 
pracovní návrh „Pravidel pro provedení autorizace profesních 
společenstev k přípravě, organizaci a provedení mistrovské 
zkoušky“ požaduje, aby profesní společenstvo žádající o autorizaci 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZDZT0S)



Stránka 7 (celkem 84) 

AK ČR považuje za zásadní zakomponovat pětiletou 
praxi a celostátní působnost u existence profesního 
společenstva, tj. tedy úprava znění na následovné: 
„….kteří mají k podnikání živnostenské, nebo jiné 
oprávnění podle jiného zákona, které má alespoň 5 let 
činnosti, má celostátní působnost a sdružují se….“.  
 
Odůvodnění:  
Minimálně pět let existence profesního společenstva je 
třeba zakomponovat do návrhu zákona pro ošetření 
umělého zakládání těchto právních subjektů. 

splňovalo Pravidly stanovené věcné podmínky po dobu 2 let před 
podáním žádosti. Definici profesního společenstva, které může stát 
i mimo komory, není třeba podmiňovat jakoukoliv délkou jeho 
existence. Teprve pro účely autorizace bude stanovena podmínka 
jeho víceleté existence, o její délce bude s AK ČR diskutováno. 
 
Podmínku celostátní působnosti nepovažujeme za nezbytnou 
a účelnou. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Agrární komora České republiky souhlasí s vypořádáním. 

2. K § 19a, (14), (16), §19f, (1) 
 
(14)Autorizované profesní společenstvo může k přípravě, 
organizaci a provedení mistrovské zkoušky přizvat střední 
odbornou školu připravující žáky pro příslušné povolání. 
Není-li pro povolání autorizováno žádné profesní 
společenstvo, může takovou školu přizvat komora. 
 
(16) Pravidla upravující předpoklady pro konání mistrovské 
zkoušky v příslušném povolání, včetně výše úhrady podle 
odstavce 15a způsobu úhrady nákladů na vytvoření 
mistrovského díla, podrobností o obsahu a organizaci 
mistrovské zkoušky a dalších informací potřebných pro 
žadatele o vykonání mistrovské zkoušky určí komora, 
případně ve spolupráci s autorizovaným profesním 
společenstvem nebo střední odbornou školou, pokud se 
podílí na přípravě, organizaci a provedení mistrovské 
zkoušky, a zveřejní je nejpozději 60 dnů před konáním 
zkoušky na svých internetových stránkách. 
 

§ 19f 
Další povinnosti komor 

 (1) Komory, případně ve spolupráci 
s autorizovanými profesními společenstvy a středními 
odbornými školami, jestliže se podílejí na přípravě, 
organizaci a provedení mistrovské zkoušky, vydávají 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Agrární komora České republiky souhlasí s vypořádáním. 
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obecná pravidla pro mistrovské zkoušky, stanovující 
podmínky, lhůty, způsob rozdělení přijatých úhrad podle § 
19a odst. 15a další podstatné náležitosti pro vykonání 
mistrovské zkoušky, a zveřejňují je na svých internetových 
stránkách. 
 
§19a - (14) 
AK ČR považuje za zásadní přizvat i vysokou školu, tj. 
tedy úprava znění na následovné: „….může k přípravě, 
organizaci a provedení mistrovské zkoušky přizvat střední 
nebo vysokou odbornou školu připravující žáky….“.  
 
§19a - (16) 
AK ČR považuje za zásadní přizvat i vysokou školu, tj. 
tedy úprava znění na následovné: „….případně, ve 
spolupráci s autorizovaným profesním společenstvem 
nebo střední či vysokou odbornou školou, pokud se 
podílí….“.  
 
(19f) – (1) 
AK ČR považuje za zásadní přizvat i vysokou školu, tj. 
tedy úprava znění na následovné: „….ve spolupráci 
s autorizovanými profesními společenstvy a středními či 
vysokými odbornými školami, jestliže se podílejí….“.  
 
Odůvodnění:  
Řada povolání/oborů má v ČR jediné odborné zastoupení 
pro přípravu, organizaci a provedení mistrovské zkoušky 
u vysokých škol. Institut vysoké školy je tedy zásadní 
v návrhu zákona rovněž zakomponovat. 

Česká 
komora 
autorizovanýc
h inženýrů 
a techniků 
činných ve 
výstavbě 

Zásadní připomínky 

1. K § 4 
 
n) připravují, organizují a provádějí mistrovské 
zkoušky podle části páté tohoto zákona  
 
příprava byla dosud prováděna projektem NÚV za 

Vysvětleno. 
 
Příprava mistrovské zkoušky bude v působnosti komor. Nicméně se 
počítá s tím, že bude v maximální možné míře využito výstupů 
projektu Mistrovská zkouška – systém. Toto bylo dle našich 
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spolupráce pracovních skupin sektorových rad, návrh 
zákona přípravu neřeší 

informací opakovaně deklarováno v rámci širšího metodického 
týmu projektu. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě se ani po opakované výzvě nevyjádřila k vypořádání této 
zásadní připomínky. Tímto považujeme stanovisko k vypořádání za 
souhlasné.  

2. K § 19a 
 
 (7) Žadatelem o vykonání mistrovské zkoušky 
v příslušném povolání může být ten, kdo prokáže 
nejméně 5 let praxe v příslušném povolání v průběhu 
10 let před konáním mistrovské zkoušky a doloží  
a) získání středního vzdělání, nebo 
b) získání všech profesních kvalifikací skládajících 
úplnou profesní kvalifikaci v Národní soustavě 
kvalifikací podle jiného zákona6) v příslušném 
povolání, 
 
v bodě a) upravit středního odborného vzdělání 
s maturitou nebo výučním listem anebo vyššího, 
doporučuje se v těchto případech uznat vzdělání 
a nekonat teoretickou část zkoušky 

Akceptováno částečně. 
 
Požadavek na vzdělání byl upraven. Z ustanovení implicitně 
vyplývá, že požadavek je naplněn prokázáním vyššího stupně 
vzdělání.  
 
Pokud připomínkující pokládá za teoretickou část zkoušky ověření 
schopnosti řídit práci v příslušném povolání a vést zakázku 
a vykonávat toto povolání z hlediska provozně ekonomického 
a pracovně právního, absolvování středního vzdělání s výučním 
listem nebo středního vzdělání s maturitní zkouškou nemusí nutně 
znamenat kvalitní osvojení výše uvedených schopností. Z tohoto 
důvodu musí být tyto schopnosti ověřovány v rámci mistrovské 
zkoušky v každém případě. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě se ani po opakované výzvě nevyjádřila k vypořádání této 
zásadní připomínky. Tímto považujeme stanovisko k vypořádání za 
souhlasné. 

3. K § 19a 
 
(13) Profesním společenstvem se rozumí svazek 
alespoň tří podnikatelů, kteří mají k podnikání 
živnostenské nebo jiné oprávnění podle jiného zákona 
a sdružují se na základě společného zájmu spojeného 
se správným výkonem odborné činnosti v určitém 
povolání, dodržováním příslušných technik 
a technologií, včetně bezpečnosti práce. Profesní 

Neakceptováno. 
 
Profesní společenstvo je základní pojem, se kterým zákon pracuje. 
Z tohoto důvodu musí být profesní společenstvo specifikováno 
přímo v zákoně. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě se ani po opakované výzvě nevyjádřila k vypořádání této 
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společenstvo vydává stanovy, jimiž se řídí, eviduje 
členskou základnu, prosazuje a ochraňuje zájmy členů 
při výkonu odborné činnosti v příslušném povolání. 
 
Doporučuje se odstavec vynechat a požadavky na 
profesní společenstvo zahrnout do pokynů k získání 
autorizace, viz odstavec 12 

zásadní připomínky. Tímto považujeme stanovisko k vypořádání za 
souhlasné. 

4.  
 
Vykonání mistrovské zkoušky má vazbu na ŽZ u živností 
řemeslných, kde je dnes zahrnuta činnost revizních 
techniků VTZ (el, pl, tl a zz). Naskytuje se tudíž otázka: 
Budou muset mít i nadále (podle z. č. 174/1968 Sb., 
o státním dozoru nad bezpečností práce) osvědčení ITI 
ČR, nebo bude stačit mistrovská zkouška? 

Vysvětleno. 
 
Odborná způsobilost pro řemeslné živnosti je v živnostenském 
zákoně stanovena pro vstup do podnikání. Není vázána na 
osvědčení, resp. oprávnění ITI. Zákon č. 174/1968 Sb. stanoví 
podmínky pro organizace a podnikající fyzické osoby pro vlastní 
výkon činnosti spočívající v montáži, opravách, provádění revizí 
a zkoušek vyhrazených technických zařízení, plnění nádob plyny 
a výrobě vyhrazených tlakových zařízení. Problematika státního 
dozoru nad bezpečností práce je v gesci MPSV.  
 
Cílem předkládaného návrhu zákona je samotné zakotvení, resp. 
obnova institutu mistrovské zkoušky. Mistrovské kvalifikace budou 
vznikat postupně dle poptávky a situace na trhu. Pokud aplikační 
praxe bude směřovat k ustavení mistrů v oblasti revizní techniky, 
bude případně možné reagovat změnou příslušného zákona. 
Předjímat všechny možné zákonné benefity mistrů není v tuto chvíli 
účelné. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve 
výstavbě se ani po opakované výzvě nevyjádřila k vypořádání této 
zásadní připomínky. Tímto považujeme stanovisko k vypořádání za 
souhlasné. 

Zlínský kraj Zásadní připomínky 

1. nad rámec předloženého návrhu  
 
Požadujeme materiál doplnit o přílohu č. 1, která bude 
obsahovat názvy mistrovských klasifikací tak, aby 

Akceptováno jinak, vysvětleno. 
 
Mistrovské kvalifikace budou vznikat postupně dle poptávky 
a situace na trhu. Příloha zákona by se tak musela neustále měnit, 
což je vzhledem k legislativnímu procesu zcela nevhodné řešení. 
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odpovídaly členění řemeslných živností dle 
živnostenského zákona. 
 
Odůvodnění:  
Přílohu navrhujeme zejména pro zamezení hraničním 
a zavádějícím situacím a nesprávnému posouzení, kdy 
názvy mistrovských kvalifikací nebudou korespondovat se 
stávajícími názvy řemeslných živností a jejich obsahovými 
náplněmi, a budou vznikat problémy při uznávání 
mistrovských listů jako dokladů odborné způsobilosti pro 
konkrétní živnost. 

Kromě toho mistrovské kvalifikace se mají týkat všech řemesel, 
nejen řemeslných živností. Živnostenské úřady posuzují odbornou 
způsobilost podle obsahu vzdělání a přípravy, nikoliv např. podle 
názvu oboru vzdělání. 
 
Bylo provedeno navázání mistrovských kvalifikací na Národní 
soustavu povolání – viz doporučující připomínka MŠMT č. 2. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Zlínský kraj souhlasí s vypořádáním. 

2. K § 19e odst. 3 
 
V § 19e odst. 3 doplnit za navrhovaný text větu ve 
znění: „Zápis držitele mistrovského listu zveřejní 
komory na svých internetových stránkách nejpozději 
do 5 pracovních dnů ode dne úspěšného vykonání 
mistrovské zkoušky.“ 
 
Odůvodnění: Podle § 19b odst. 16 navrhovaného zákona 
počíná platnost mistrovského listu dnem úspěšného 
vykonání mistrovské zkoušky, přitom doklad (mistrovský 
list), který úspěšné vykonání zkoušky prokazuje, vydává 
komora v požadované formě ve lhůtě až 60 dnů. Tento 
doklad má zároveň prokazovat splnění odborné 
způsobilosti při vstupu do podnikání dle § 21 odst. 1 (nově) 
písm. g) živnostenského zákona. Vzhledem k elektronizaci 
státní správy, k zveřejňování evidence držitelů 
mistrovských listů a tendenci snižování zátěže 
podnikatelů, doporučujeme zveřejnit držitele mistrovského 
listu v navrhované evidenci co nejdříve s tím, že příslušný 
živnostenský úřad si poté může odbornou způsobilost dle 
§ 21 odst. 1 písm. g) živnostenského zákona snadno 
a rychle ověřit právě v této evidenci vedené příslušnou 
komorou i dříve, než bude vydán mistrovský list v papírové 
podobě, který je vzhledem k § 19b odst. 16 jen formální 
záležitostí. Setrvávání na papírové podobě omezuje 

Vysvětleno. Akceptováno jinak. 
 
Evidence zcela záměrně zahrnuje až držitele mistrovského listu, 
nikoliv osoby, které vykonaly mistrovskou zkoušku. Navržená 
60denní lhůta, ve které bude vydáván mistrovský list, předvídá 
možnost přezkoumání průběhu a výsledků zkoušky. 
 
S ohledem na co největší aktuálnost evidence držitelů mistrovského 
listu je doplněn text § 19e odst. 2. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Zlínský kraj souhlasí s vypořádáním. 
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žadatele v získání živnostenského oprávnění, kteří jsou 
nuceni čekat na papírovou podobu mistrovského listu. 
Navrhovaná doba do 5 pracovních dnů odpovídá 
požadavkům na technické zpracování a je standardní 
dobou požadovanou při jiných lhůtách vztahujících se 
k jiným evidencím (např. zápis do živnostenského rejstříku 
§ 47 odst. 1 živnostenského zákona, zápis do evidence 
přestupků § 107 odst. 3 zákona o odpovědnosti za 
přestupky a řízení o nich). 

Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínky 

1.  
 
Nesouhlasíme s tím, aby zavedení institutu mistrovské 
zkoušky zakládalo nárok na budoucí navyšování 
personálních kapacit a prostředků na platy u dotyčných 
kapitol. Požadujeme do všech relevantních částí materiálu 
jednoznačně uvést výrok, že s navrženou právní úpravou 
nejsou a ani nebudou spojeny žádné požadavky na 
navýšení personálních kapacit a prostředků na platy nad 
rámec stávajících limitů, a že případné personální potřeby 
budou řešeny výlučně přesunem personálních kapacit 
uvnitř konkrétní kapitoly, tj. MPO a MZe. 
 
Podotýkáme, že s ohledem na pokračující restriktivní 
politiku vlády ČR v personální oblasti, čehož jsou důkazem 
i úsporná opatření zapracovaná do schváleného rozpočtu 
na rok 2019 i na rok 2020, nepokládáme za vhodné 
uskutečněné redukční kroky eliminovat přijímáním 
paralelních materiálů s požadavky na navýšení počtu míst 
nad disponibilní limity. Máme za to, že disponibilní limity 
umožňují vnitřní optimalizací realokovat systemizovaná 
místa tak, aby došlo i k zajištění navržené priority. MPO 
disponuje kapacitou 2 183 míst a MZe kapacitou 6 036 
míst. Tyto limity umožňují vyčlenit 2 místa na MPO a 1 
místo na MZe. 
 

Akceptováno. 
 
Všechny relevantní části materiálu byly dle požadavku upraveny. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZDZT0S)



Stránka 13 (celkem 84) 

2.  
 
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., 
o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a další 
související zákony, v části třetí obsahuje změnu zákona č. 
586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších 
předpisů, a zavádí novou daňovou výjimku ze zdanění 
příjmů fyzických osob ve formě odpočtu od základu daně, 
a to v souvislosti s absolvováním mistrovské zkoušky. 
  
Navržená výjimka je v rozporu s programovým 
prohlášením vlády, kde se uvádí: „Ctíme princip daňové 
neutrality. Zajistíme revizi a sloučení daňových výjimek 
a budeme bránit zavádění dalších, což vytvoří prostor pro 
plošné snížení daňové zátěže“. Cílem Ministerstva financí 
v této oblasti je revize a slučování stávajících daňových 
výjimek, dodržování daňové neutrality, eliminace všech 
preferenčních režimů, a s tím související nezavádění 
nových daňových výjimek. Tento přístup plně odpovídá 
programovému prohlášení vlády, ze kterého přímo 
vyplývá, že ambicí vlády je provést redukci daňových 
výjimek a nikoliv cílené zavádění dalších. 
 
Návrh je tak v rozporu nejen se zmíněnou strategií vlády 
a Ministerstva financí, ale také s materiály MPO, které 
samy požadují redukci administrativní zátěže, kdy tento 
návrh jde zcela opačným směrem (v principu nejen, že 
rozšiřuje daňový formulář, ale vytváří ještě dodatečnou 
povinnost prokazování, tj. „další papírování“).   
    
Zavádění nových selektivních daňových výjimek zakládá 
zejména daňovou distorzi a z ní plynoucí nerovnosti, 
složitost zdanění a s tím související znepřehlednění 
daňového systému a správy daně z příjmů, navyšuje 
administrativní zátěž při správě daně, a v neposlední řadě 
zakládá i prostor pro korekci základu daně a s ní 

Akceptováno. 
 
Část třetí obsahující změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byla z návrhu odstraněna. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 
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související daňovou optimalizaci. 
 
Z těchto důvodů zásadně nesouhlasíme se zaváděním 
nových daňových výjimek v oblasti daně z příjmů fyzických 
osob. 

3. K čl. I, bodu 3 
 
Je třeba vyjasnit, jakou povahu má mít úhrada za vykonání 
mistrovské zkoušky. Je-li mistrovská zkouška výkonem 
činnosti orgánu veřejné moci a má-li tedy úhrada za tuto 
činnost veřejnoprávní charakter, je nutné vyslovit zásadní 
nesouhlas s navrženou právní úpravou, neboť v zákoně 
schází všechny základní konstrukční prvky této 
veřejnoprávní úhrady, s výjimkou předmětu úhrady. 
 
Podle ustanovení článku 11 odst. 5 Listiny základních práv 
a svobod lze daně a poplatky a jiná obdobná peněžitá 
plnění ukládat jen na základě zákona, přičemž pojem „na 
základě zákona“ se pokusil vymezit Ústavní soud ve svém 
nálezu Pl. ÚS 3/95 („malé pivovary“), v němž dovodil, že 
všechny základní konstrukční prvky daní, poplatků a jiných 
obdobných peněžitých plnění mají být obsaženy přímo 
v zákoně, příp. má zákon obsahovat alespoň jejich limity 
(typicky je zákonem stanovena maximální výše poplatku, 
jak je tomu například v zákoně č. 565/1990 Sb., o místních 
poplatcích). Ústavní soud shledal ve zmíněném nálezu 
jako protiústavní takovou zákonnou úpravu, kdy víceméně 
všechny základní konstrukční prvky měly být vymezeny 
prováděcím právním předpisem (nařízením vlády). 
V daném případě má být výše úhrady za vykonání 
mistrovské zkoušky dokonce ponechána zcela na libovůli 
Hospodářské komory, resp. Agrární komory, což by 
v případě, že by se jednalo o veřejnoprávní plnění, bylo 
v duchu nálezu Pl. ÚS 3/95 ve zjevném rozporu se 
zmíněným ustanovením čl. 11 odst. 5 Listiny. 
 
S ohledem na skutečnost, že pokud jde o veřejnoprávní 

Akceptováno, vysvětleno. 
 
Příslušná část textu v důvodové zprávě byla na základě konzultace 
s MF přepracována a doplněna. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 
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plnění, jde o plnění charakteru daňového příjmu veřejného 
rozpočtu, není na místě ani použití pojmu „úhrada“. Toto 
plnění je poskytováno za ekvivalentní protiplnění 
(umožnění konání zkoušky), a proto jde z teoretického 
hlediska o poplatek. Protože by měla zákonná úprava 
sledovat teoretické závěry finančního práva, je nutné, aby 
v tomto případě byl název peněžitého plnění změněn na 
„poplatek“. 
 
Dále je nutné vyjasnit, pokud je umožnění konání 
mistrovské zkoušky výkonem veřejné správy, zda jde 
o přenesený výkon státní správy nebo o výkon zájmové 
samosprávy. Tato otázka není ze zákona jasná. Pokud by 
se analogicky aplikoval princip použitý v případě územní 
samosprávy, pak by platilo, že činnost jiného subjektu než 
státu resp. organizační složky státu, u které není výslovně 
stanoveno, že jde o přenesený výkon státní správy, je 
v takovém případě výkonem zájmové samosprávy. Avšak 
v takovém případě není jasné, proč je doklad o vykonané 
zkoušce opatřen státním znakem, což indikuje spíše 
činnosti v rámci přeneseného výkonu státní správy. 
 
Na základě výše uvedených argumentů se požaduje, aby 
v případě, že má jít o veřejnoprávní plnění za výkon 
veřejné moci, byl tento výkon zpoplatněn peněžitým 
plněním ve standardní formě, tedy poplatkem. Současně 
je v návaznosti na to, zda jde o přenesený výkon státní 
správy, nebo zda jde o výkon zájmové samosprávy, nutné 
zvolit správný charakter poplatku. V případě, že jde 
o přenesený výkon státní správy, je na místě zavést 
správní poplatek, jehož předmětem by bylo „umožnění 
konání zkoušky“. Pokud by šlo o výkon zájmové 
samosprávy, je na místě zavést poplatek sui generis, jehož 
všechny základní konstrukční prvky budou uvedeny přímo 
v zákoně, s tím, že je přípustné, aby zákon stanovil 
například pouze maximální výši úhrady a její konkrétní 
výše pak byla stanovena prováděcím právním předpisem, 
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případně stavovským předpisem. Pokud by poplatek, ať již 
správní nebo poplatek sui generis, vybíraly komory, bylo 
by v každém případě současně nutné zavést právní fikci, 
podle které se na rozpočet komory pro účely správy 
poplatku hledí jako na veřejný rozpočet, aby byla zajištěna 
návaznost na zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád. 
 
V žádném případě však není možné, aby zpoplatnění bylo 
realizováno „úhradou“, jejíž výši by stanovila některá 
z komor pouze tím, že ji zveřejní na svých webových 
stránkách, a to ani tehdy, pokud by maximální výše úhrady 
byla určena přímo zákonem.  
 
Alternativně by bylo možné namísto poplatku stanovit 
povinnost uhradit náhradu nákladů zkoušky. V takovém 
případě by však zákon či jiný právní předpis musel stanovit 
rozsah, ve kterém jsou náklady hrazeny, a postup určení 
výše náhrady (srov. např. § 107 daňového řádu). I v tomto 
případě by bylo vhodné prohlásit fikcí pro účely správy 
placení náhrady rozpočet komor za veřejný rozpočet. 
Tento postup by však byl vhodný pouze v případě náhrady 
skutečných nákladů. Pokud by mělo jít o náhradu paušální, 
pak je na místě vybírat poplatek, jak bylo naznačeno výše, 
protože poplatek je materiálně paušalizovanou náhradou 
nákladů.  
 
Má-li být vykonání mistrovské zkoušky soukromoprávní 
záležitostí a úhrada za její vykonání soukromoprávním 
plněním, upozorňuje se na skutečnost, že v takovém 
případě bude tato soukromoprávní úplata s velkou 
pravděpodobností podléhat dani z přidané hodnoty. I v 
takovém případě je pak však nejasné, proč je doklad 
o vykonané zkoušce opatřen státním znakem. 
 
Z uvedených důvodů se požaduje vyjasnění charakteru 
peněžitého plnění za umožnění konání mistrovské 
zkoušky, tedy zda jde o platbu za výkon veřejné správy 
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nebo o platbu za soukromoprávní činnost. Pokud jde 
o platbu za výkon veřejné správy, požaduje se vyjasnění 
charakteru výkonu veřejné správy a v návaznosti na to 
přeměnit peněžité plnění do vhodné formy (správní 
poplatek, poplatek sui generis nebo náhrada skutečných 
nákladů). Ministerstvo financí jako ústřední správní úřad 
pro daně, poplatky a jiná obdobná peněžitá plnění je 
připraveno se podílet na potřebné reformulaci textu. 

4.  
 
Návrh daňového zvýhodnění mistrovské zkoušky je 
nesprávně legislativně technicky zpracován a chybí též 
některé navazující úpravy.  S návrhem tak nelze souhlasit 
ani z legislativního hlediska.  
 
Ve výčtu novelizačních zákonů, kterými došlo ke změně § 
15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů (dále jen 
„ZDP“), chybí zákon č. 377/2015 Sb. 
 
Návrh odečtu úhrad za mistrovskou zkoušku od základu 
daně je nesprávně legislativně technicky zpracován, když 
se navrhuje doplnit tuto novou normu do § 15 ZDP jako 
odstavec 10. S ohledem na systematiku ustanovení § 15 
ZDP by navrhovaná norma měla být do tohoto ustanovení 
vložena jako nový odstavec 9 s tím, že se dosavadní 
odstavec 9 bude označovat jako odstavec 10. Věcně je 
navrhovaná norma totiž obdobou § 15 odst. 8 ZDP 
(upravující odečet úhrad za zkoušky ověřující výsledky 
dalšího vzdělávání), proto by měla následovat 
bezprostředně po tomto ustanovení. Stávající odstavec 9 
má obsahově jiný charakter než všechny předchozí 
odstavce, když upravuje možnosti snížení základu daně 
výlučně pro poplatníky podle § 2 odst. 3 ZDP 
prostřednictvím odkazu na předcházející odstavce v § 15 
ZDP. Z těchto důvodů není vhodné doplnit navrhovanou 
normu jako odstavec 10. Rovněž by se měl upravit 
samotný text návrhu; pouhé zkopírování textace § 15 odst. 

Upraveno jinak. 
 
Část třetí obsahující změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byla z návrhu odstraněna 
(viz zásadní připomínka č. 2). 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo financí souhlasí s vypořádáním. 
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8 ZDP není vhodné.  
 
S ohledem na povahu stávajícího § 15 odst. 9 ZDP, který 
upravuje možnosti snížení základu daně pro poplatníky 
podle § 2 odst. 3 ZDP, je nezbytné, aby zde uvedený výčet 
odstavců (srov. textace „…podle odstavců 1 až 8…“) byl 
též adekvátně upraven, tj. rozšířen o navrhovaný 
odstavec. Tudíž by se v dalším novelizačním bodě měla 
upravit textace stávajícího § 15 odst. 9 ZDP tak, že se číslo 
„8“ nahradí číslem „9“. 
 
Daňové zvýhodnění mistrovské zkoušky je nutno výslovně 
zohlednit rovněž v ustanoveních § 24 odst. 2, § 38k odst. 
5 a § 38l odst. 1 ZDP. V případě § 24 odst. 2 se jedná 
o omezení uznatelnosti výdaje v podobě úhrady za 
mistrovskou zkoušku u poplatníků s příjmy ze samostatné 
činnosti ve výši, jaká je navrhována u nezdanitelné části 
základu daně v § 15 ZDP (obdoba dnešního § 24 odst. 2 
písm. zo) ZDP). Úpravy v § 38k a § 38l ZDP vyplývají 
z potřeby upravit proces uplatnění a prokazování dané 
nové nezdanitelné části základu daně u plátce daně 
(obdoba dnešní úpravy § 38k odst. 5 písm. i) a § 38l odst. 
1 písm. k)). 
 
Čl. III navrhovaného zákona by tak měl obsahovat více 
novelizačních bodů týkajících se různých ustanovení. 
Proto by bylo nezbytné odpovídajícím způsobem upravit 
také úvodní text v čl. III navrhovaného zákona včetně výčtu 
novelizačních zákonů vztahujících se k zákonu o daních 
z příjmů. 
 
Z výše uvedených důvodů by část třetí měla znít 
následovně:  
 
„1. § 15 se za odstavec 8 vkládá nový odstavec 9, který 
zní:  
„(9) Od základu daně ve zdaňovacím období lze odečíst 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZDZT0S)



Stránka 19 (celkem 84) 

částku odpovídající úhradě zaplacené poplatníkem za 
mistrovskou zkoušku, pokud jím nebyla uplatněna jako 
výdaj na dosažení, zajištění a udržení příjmů, nejvýše však 
20 000 Kč. U poplatníka, který je osobou se zdravotním 
postižením, lze za zdaňovací období odečíst nejvýše 26 
000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším 
zdravotním postižením, nejvýše 30 000 Kč.“ 
Dosavadní odstavec 9 se označuje jako odstavec 10. 
 
2. V § 15 odst. 10 se číslo „8“ nahrazuje číslem „9“. 
 
3. V § 24 odst. 2 se za písmeno zv) vkládá písmeno zw), 
které zní: 
„zw) výdaje vynaložené poplatníkem, kterému plynou 
příjmy ze samostatné činnosti na úhradu za mistrovskou 
zkoušku, nejvýše však 20 000 Kč; u poplatníka, který je 
osobou se zdravotním postižením, lze uplatnit nejvýše 26 
000 Kč, a u poplatníka, který je osobou s těžším 
zdravotním postižením, nejvýše 30 000 Kč,“. 
 
4. V § 38k odst. 5 písm. i) se za slovo „vzdělávání“ vkládají 
slova „nebo za mistrovské zkoušky“. 
 
5. V § 38l odst. 1 písm. k) se za slova „zákona upravujícího 
ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání“ 
vkládají slova „nebo za mistrovskou zkoušku“.“. 

Doporučující připomínky 

1. K čl. I, bodu 3 
 
Upozorňuje se na skutečnost, že není jasné, proč má být 
zavedeno udělování označení „mistr“, když zároveň není 
toto oprávnění vyhrazeno výlučně Hospodářské komoře 
a Agrární komoře ČR tak, jak je tomu například 
s akademickými tituly v případě vysokých škol (srov. § 2 
odst. 9 zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách) 
a není stanovena sankce za jeho neoprávněné užití. 
Ustanovení § 19b odst. 2 sice stanoví, že držitel 

Vysvětleno. 
 
Text předmětného ustanovení a příslušné části důvodové zprávy 
byl na základě vypořádání zásadní připomínky MSp č. 6 
přepracován a doplněn. 
 
Držitel mistrovského listu je oprávněn používat označení „mistr“ 
u svého jména nebo obchodní firmy v rámci výkonu povolání, které 
je příslušné získané mistrovské kvalifikaci. Užívání označení „mistr“ 
je dobrovolné a je žádáno ze strany řemeslníků. Mělo by přispět ke 
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mistrovského listu je oprávněn používat označení „mistr“ 
u svého povolání, avšak k tomuto je oprávněn již podle čl. 
2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv 
a svobod, protože žádný zákon nezakazuje používat 
označení „mistr“ u svého povolání, což činí toto ustanovení 
nadbytečným. 

zvýšení prestiže mistrovské zkoušky a zájmu o ní. Označení se 
bude využívat zejména v reklamě a případně v profesním styku 
(nikoliv např. v občanském průkaze). 

2. K čl. I, bodu 3 
 
Doporučuje se stanovit postup v případě, že držitel 
mistrovského listu přestane splňovat podmínku 
bezúhonnosti, např. možnost mistrovský list odebrat. 

Neakceptováno. 
 
Viz akceptování zásadní připomínky MŠMT č. 17. 

3.  
 
Dle důvodové zprávy se při odhadu dopadu vycházelo 
z odhadu organizace 2 tisíc mistrovských zkoušek ročně. 
Současně je však dopad předpokládán pouze jako 
jednorázový pro rok 2022. Jestliže se vyjde z předpokladu 
každoroční organizace 2 tisíc zkoušek, pak se jedná 
o roční dopad (nikoliv jednorázový). Doporučuje se toto 
upravit. Zároveň poukazujeme na skutečnost, že největší 
počet zájemců o vykonání zkoušek lze očekávat v několika 
počátečních letech po zavedení daného institutu. 

Akceptováno. 
 
Příslušná část textu v RIA a důvodové zprávě týkající se dopadů na 
veřejné rozpočty byla na základě konzultace s MF přepracována. 

4.  
 
Není doloženo, že zavedení mistrovské zkoušky zvýší 
zájem mladých lidí o řemesla, ani že se zájem zvýší jen 
díky zvládnuté zkoušce jejich ohodnocení na trhu práce. 
Jde především o další státní regulaci vstupu pracovní síly 
do vybraných odvětví. Pokud by mělo dojít ke zvýšení 
ohodnocení na trhu práce vlivem složení mistrovské 
zkoušky, pak tato zkouška nemusí obsahovat daňové 
zvýhodnění, neboť uchazeči budou ekonomicky 
motivováni tuto zkoušku složit. Státní rozpočet tak 
zbytečně nemusí přijít o daňové příjmy. 
 
 
 

Vysvětleno. Akceptováno jinak. 
 
Jedním z klíčových záměrů návrhu je právě zvýšení zájmu mladých 
lidí o řemesla. Dosažení tohoto záměru je expertním očekáváním 
dotčené komunity živnostenských a zemědělských společenstev. 
Důvodová zpráva byla doplněna o výsledky ankety organizované ve 
dnech 6. listopadu 2019 až 3. ledna 2020 Národním ústavem pro 
vzdělávání, resp. Národním pedagogickým institutem ČR ve 
spolupráci s HK ČR v rámci projektu Mistrovská zkouška mezi 
profesními společenstvy začleněnými do HK ČR nebo Agrární 
komory ČR i společenstvy stojícími mimo komory. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZDZT0S)



Stránka 21 (celkem 84) 

5.  
 
Upozorňujeme, že vzhledem k možnosti uplatnění daňově 
uznatelných nákladů spojených s mistrovskou zkouškou 
může dojít rovněž ke snížení odvodů na zdravotní 
pojištění. Toto není v materiálu uvedeno. 

Vysvětleno. 
 
Příslušná část textu v RIA a důvodové zprávě týkající se dopadů na 
veřejné rozpočty byla na základě konzultace s MF přepracována. 

6. K § 19a odst. 7 písm. f 
 
Není zřejmé, proč je platnost mistrovské zkoušky vázána 
na občanství členského státu EU. Ve srovnání s jinými 
kvalifikačními tituly v ČR je to naprosto neobvyklé (např. 
když cizinec ze státu mimo EU vystuduje v ČR lékařství, 
nemá jeho občanství žádný vliv na platnost jeho diplomu; 
jiná věc je, zda je mu takto nabytá lékařská kvalifikace bez 
dalšího uznána, resp. výkon lékařské praxe bez dalšího 
povolen v cizí zemi - obvyklá je v těchto případech 
nostrifikační procedura). Návrh takovéto úpravy je třeba 
buď patřičným způsobem odůvodnit nebo úpravu vypustit. 

Akceptováno. 
 
Úprava byla vypuštěna. 

7. K § 19e odst. 8 
 
Dohled nad mistrovskou zkouškou i přezkoumání jejího 
průběhu bude podle našeho názoru výkonem veřejné 
správy ve smyslu § 1 správního řádu. Z ustanovení § 1 
odst. 2 vyplývá, že odchylky od správního řádu je třeba 
stanovit zákonem. Z tohoto pohledu považujeme 
ustanovení § 19e odst. 8, které připouští, aby odchylný 
postup od správního řádu stanovil vnitřní předpis některé 
z komor, za rozporné se správním řádem. 

Vysvětleno.  
 
Dohled nad mistrovskou zkouškou i přezkoumání jejího průběhu 
nebude výkonem veřejné správy. Důvodová zpráva byla doplněna. 

8. K § 19i odst. 1 písm. b) 
 
V zájmu přehlednosti doporučujeme toto ustanovení členit 
pomocí bodů. 

Akceptováno. 

9.  
 
Návrh očekává nadprůměrné finanční ohodnocení držitelů 
mistrovského ocenění v rozmezí 50 až 100 tisíc Kč, což se 
má s ohledem na předpokládaný počet organizovaných 

Vysvětleno. 
 
Ekonomický model vychází z toho, že zboží nebo služba, na jejichž 
tvorbě se podílí mistr, resp. nabízené mistrem, se bude těšit 
v důsledku své vyšší kvality vyšší poptávce, tedy i větší ochotě 
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mistrovských zkoušek a na výši daňové kvóty údajně 
projevit soustavným zvýšením příjmů veřejných rozpočtů 
o 35 až 70 mil. Kč. Mělo by být lépe vysvětleno, jak bude 
daného navýšení finančního ohodnocení dosaženo. Pokud 
oceněným mistrům přibydou zakázky, lze očekávat úbytek 
zakázek osobám a čerstvým absolventům bez 
mistrovského ocenění. Nejsme si jistí, zda je toto skutečný 
záměr. Faktem je, že by došlo povětšinou k přeskupení 
stávajících finančních toků a v takovém případě uváděné 
navýšení příjmů veřejných rozpočtů o 35 až 79 mil. Kč 
vyvolává pochybnosti. Pokud by uváděné navýšení 
finančního ohodnocení mistrů bylo v důsledku navýšení 
cen za výrobky a za služby odvedené mistry, pak dané 
navýšení zaplatí spotřebitelé. Zdražení práce a výrobků 
řemeslníků zřejmě rovněž není záměrem předkladatele. 

poptávajících zaplatit vyšší cenu. Odběratelé zboží nebo služeb, 
pro které nebude mistrovská kvalita kritériem zájmu, se budou moci 
orientovat na jiné dodavatele. 
 
Ve středně a dlouhodobém horizontu se navíc předpokládá, že se 
zvýší atraktivita řemesel, a na trh tak budou intenzivněji vstupovat 
noví řemeslníci, což vyrovná dnes v některých oblastech existující 
vyšší poptávku po řemeslnících (a to nejen té nejvyšší, mistrovské 
kvality) s faktickou nabídkou. 

10.  
 
V materiálu postrádáme seznam řemesel a povolání, 
kterých by se návrh zavedení mistrovských zkoušek 
dotýkal. Mělo by být upřesněno. 

Akceptováno částečně. 
 
Mistrovské kvalifikace budou vznikat postupně dle poptávky 
a situace na trhu. Bylo provedeno navázání mistrovských kvalifikací 
na Národní soustavu povolání – viz doporučující připomínka MŠMT 
č. 2.  
 
Důvodová zpráva byla doplněna o přehled povolání, pro která byly 
pro předpokládanou první vlnu mistrovských zkoušek v rámci 
projektu Mistrovská zkouška – systém připraveny vzorové 
standardy a rámce zadání pro mistrovské zkoušky. 

11.  
 
Není zřejmé, jak bude probíhat příprava či vyhotovení 
mistrovského díla v rámci zkoušky. Pokud dílo nebude 
vyhotoveno v přítomnosti zástupců zkoušejícího orgánu, 
bude vyvolávat pochyby, zda jej vytvořil pouze zkoušený 
řemeslník či zda bylo vytvořeno s pomocí další osoby. 
Zároveň by bylo vhodné vysvětlit, jak v rámci mistrovské 
zkoušky vytvoří požadované mistrovské dílo profese, jako 
např. kadeřník, číšník, pedikér, masér, lesník, zemědělec, 
zedník atd. 

Vysvětleno. 
 
Podrobnosti budou upraveny v rámci pravidel, která komora 
zveřejní na svých internetových stránkách. Dílo bude vyhotovováno 
v přítomnosti zkoušejících. 
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12.  
 
Ve spojitosti s mistrovskou zkouškou je uváděno, že 
zkouška prokáže, kdo je v daném povolání na nejvyšší 
úrovni. Bylo by tedy vhodné ujasnit, jaká je předpokládána 
úspěšnost u této zkoušky, resp. zda se předpokládá, že 
zkoušku zvládne absolvovat většina řemeslníků (či 
dokonce všichni). Takovéto nastavení by vyvolávalo 
pochyby, zda bude za dané situace dosaženo 
předpokládaného efektu zvýšení prestiže řemesel. 
Zároveň pokud se má jednat o společensky hodnotné 
ocenění, jak je uváděno v materiálu, je opravdu adekvátní 
umožnit prokázat prostřednictvím zkoušky „nejvyšší 
řemeslné mistrovství“ již po 5 letech praxe? Nenastane 
díky relativně snadné dostupnosti tohoto ocenění situace, 
že většina osob v příslušné profesi bude mít ocenění 
mistra, čímž bude záměr předkladatele degradován a pro 
organizátory zkoušky bude jediným smyslem pouze vybrat 
poplatek za zkoušku? 

Vysvětleno. 
 
Předpokládá se taková náročnost mistrovských zkoušek, že je 
úspěšně složí jen ti nejlepší řemeslníci. Požadavek pětileté praxe je 
kompromisem vzešlým z odborných diskuzí zástupců komor, 
živnostenských a zemědělských společenstev. Příliš krátká praxe 
by devalvovala institut mistrovské zkoušky jako takový, delší doba 
by naopak nebyla stimulem pro zvýšení zájmu o řemeslné obory 
v počátečním vzdělávání, protože řada začínajících řemeslníků by 
v důsledku příliš vzdálené perspektivy prohloubení kvalifikace 
mohla obor opustit. Nicméně pětiletá lhůta je nastavena jako 
minimální, v reálu lze očekávat, že v řadě oborů budou žadatelé 
vycházet z delší praktické zkušenosti. 
 
 

13.  
 
Na provedení mistrovské zkoušky se může dle § 19a 
podílet i profesní společenstvo. Z materiálu není zcela 
jasné, jakým způsobem se má na organizaci podílet a do 
jaké míry. 

Vysvětleno. 
 
Způsob zapojení autorizovaných profesních společenstev bude 
konkretizován v komorami vydávaných pravidlech, půjde zejména 
o zapojení společenstev do přípravy zkušebních otázek a účast 
jejich zástupců ve zkušebních komisích. 
 

14.  
 
Problematika doplňovaná do zákona věcně nijak nesouvisí 
s obsahem zákona, který upravuje způsob obou komor, 
jejich orgány a hospodaření. Předkladatel se sice snaží 
tento nedostatek vyřešit doplněním § 1 zákona, nicméně 
podle našeho názoru ani toto doplnění nemůže překlenout 
fakt, že se v případě stávajícího zákona a doplňované 
úpravy jedná o dvě zcela různé problematiky. Jejich 
sloučení do jednoho zákona nepovažujeme za vhodné. 
Pokud má být do právního řádu zakotvena mistrovská 

Vysvětleno. 
 
Jelikož plnou odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění 
mistrovských zkoušek mají komory, považujeme naopak organické 
včlenění nových ustanovení týkajících se mistrovské kvalifikace 
a mistrovské zkoušky do zákona č. 301/1992 Sb. za vhodné. 
 
Zvolené řešení je výsledkem konzultací se zástupci profesních 
společenstev.  
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zkouška, mělo by se tak podle našeho názoru stát 
samostatným zákonem. 
 
Současně upozorňujeme, že předložený návrh 
nerespektuje pravidlo Legislativních pravidel vlády o počtu 
odstavců v jednom paragrafu (těch by mělo být max. 6). 

V čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády se píše, že by 
v paragrafu zpravidla nemělo být obsaženo více než 6 odstavců… 
Z uvedeného vyplývá, že se nejedná o žádnou povinnost a podle 
našeho názoru je v případě §19a účelné a pro adresáta normy 
srozumitelnější, aby byla problematika upravena pouze v rámci 
jednoho paragrafu. Co se týká § 19b a § 19g, tak tyto byly 
přepracovány. 

Ministerstvo 
školství, 
mládeže 
a tělovýchovy 

Zásadní připomínky 

1. Obecně k materiálu 
 
Z materiálu není zřejmé, jak budou při realizaci 
mistrovských zkoušek dle předkládaného zákona využity 
výstupy projektu Mistrovská zkouška – systém, který 
realizuje MŠMT (z Operačního programu Zaměstnanost), 
jehož cílem je vytvořit 45 popisů (standardů popisujících 
odborné kompetence a způsoby jejich ověření) 
mistrovských zkoušek, 45 zadání pro realizování 
mistrovských zkoušek, zadání pro realizaci společné části 
zkoušek (podnikatelské a ekonomické minimum), 45 
osnov učebních textů. 
 
Dále žádáme o vyjasnění pojmů "mistrovská zkouška" 
a "mistrovská kvalifikace". Vzhledem k tomu, že v návrhu 
zákona není vůbec řešen obsah a podoba zkoušky 
a nejsou nijak garantovány procesy zkoušení, domníváme 
se, že by neměla být zkouškou získávána kvalifikace, ale 
pouze certifikát o složení "mistrovské zkoušky", mistrovský 
list by tedy měl dokládat pouze složení mistrovské zkoušky 
a nikoli získání mistrovské kvalifikace. 
 
Z návrhu zákona také není zřejmé, proč je kompetence 
realizovat mistrovské zkoušky svěřena pouze (či právě) 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky. 

 
 
Vysvětleno. 
 
Příprava mistrovské zkoušky bude v působnosti komor. Nicméně se 
počítá s tím, že bude v maximální možné míře využito výstupů 
projektu Mistrovská zkouška – systém. Toto bylo dle našich 
informací opakovaně deklarováno v rámci širšího metodického 
týmu projektu. 
 
 
 
 
Akceptováno částečně. 
 
V zájmu vyjasnění vztahu pojmů "mistrovská zkouška" 
a "mistrovská kvalifikace" byla upravena ustanovení §19a odst. 3 
a 7. 
 
 
 
 
Vysvětleno. 
 
Informace jsou uvedeny v ZZ RIA, a to v části 2. Návrh variant 
řešení a 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů variant (věcná rovina). 
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Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

2. Obecně k navrhované novele (zejména k Čl. I bodu 
3 – § 19g odst. 8 a § 19h) 

 
Požadujeme návrh dopracovat po procesní stránce. 
Z návrhu není zřejmé, čím se řídí jednotlivé procesy (např. 
přihlašování ke zkoušce, autorizace). Pokud se tyto 
procesy neřídí správním řádem, je třeba vymezit, jakými 
procesními pravidly se řídí. K odchylkám od správního 
řádu je třeba přistoupit pouze v odůvodněných případech. 

Vysvětleno. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že 
veškeré další podrobnosti budou upraveny v rámci pravidel, která 
komora zveřejní na svých internetových stránkách, nikoliv v rámci 
zákona. 
 
Jednotlivé procesy nebudou výkonem veřejné správy. 
 
Záleží na žadatelích, zda využijí možnosti vykonat mistrovskou 
zkoušku, protože není povinná a není nutná pro výkon jakýchkoliv 
řemeslných činností. 
 
§ 19g byl zcela přepracován. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

3. K Čl. I bodu 1 
 
Požadujeme slova „podnikatelů i zaměstnanců“ nahradit 
slovem „osob“. Není zřejmé, proč se v ustanovení hovoří 
pouze o podnikatelích a zaměstnancích. Zkoušku 
z mistrovské kvalifikace totiž může konat i osoba, která 
není podnikatelem ani zaměstnancem. 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

4. K Čl. bodu 3 (§ 19a odst. 1) 
 
Požadujeme vymezit způsob, jakým bude určeno, pro 
která povolání bude možné konat mistrovskou zkoušku, 
např. schválení plánu tvorby mistrovských kvalifikací 
příslušným ministerstvem. Z návrhu vyplývá, že 

Neakceptováno. 
 
Mistrovské kvalifikace budou vznikat postupně dle poptávky 
a situace na trhu. Plná odpovědnost za přípravu, organizaci 
a provádění mistrovských zkoušek bude ležet na komorách, 
přičemž základním východiskem celého navrhovaného systému je, 
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mistrovskou zkoušku bude možné konat pro jakékoliv 
povolání. S ohledem na § 19a odst. 3 je však patrné, že 
mistrovská kvalifikace se má týkat pouze omezeného 
počtu povolání, neboť u mnohých povolání nepřipadá 
v úvahu vést zakázku nebo vykonávat toto povolání 
z hlediska provozně ekonomického. 

že zákonem by měly být vymezeny pouze nezbytné základní 
mantinely. 
 
Bylo provedeno navázání mistrovských kvalifikací na Národní 
soustavu povolání – viz doporučující připomínka č. 2 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

5. K Čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 2) 
 
Požadujeme uvedené ustanovení zrušit. Česká republika 
přiřadila k European Qualifications Framework – EQF 
(dále jen „EQF“) svůj existující vzdělávací systém 
a kvalifikační rámec Národní soustavy kvalifikací. 
K úrovním EQF byly tedy přiřazeny úrovně českých 
kvalifikací získaných v systému počátečního základního 
a středního vzdělávání, v systému terciárního vzdělávání 
a v systému uznávání výsledků dalšího vzdělávání dle 
zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „zákon č. 179/2006 Sb.“). 
Kvalifikace, které nejsou součástí žádného z výše 
uvedených systémů, nemohou v současné době být 
oficiálně přiřazeny k EQF. V návrhu zákona není nijak 
definován obsah a podoba zkoušky, není popsáno, jak 
bude zkouška probíhat, kdo a kde se bude zkoušet, proto 
ani nemůže být dopředu deklarována její úroveň ve vazbě 
k EQF. Přiřazovací proces je popsán v Národní přiřazovací 
zprávě ČR. Proces přiřazování národních úrovní kvalifikací 
k EQF spadá do působnosti MŠMT. V případě, že bude 
vytvořen systém mistrovských zkoušek, může MŠMT 
zahájit přiřazovací proces, úroveň EQF bude uvedena 
podle skutečné úrovně dovedností. Z toho důvodu není 
možné úroveň EQF mistrovských zkoušek uvádět 
v zákoně již nyní. 
 

Akceptováno. 
 
Předmětné ustanovení bylo zrušeno.  
 
Je stanoveno, že jednou z náležitostí mistrovského listu bude údaj 
o úrovni mistrovské kvalifikace podle evropského rámce kvalifikací. 
Úroveň EQF bude mistrovské kvalifikaci přiřazena podle úrovně 
obsažených dovedností. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy souhlasí 
s vypořádáním. 
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6. K Čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 4) 
 
Obecně se jeví vhodnější, aby návrh vůbec zkoušku 
z profesní kvalifikace neupravoval – pokud bude mít 
uchazeč o mistrovskou kvalifikaci zájem vykonat i zkoušku 
z profesní kvalifikace, může tak učinit odděleně a není 
důvod, aby tato zkouška byla „zahrnuta“ pod mistrovskou 
zkouškou. Pokud by zkouška z profesní kvalifikace měla 
zůstat součástí mistrovské zkoušky, pak požadujeme 
doplnit do důvodové zprávy, že pokud mistrovská zkouška 
„zahrne“ i zkoušku vyžadovanou k získání osvědčení 
o profesní kvalifikaci, pak se tato zkouška plně řídí 
zákonem č. 179/2006 Sb. To zejména znamená, že tato 
zkouška se koná před autorizovanou osobou 
pro příslušnou profesní kvalifikaci a při úspěšném složení 
této zkoušky uchazeč obdrží osvědčení podle § 19 zákona 
č. 179/2006 Sb. V případě, že uchazeč vykoná jak 
mistrovskou zkoušku, tak zkoušku z profesní kvalifikace, 
vydají se mu dva samostatné doklady. 

Akceptováno. 
 
Otevření cesty zájemcům (osobám, které mají střední vzdělání 
v oboru, který odpovídá charakteru vyučovaného předmětu) 
k pozici učitele odborného výcviku na středních školách bez 
nutnosti pedagogického vzdělání v návaznosti na projednávanou 
vládní novelu zákona č. 563/2004 Sb. je stěžejní součástí institutu 
mistrovské zkoušky. Cílem je alespoň částečně pomoci řešit 
nedostatek učitelů odborného výcviku a přispět tak ke zvýšení 
kvality technického vzdělávání a tím absolventů technických oborů. 
Zde se navíc do vzdělávacího systému vpouští osoby, které jsou 
mistry svého oboru. 
 
Text důvodové zprávy byl doplněn.  
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

7. K Čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 7) 
 
Považujeme za správné, že žadatel má na konání zkoušky 
právní nárok, jak vyplývá z návrhu. Nicméně v této 
souvislosti je nutné ustanovení formulačně upravit a to 
např. následujícím způsobem: 
„O vykonání mistrovské zkoušky v příslušném povolání je 
oprávněn žádat ten, kdo prokáže …“. 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

8. K Čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 8) 
 
Požadujeme, aby písmeno d) bylo upraveno, např. tímto 
způsobem „d) adresu trvalého pobytu, případně místa 
pobytu“. Pojem trvalé bydliště neexistuje. Předkladatel měl 
patrně na mysli trvalý pobyt podle § 10 zákona č. 133/2000 
Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně 
některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel), ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 
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9. K Čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 9) 
 
Požadujeme ustanovení upravit. Není patrné, co je 
myšleno pojmem „předmětem své činnosti“. Žadatel totiž 
může žádat o vykonání mistrovské zkoušky v jiné oblasti, 
než je jeho aktuální předmět činnosti. Dále není zřejmé, 
jaký je předmět činnosti u zaměstnance. 

Akceptováno jinak. 
 
Předmětné ustanovení bylo přepracováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

10. K Čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 12) 
 
Požadujeme ustanovení upravit, aby bylo jednoznačné, 
zda je právem autorizovaného profesního společenstva 
podílet se na mistrovské zkoušce, nebo zda záleží na vůli 
komory, jestli společenstvo přizve ke spolupráci. 
Z důvodové zprávy lze dovodit, že se na zkoušce má 
podílet autorizované profesní společenstvo a škola, ve 
výjimečných případech jen jeden z těchto subjektů. 
V návrhu je třeba upravit postup, kdy zde není žádný 
z těchto subjektů, nebo se nechtějí na zkoušce podílet. 
Taková situace by zřejmě neměla být na úkor uchazeče. 
Pokud by mělo jít o podmínku konání zkoušky, je třeba ji 
případně zahrnout do zákona a případně stanovit 
povinnost autorizovaného profesního společenstva podílet 
se na zkoušce. Dále je třeba vyjasnit vztah mezi určováním 
pravidel podle § 19a odst. 16 a § 19f odst. 1 a přípravou, 
organizací a prováděním mistrovské zkoušky – zda se 
např. autorizované profesní společenstvo může podílet na 
tvorbě, ale nemusí zkoušet nebo naopak, resp. zda musí 
tvořit i zkoušet. Dále není zřejmé, na základě čeho bude 
komora motivována, aby společenstvo autorizovala, resp. 
aby autorizovala i další. 
 
Dále požadujeme upravit situace, kdy by pro určité 
povolání mohlo být více autorizovaných společenství. 
Zejména je vhodné upravit, zda mají nárok se podílet na 
přípravě, organizaci a provedení mistrovské zkoušky 
všechna autorizovaná společenství, případně je potřeba 
nastavit pravidla pro výběr jednoho atd. 

Vysvětleno. 
 
Nezastupitelnou roli v přípravě, organizaci a provedení mistrovské 
zkoušky hrají komory. Účast dalších subjektů (autorizované 
profesní společenstvo, střední nebo vysoká škola) není nároková. 
Nicméně bude-li pro dané povolání autorizováno profesní 
společenstvo nebo bude-li existovat škola s příslušným zaměřením, 
předpokládá se, že budou přizvány. Autorizace profesních 
společenstev vychází z existujících komorových mechanismů 
autorizace začleněných živnostenských společenstev, jejímž 
smyslem je pro danou odbornost (povolání) stanovit právě jedno 
společenstvo. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že proces 
autorizace bude upraven v rámci pravidel, která komora zveřejní na 
svých internetových stránkách, nikoliv v rámci zákona. Pravidla 
autorizace budou vyžadovat mj. existenci a naplňování etického 
kodexu nebo dobré jméno společenstva v daném oboru, včetně 
pozitivního mediálního obrazu. Obecný požadavek bezúhonnosti 
(všech) fyzických osob, které jsou členy profesního společenstva, 
jako předpoklad autorizace považujeme za excesivní. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 
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Také požadujeme, aby pravidla pro autorizaci byla 
stanovena právním předpisem, aby se předešlo případné 
libovůli při udělování autorizace. 
 
Rovněž požadujeme, aby podmínkou pro udělení 
autorizace byla mj. i bezúhonnost. 

11. K Čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 13) 
 
Požadujeme ustanovení týkající se profesních 
společenstev přepracovat. Podle návrhu, aby šlo 
o profesní společenství, postačují tři podnikatelé 
s oprávněním k podnikání, aniž by vůbec museli fakticky 
podnikat alespoň po nějakou dobu. Jedná se o velmi 
benevolentní požadavky, mnohem mírnější než pro 
uchazeče o mistrovskou kvalifikaci, s nimiž jsou ve 
zjevném nepoměru. Je nežádoucí, aby se na přípravě, 
organizaci a provedení mistrovské zkoušky mohlo podílet 
společenství, které může být odborně mnohem méně 
způsobilé než uchazeč. 
 
Také požadujeme definovat pojem „správný výkon 
odborné činnosti v určitém povolání“, případně jej nahradit 
jiným pojmem, jelikož není patrné, co je tímto myšleno. 

Akceptováno jinak, vysvětleno. 
 
Podmínka pětileté existence by zásadním způsobem limitovala 
společenskou a odbornou angažovanost fyzických osob 
podnikajících v určitém oboru, nereflektovala by ani dynamiku 
technologického vývoje ovlivňujícího obsah řady povolání. Např. 
interní pravidla HK ČR pro začleňování živnostenských 
společenstev do HK ČR vyžadují jen jednoroční existenci příslušné 
asociace, svazu, cechu atd. Pracovní návrh „Pravidel pro provedení 
autorizace profesních společenstev k přípravě, organizaci 
a provedení mistrovské zkoušky“ požaduje, aby profesní 
společenstvo žádající o autorizaci splňovalo Pravidly stanovené 
věcné podmínky po dobu 2 let před podáním žádosti. Definici 
profesního společenstva, které může stát i mimo komory, není třeba 
podmiňovat jakoukoliv délkou jeho existence. Teprve pro účely 
autorizace bude stanovena podmínka jeho víceleté existence. 
 
Správným výkonem se rozumí odborný výkon podnikatelské 
činnosti členů profesního společenstva v souladu s obecně 
závaznými právními předpisy. Bylo doplněno do § 19a odst. 14 
(dříve odst. 13). 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

12. K Čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 14) 
 
Požadujeme vyjasnit, kdo připravuje, organizuje a provádí 
mistrovské zkoušky a podle toho návrh upravit. Podle 
důvodové zprávy k § 19a tyto činnosti vykonávají komory. 
V návrhu však takové výslovné ustanovení schází – 

 
 
Vysvětleno. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZDZT0S)



Stránka 30 (celkem 84) 

zmínka v § 19d odst. 2 písm. b) je nedostatečná. Podle 
odstavce 14 může školu přizvat autorizované profesní 
společenstvo, ale pokud má zkoušky organizovat komora, 
má školu vždy přizvat komora. Dále je třeba vyjasnit roli 
autorizovaného společenství a školy vůči komoře. V RIA 
se uvádí, že komora prostřednictvím zástupců profesních 
společenstev posuzuje odbornou úroveň a materiálně 
technické vybavení škol potřebné pro realizaci 
mistrovských zkoušek. Z návrhu však vůbec neplyne, že 
by se zkouška měla realizovat ve škole, když se škola ani 
na zkoušce nemusí podílet. 
 
Rovněž požadujeme ustanovení upravit, aby bylo 
jednoznačné, zda je právem školy podílet se na mistrovské 
zkoušce, nebo zda záleží na libovůli autorizovaného 
společenstva, zda školu přizve ke spolupráci. 
 
Dále požadujeme upravit situace, kdy pro určité povolání 
bude více škol, tzn. zda všechny mají nárok se podílet, 
nebo je případně nutné nastavit pravidla pro výběr pouze 
jedné z nich atd. 
 
Taktéž požadujeme slova „střední odborná škola“ nahradit 
slovy „střední škola“ a dát do souladu s touto skutečností 
celý text. Střední odborná škola je podle zákona č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním 
a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, střední školou (viz § 7 odst. 3 
a přechodné ustanovení § 185 odst. 3 uvedeného zákona). 

Součástí návrhu je i novelizace § 4, v němž se rozšiřuje stávající 
působnost komor, tedy že komory nově „připravují, organizují 
a provádějí mistrovské zkoušky“. 
 
Nezastupitelnou roli v přípravě, organizaci a provedení mistrovské 
zkoušky hrají komory. Účast dalších subjektů (autorizované 
profesní společenstvo, střední nebo vysoká škola) není nároková. 
Nicméně bude-li pro dané povolání autorizováno profesní 
společenstvo nebo bude-li existovat škola s příslušným zaměřením, 
předpokládá se, že budou přizvány. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

13. K Čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 16, § 19f odst. 1) 
 
Není nám zřejmý rozdíl mezi podrobnostmi o obsahu 
a organizaci mistrovské zkoušky podle § 19a odst. 16 
a obecnými pravidly pro mistrovské zkoušky podle § 19f 
odst. 1 – požadujeme pojmy vyjasnit. Požadujeme obě 
ustanovení sloučit do jediného a změnit tak, aby pravidla 
týkající se mistrovských zkoušek byla stanovena právním 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že 
veškeré další podrobnosti budou upraveny v rámci pravidel, která 
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předpisem, např. vyhláškou příslušného ministerstva. 
Uznáváme vnitřní normotvorbu komory, avšak tyto vnitřní 
předpisy zavazují pouze členy komory, nikoliv třetí osoby, 
které nejsou členy komory. Dále je třeba ustanovení 
konkretizovat, např. co se myslí předpoklady pro konání 
mistrovské zkoušky – ty jsou totiž stanoveny 
v navrhovaném § 19a odst. 7. Dále není patrné, co se 
rozumí úhradou nákladů na vytvoření mistrovského díla – 
§ 19a odst. 15 hovoří pouze o úhradě. Dále požadujeme 
definovat, o jaké podmínky a lhůty má jít a mezi které 
subjekty se mají dělit přijaté úhrady. 

komora zveřejní na svých internetových stránkách, nikoliv v rámci 
zákona či prováděcího předpisu. 
 
Pravidly podle § 19a odst. 17 (dříve odst. 16) se rozumí pravidla 
stanovující požadavky a pravidla specifická pro mistrovskou 
zkoušku ověřující každou jednotlivou mistrovskou kvalifikaci. Svou 
podstatou se budou blížit kvalifikačním a hodnotícím standardům 
jednotlivých profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb.  
 
Obecnými pravidly pro mistrovské zkoušky podle § 19f odst. 1 se 
rozumí obecná pravidla a principy společné pro všechny mistrovské 
zkoušky. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

14. K Čl. I bodu 3 (§ 19b odst. 2) 
 
Požadujeme ustanovení zrušit. Ustanovení opakuje to, co 
vyplývá z čl. 2 odst. 3 Listiny základních práv a svobod – 
již nyní mohou osoby u svého povolání používat jakékoliv 
označení, s výjimkou pro vědeckou hodnost nebo titul 
absolventa vysoké školy podle § 93m zákona č. 111/1998 
Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Pokud je záměrem 
předkladatele, aby mohli označení „mistr“ u svého povolání 
používat pouze absolventi mistrovské zkoušky, pak je 
třeba ustanovení přeformulovat a zároveň stanovit sankce 
při porušení tohoto ustanovení. 

Vysvětleno. 
 
Text předmětného ustanovení a příslušné části důvodové zprávy 
byl na základě vypořádání zásadní připomínky MSp č. 6 
přepracován a doplněn. 

 
Držitel mistrovského listu je oprávněn používat označení „mistr“ 
u svého jména nebo obchodní firmy v rámci výkonu povolání, které 
je příslušné získané mistrovské kvalifikaci. Užívání označení „mistr“ 
je dobrovolné a je žádáno ze strany řemeslníků. Mělo by přispět ke 
zvýšení prestiže mistrovské zkoušky a zájmu o ní. Označení se 
bude využívat zejména v reklamě a případně v profesním styku 
(nikoliv např. v občanském průkaze). 

 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 
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15. K Čl. I bodu 3 (§ 19b odst. 3 písm. f)) 
 
Požadujeme vypustit písmeno f), podle kterého mistrovský 
list obsahuje informace o způsobilosti vzdělávat žáky. Zda 
má příslušná fyzická osoba odbornou kvalifikaci pro 
přímou pedagogickou činnost, posuzuje ředitel školy. 
Získání profesní kvalifikace příslušná fyzická osoba 
prokáže řediteli školy osvědčením podle § 19 zákona č. 
179/2006 Sb. (viz též zásadní připomínka č. 6 k § 19a odst. 
4). 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

16. K Čl. I bodu 3 (§ 19b odst. 5) 
 
Požadujeme doplnit řešení situací, kdy je třeba vydat 
mistrovský list znovu, např. z důvodu změny jména 
držitele. Tato možnost je důležitá mj. i pro trans-gender 
osoby (viz např. § 4 odst. 6 vyhlášky č. 3/2015 Sb., 
o některých dokladech o vzdělání, ve znění pozdějších 
předpisů). 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

17. K Čl. I bodu 3 (§ 19b odst. 6) 
 
Požadujeme ustanovení zrušit, jakož i všechna související 
ustanovení. U dokladů o vzdělání a podobného typu 
dokladů není obvyklé uplatňovat koncepci zániku jejich 
platnosti. Například jednou dosažené vzdělání 
(kvalifikace), ať už v rámci počátečního nebo dalšího 
vzdělávání, zůstávají jejich držiteli trvale. Navíc nejsou 
řešeny situace, kdy dojde ke zjevné chybě v psaní nebo 
jiné zřejmé nesprávnosti. V takovém případě by dle návrhu 
nemohly být provedeny ani jejich opravy. K uvedenému 
odstavci si pouze pro doplnění dovolujeme upozornit, že 
není možné ztratit svéprávnost, nýbrž je možné ztratit 
pouze plnou svéprávnost. 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 
 
 

18. K Čl. I bodu 3 (§ 19b odst. 7) 
 
Požadujeme ustanovení odstavce 7 zrušit jako 
nadbytečné, neboť obsahuje pouze informaci o tom, že 
ukládání upravují nějaké jiné právní předpisy, což se 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 
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rozumí samo sebou. 

19. K Čl. I bodu 3 (zejména k § 19f odst. 2 a § 19g odst. 
4 až 7) 

 
Požadujeme všechna ustanovení související s etickým 
kodexem, včetně důtek udělovaných za hrubé porušení 
etického kodexu, přepracovat nebo zrušit. Případně 
stanovit, že bude vydán prováděcí právní předpis, ve 
kterém bude daná problematika upravena. Zákon totiž 
v návrhu nestanoví ani základní vymezení, k čemu má 
etický kodex sloužit a co má obsahovat. Nejsou stanoveny 
žádné bližší požadavky ke zpracování, obsahu, zveřejnění 
etického kodexu – zveřejnění na internetových stránkách 
komor je zcela nedostatečné, neboť ze zákona 
č. 301/1992 Sb. dokonce vůbec nevyplývá povinnost 
komor mít zřízeny internetové stránky (srov. např. § 13 
zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech a o změně některých 
zákonů). Navržená úprava je tedy v rozporu s výhradou 
zákona podle čl. 4 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, 
neboť neukládá povinnosti na základě zákona a v jeho 
mezích. 

Neakceptováno. 
 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že 
veškeré další podrobnosti budou upraveny v rámci pravidel, která 
komora zveřejní na svých internetových stránkách, nikoliv v rámci 
zákona či prováděcího předpisu. 
 
Záleží na žadatelích, zda využijí možnosti vykonat mistrovskou 
zkoušku, protože není povinná a není nutná pro výkon jakýchkoliv 
řemeslných činností. 
 
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra byl § 19g zcela přepracován, 
problematika porušení etického kodexu držitelem mistrovského listu 
byla nově vyčleněna do samostatného § 19h. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

20. K Čl. I bodu 3 (§ 19g odst. 1) 
 
Požadujeme dané ustanovení zrušit, neboť je zcela na 
komoře, jak si uspořádá své případné vnitřní orgány. 
Pokud má být však cílem zavázat komoru kontrolou, je 
třeba dané ustanovení reformulovat, aby byl tento cíl 
zřejmý. 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Cílem je zavázat komory přezkumem průběhu a výsledku 
mistrovské zkoušky. Za tímto účelem je nezbytné, aby bylo 
stanoveno, že komory zřídí příslušné orgány.  
 
Na základě průběhu mezirezortního připomínkového řízení by celý 
§ 19g přepracován. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 
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21. K Čl. I bodu 3 (§ 19g odst. 2) 
 
Požadujeme, aby postup pro podávání podnětů 
k přezkumu průběhu a výsledku mistrovské zkoušky byl 
určen právním předpisem a aby měl obecnou působnost, 
nikoliv aby byl určován pro každou jednotlivou zkoušku, jak 
by bylo možné dovodit ze slov „nejpozději 60 dnů před 
konáním zkoušky“. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
Postup pro podávání podnětů k přezkumu průběhu a výsledku 
mistrovské zkoušky vydávaný komorou bude mít obecnou 
působnost, nebude určován pro každou jednotlivou zkoušku. 
V zájmu upřesnění byla formulace ustanovení upravena. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že postup 
pro podávání podnětů k přezkumu průběhu a výsledku mistrovské 
zkoušky bude vydávat komora a nebude určen právním předpisem. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

22. K Čl. I bodu 3 (§ 19g odst. 3) 
 
Požadujeme uvedené ustanovení upravit. Pokud komora 
podle návrhu uzná podnět za důvodný, toliko může 
umožnit opakování zkoušky. Pokud se však vyskytly 
nedostatky, které mohly mít vliv na výsledek zkoušky, je 
třeba, aby komora byla povinna opakování zkoušky nařídit, 
tedy aby měl žadatel nárok na opakování zkoušky. Dále je 
třeba zakotvit i možnost uchazeči zpětně uznat zkoušku 
za splněnou (například pokud je zjevné, že uchazeč splnil 
všechny požadavky, ale komise se dopustila omylu). 

Akceptováno jinak. 
 
Text § 19g odst. 3 upraven.  
 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 
 
 
 

23. K Čl. I bodu 3 (§ 19h) 
 
Požadujeme ustanovení přepracovat. Z ustanovení není 
jasný vztah ke kontrolnímu řádu (jakými procesními 
pravidly se bude řídit proces uznání podnětu za 
oprávněný). Dále je otázka, zda navržené kontrolní 
pravomoci jsou dostatečné, když návrh upravuje pouze 
možnost pozastavit komorám výkon činnosti. 

Vysvětleno. 
 
Pozastavení organizace mistrovských zkoušek je přiměřeným 
nápravným opatřením, neboť plynulé provádění mistrovských 
zkoušek je autentickým zájmem komor. 
 
Jednotlivé procesy nebudou výkonem veřejné správy. 
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Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

24. K Čl. I bodu 3 (§ 19i) 
 
Požadujeme, aby pravidla pro schvalování dokumentů 
stanovilo ministerstvo vyhláškou. Podle návrhu do řídícího 
výboru jmenují členy ve vzájemné dohodě ministři, jedná 
se tedy vlastně fakticky o ministerstva, a proto není třeba 
na úrovni zákona takový orgán zřizovat – je na jednotlivých 
ministerstvech, zda si zřídí nějaké výbory. Navržený orgán 
se tedy jeví jako zbytečný. Dále je třeba upravit postup, 
když určité dokumenty nebudou schváleny. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
Členy Řídicího výboru nebudou pouze zaměstnanci ministerstev. 
 
Text ustanovení doplněn. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

25. K Čl. II (novela živnostenského zákona) 
 
Požadujeme mistrovskou kvalifikaci provázat s právním 
řádem tak, aby byla pro jejího držitele více využitelná. 
Návrh, že se jí prokazuje odborná způsobilost pro 
řemeslné živnosti, se jeví jako v podstatě zbytečný. Již 
před konáním mistrovské zkoušky totiž musí uchazeč 
prokázat střední vzdělání, čímž zpravidla splní podmínku 
podle § 21 odst. 1 písm. a) nebo b) živnostenského 
zákona, a dále 5 let praxe, čímž téměř splní požadavek 
6leté praxe umožňující doklad o odborné způsobilosti 
nahradit, jak stanoví § 22 písm. f) živnostenského zákona. 
Navíc nám není zcela zřejmé, proč v navrhovaném 
ustanovení nejsou uvedena slova „v příslušném oboru 
(povolání)“, jako je tomu i u písmen a) až f). 

Akceptováno částečně.  
    
Příslušné ustanovení doplněno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

26. K důvodové zprávě, obecné části – bodu 7 
 
Požadujeme zrušit větu „Zároveň bude této skupině 
umožněno vykonávat pozici učitele odborného výcviku na 
středních školách bez nutnosti pedagogického vzdělání.“. 
Tato možnost vyplývá z novely zákona o pedagogických 
pracovnících, nikoliv z tohoto návrhu. 

Upraveno jinak. 
 
Text byl zpřesněn. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 
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27. K důvodové zprávě, obecné části – bodu 9 
 
Požadujeme přepracovat zhodnocení korupčních rizik, 
neboť je zcela nedostatečné. Nelze souhlasit s tvrzením 
předkladatele, že by systém byl nastaven jako vysoce 
transparentní. 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

28. K důvodové zprávě, zvláštní části – Čl. I., bodu 3, 
§19c 

 
Požadujeme důvodovou zprávu upravit podle návrhu 
zákona. Z důvodové zprávy vyplývá, že by mělo docházet 
k ustavení mistrovské kvalifikace, návrh zákona však nic 
takového neupravuje. 

Akceptováno.  
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

29. Obecně k RIA 
 
Požadujeme z části „Implementace doporučené varianty 
a vynucování“ vypustit, že implementaci a přezkum zajistí 
MŠMT, neboť mistrovská kvalifikace podle tohoto návrhu 
vůbec není v gesci MŠMT. 
 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy změnilo připomínku na 
doporučující. 

Doporučující připomínky 

1. K obálce (část Důvod předložení) a předkládací 
zprávě 

 
Doporučujeme slovo „příčinnou“ nahradit slovem 
„příčinou“. 

Akceptováno. 

2. K Čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 7) 
 
Doporučujeme do návrhu doplnit, že zkoušku lze konat 
pouze z mistrovské kvalifikace, která je vedena v evidenci, 
a pouze k takové se lze přihlásit. Dále doporučujeme 
vymezit pojem „příslušné povolání“, neboť není patrné, 
které je pro určitou mistrovskou kvalifikaci příslušné 
povolání. Evidence mistrovských kvalifikací by mohla 
obsahovat navázání mistrovské kvalifikace na Národní 
soustavu povolání ve smyslu § 6 odst. 1 písm. f) zákona 

 
 
Akceptováno. 
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č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších 
předpisů. 
 
Doporučujeme písmena a) a b) sloučit, aby bylo 
jednoznačné, že podmínkou pro konání zkoušky je vždy 
splnění podmínek c) až f) a dále navíc splnění podmínky 
podle písmene a), nebo podmínky podle písmene b). 
 
Rovněž doporučujeme doplnit podmínku, že uchazeč je 
bezdlužný. 
 
V neposlední řadě nám není ani z důvodové zprávy jasné, 
proč je možnost vykonat mistrovskou zkoušku omezena na 
státní občany členských států EU. Nevidíme důvod, proč 
by ji nemohli vykonat i občané států mimo EU, pokud splní 
zákonné podmínky. Doporučujeme proto písmeno f) 
z návrhu zákona vypustit. 
 
Také si dovolujeme konstatovat, že dle § 58 odst. 1 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním 
a vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, se úspěšným ukončením příslušného 
vzdělávací programu středního vzdělávání dosahuje 
stupňů vzdělání – střední vzdělání, střední vzdělání 
s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou. 
Střední vzdělání získá žák úspěšným ukončením 
vzdělávacího programu v délce 1 roku nebo 2 let denní 
formy vzdělávání. Střední vzdělání s výučním listem získá 
žák úspěšným ukončením vzdělávacího programu v délce 
2 nebo 3 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího 
programu zkráceného studia pro získání středního 
vzdělání s výučním listem. Střední vzdělání s maturitní 
zkouškou získá žák úspěšným ukončením vzdělávacích 
programů šestiletého nebo osmiletého gymnázia, 
vzdělávacího programu v délce 4 let denní formy 
vzdělávání, vzdělávacího programu nástavbového studia 
v délce 2 let denní formy vzdělávání nebo vzdělávacího 

 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
Neakceptováno. 
Podmínku bezdlužnosti vnímáme jako neodůvodněnou a tedy 
zbytečně administrativně zatěžující. 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
Upraveno. 
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programu zkráceného studia pro získání středního 
vzdělání s maturitní zkouškou. Necháváme tedy na 
zvážení předkladatele, zda chce ponechat uvedenou 
podmínku středního vzdělání, či ji případně nějakým 
způsobem specifikovat. 

3. K Čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 9) 
 
Doporučujeme zvážit, zda by nebylo vhodné ustanovení 
upravit. Podmínky bezúhonnosti se v návrhu zdají být 
nastaveny příliš benevolentně. Dáváme ke zvážení, zda by 
nebylo vhodné se inspirovat např. u § 29a odst. 1 písm. a) 
zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 
a o změně některých zákonů, ve znění sněmovního tisku 
č. 503/0. 

Akceptováno. 

4. K Čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 13) 
 
Doporučujeme pojem „svazek“ nahradit jiným pojmem 
odpovídajícím vymezení profesního společenstva, např. 
pojmem „spolek“, který nejvíce odpovídá tomu, že 
společenstvo vydává stanovy, eviduje členskou základnu 
atd. 

Akceptováno.  
 
 

5. K Čl. I bodu 3 (§ 19b odst. 1, § 19b odst. 3 písm. k)) 
 
Doporučujeme zrušit v odstavci 1 větu poslední 
a v odstavci 3 písmeno k), podle kterého mistrovský list 
obsahuje podpis ministra. Podpis ministra považujeme 
v tomto případě za zbytečný. 

Neakceptováno. 
 
Spolupodpis příslušného ministra na mistrovském listu by měl 
přispět ke zvýšení prestiže mistrovské zkoušky a zájmu o ní. 

6. K Čl. I bodu 3 (§ 19b odst. 3 písm. j)) 
 
Doporučujeme ustanovení zrušit. Stěžejní bude podpis 
organizátora zkoušky, tedy komory. 

Neakceptováno. 
 
Podpis statutárního zástupce autorizovaného profesního 
společenstva na mistrovském listu je vyjádřením 
spoluzodpovědnosti autorizovaného profesního společenstva. 

7. K Čl. I bodu 3 (§ 19b odst. 3) 
 
Doporučujeme stanovit jako náležitost identifikátor 
osvědčení, přes který by bylo možné snadno zkontrolovat 
v evidenci platnost osvědčení (údaje předpokládané 

Akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZDZT0S)



Stránka 39 (celkem 84) 

návrhem nemusí být pro jednoznačné ověření dostatečné). 

8. K Čl. I bodu 3 (§ 19c odst. 4) 
 
Doporučujeme z gramatického hlediska slova „u povolání 
zemědělských, potravinářských a lesnických“ nahradit 
slovy „pro povolání zemědělská, potravinářská a lesnická“. 
Připomínka platí obdobně i pro § 19d odst. 4. 

Akceptováno. 

9. K důvodové zprávě, obecné části – bodu 8 
 
Doporučujeme slova „v souladu se zákonem č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů“ nahradit slovy „v 
souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů“. 

Upraveno jinak. 
 
Příslušný text byl komplexně přepracován a již předmětný zákon 
nezmiňuje.  

10. K důvodové zprávě, zvláštní části – Čl. I, bodu 3, § 
19f, 19g a 19h 

 
Doporučujeme uvést důvodovou zprávu do souladu 
s návrhem zákona, neboť odůvodnění uvedená u těchto 
ustanovení ve zvláštní části důvodové zprávy neodpovídají 
obsahově návrhu zákona. 

Akceptováno. 

11. Obecně k RIA 
 
Doporučujeme RIA přepracovat, doplnit a zhodnotit další 
varianty řešení, zejména variantu, podle které by 
mistrovské zkoušky provádělo určité ministerstvo nebo jím 
zřízená nebo pověřená osoba, například na základě 
výběrového řízení. 
 
Dále doporučujeme doplnit, aby se RIA v rámci 
vyhodnocení nákladů a přínosů variant zabývala 
i možností, že by předpoklady z hlediska kvality 
a organizace splnil i jiný subjekt než komora. Vzhledem 
k tomu, že předpoklady se u jiných subjektů mohou v čase 
měnit, znamenalo by to riziko, že pro možnost pověřit 
výkonem činnosti jiný subjekt by se musel změnit zákon. 
Takové řešení je však krajně nevhodné. 

Neakceptováno. 
 
Zvolené řešení je výsledkem konzultací se zástupci profesních 
společenstev.  
 
 
 
 
ZZ RIA vyhodnocuje i variantu, kdy by přípravu, organizaci 
a provádění mistrovské zkoušky provádělo jakékoliv profesní 
společenstvo, které splní zákonem dané požadavky. 
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12. Obecně k Přehledu dopadů návrhu právního 
předpisu 

 
Doporučujeme tuto část vypustit, neboť podle čl. 3.4 
Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA) 
případ, kdy je předložen návrh právního předpisu 
současně se zpracovanou RIA, je výjimkou ze zpracování 
přehledu dopadů. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní připomínky 

1. K části první čl. I bodu 1 (§ 1) 
 
Jsme toho názoru, že doplňovaná věta nedůvodně 
rozšiřuje osobní působnost novelizovaného zákona, který 
se doposavad dotýká výhradně podnikatelů, resp. členů 
komor a jejich aktivit, také na zaměstnance, pročež 
požadujeme slova „i zaměstnanců“ vypustit. 

Vysvětleno, upraveno jinak. 
 
O vykonání mistrovské zkoušky v příslušném povolání vedoucí 
k získání mistrovské kvalifikace bude oprávněna žádat každá 
fyzická osoba, kdo splní zákonem stanovené podmínky. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 

2. K části první čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 1 a 3) 
 
Konstatujeme, že v návrhu absentuje vymezení vzájemné 
souvislosti a provázanosti navrhovaných institutů 
„mistrovská kvalifikace“ a „mistrovská zkouška“, které pro 
jeho nezbytnost požadujeme doplnit. 

Akceptováno. 
 
V zájmu vyjasnění vztahu pojmů "mistrovská zkouška" 
a "mistrovská kvalifikace" byla upravena ustanovení §19a odst. 3 
a 7. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 

3. K části první čl. I bodu 3 [§ 19a odst. 7 písm. d), § 
19a odst. 11 a § 19b odst. 6 zákona o HK ČR a AK 
ČR] a části druhé čl. II bodu 2 [§ 21 odst. 1 písm. g) 
živnostenského zákona] 

 
Z hlediska terminologického požadujeme v souladu 
s občanským zákoníkem nahradit v § 19b odst. 6 slova 
„ztrátou svéprávnosti“ slovy „omezením svéprávnosti“. 
Podle stávající občanskoprávní úpravy totiž svéprávnost 
nelze ztratit (svéprávnosti se nezbavuje), může toliko dojít 
k jejímu omezení. Obecně však nesouhlasíme s koncepcí, 
v níž by podle § 19a odst. 7 písm. d) plná svéprávnost měla 

Akceptováno jinak, vysvětleno. 
 
Mistrovská kvalifikace je schopnost fyzické osoby vykonávat 
odborné činnosti, které vyžadují nejvyšší úroveň dovedností 
a znalostí v daném příslušném povolání. Mistr musí být schopen 
navrhnout a zhotovit mistrovské dílo, řídit práci v příslušném 
povolání a vést zakázku a vykonávat příslušné povolání z hlediska 
provozně ekonomického a pracovně právního. Z tohoto hlediska 
považujeme podmínku plné svéprávnosti za zcela důvodnou. 
 
§ 19b odst. 6 byl na základě akceptování zásadní připomínky MŠMT 
č. 17 a MV č. 5 vypuštěn. 
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být jedním z požadavků na žadatele o vykonání mistrovské 
zkoušky dokládaným podle § 19a odst. 11 příslušnou 
listinou (v úvahu v tomto případě přichází patrně pouze 
čestné prohlášení) a omezení svéprávnosti by podle § 19b 
odst. 6 mělo bez dalšího vést k zániku platnosti 
mistrovského listu. Účelem institutu omezení svéprávnosti 
je primárně ochrana osoby, jejíž svéprávnost je omezena, 
toto omezení nicméně nemusí vést k neschopnosti např. 
vzdělávat žáky v odborné přípravě [viz § 19a odst. 4 a § 
19b odst. 3 písm. f)]. Zánik platnosti mistrovského listu by 
měl být podle našeho názoru následkem pouze takového 
omezení svéprávnosti, které fakticky znemožňuje výkon 
odborné činnosti nebo vystavuje omezeného ve 
svéprávnosti bezprostřednímu riziku při jejím výkonu. 
Závěrem podotýkáme, že vzhledem k tomu, že mistrovský 
list by měl být podle návrhu dokladem odborné způsobilosti 
pro řemeslné živnosti, se ztráta jeho platnosti jeví jako 
nadbytečná, neboť pro tento případ je omezení 
svéprávnosti již upraveno, a to v § 58 odst. 1 písm. a) 
živnostenského zákona ve spojení s § 6 odst. 1 písm. a) 
téhož právního předpisu. Ze shora uvedených důvodů 
požadujeme, aby předkladatel podmínku plné svéprávnosti 
přehodnotil. 

Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 

4. K části první čl. I bodu 3 [§ 19a odst. 12 a 13, § 19c 
odst. 2 písm. c) a § 19i odst. 1 písm. b)] 

 
Upozorňujeme, že z návrhu ani důvodové zprávy není 
zřejmý záměr předkladatele v souvislosti s institutem 
autorizovaného profesního společenstva, respektive 
profesního společenstva. Není jasné, zda chce 
předkladatel upravit novou právní formu, nebo pouze 
vymezit specifické požadavky na právnickou osobu tak, 
aby bylo možné ji ve smyslu návrhu mít za tzv. profesní 
společenstvo. Podle parametrů autorizovaných profesních 
společenstev vymezených v návrhu (členská schůze, 
sdružování na základě společného zájmu, statutární 
zástupce atd.) se zjevně má jednat o právnickou osobou, 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
Cílem je pouze vymezit specifické požadavky na právnickou osobu 
tak, aby bylo možné ji ve smyslu návrhu mít za tzv. profesní 
společenstvo. V tomto smyslu bylo formulačně upraveno 
ustanovení §19a odst. 14 (dříve odst. 13). 
 
Byla doplněna definice autorizovaného profesního společenstva – 
§ 19a odst. 13 (dříve odst. 12).  
 
Právní, resp. organizačně právní formou profesních společenstev 
bude spolek. S ohledem na stávající terminologii komorového 
zákona, který hovoří o živnostenských nebo zemědělských, 
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a to korporaci (s členskou základnou), přičemž se 
navrhovaná úprava velmi přibližuje spolku. Je přitom 
otázkou, zda je tento požadavek nezbytný,  
tj. zda by například nepostačovalo sdružení osob v societě. 
Za těchto okolností uvádíme, že nesouhlasíme se 
zavedením samostatné právní formy, je-li to cílem 
předkladatele. Pro zavedení nové právní formy jednak 
nevidíme důvod, jednak by předkládaná podoba návrhu 
byla k tomuto účelu nedostačující (upozorňujeme, že vznik 
právnických osob zásadně stojí na registračním principu – 
viz § 122 občanského zákoníku). Je-li cílem předkladatele 
toliko stanovit předpoklady pro to, aby bylo možné určitou 
právnickou osobu (ať půjde o spolek či obchodní 
korporaci) považovat podle návrhu za profesní 
společenstvo, což doporučujeme, je třeba relevantní 
ustanovení reformulovat. Dále upozorňujeme, že návrh 
nedefinuje autorizované profesní společenstvo, byť s tímto 
pojmem pracuje především. Považujeme přitom za 
nezbytnou detailnější úpravu procesu autorizace 
profesních společenstev přímo v návrhu, včetně stanovení 
okamžiku vzniku, resp. účinnosti rozhodnutí o autorizaci 
profesního společenstva. Z důvodu vzniku práv 
a povinností osob v důsledku tohoto postupu by absence 
zákonné úpravy a ponechání regulace pouze na komorách 
mohly představovat rozpor s ústavním pořádkem (viz 
zejména čl. 2 odst. 2 Listiny a čl. 79 odst. 3 Ústavy). Za 
nejvhodnější řešení proto považujeme, aby předkladatel 
autorizaci profesních společenstev koncipoval jako 
zvláštní oprávnění udělované již existující právnické osobě 
komorou na základě zákonem stanoveného postupu 
a vymezených podmínek. To je ostatně postup běžný 
v dalších veřejnoprávních úpravách. 

potravinářských a lesnických společenstvech, zůstává předkladatel 
u termínu „společenstvo“. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že proces 
autorizace bude upraven v rámci pravidel, která komora zveřejní na 
svých internetových stránkách, nikoliv v rámci zákona.  
  
Jednotlivé procesy nebudou výkonem veřejné správy. 
 
Záleží na žadatelích, zda využijí možnosti vykonat mistrovskou 
zkoušku, protože není povinná a není nutná pro výkon jakýchkoliv 
řemeslných činností. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti změnilo připomínku na doporučující. 
 
 
 

5. K části první čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 15 a 16) 
 
S odkazem na obecnou připomínku k návrhu považujeme 
za nevhodné, aby otázky úhrady za mistrovskou zkoušku 
a další podrobnosti byly ponechány čistě na uvážení 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
Vykonání mistrovské zkoušky je soukromoprávní záležitostí 
a úhrada za její vykonání soukromoprávním plněním. Ze strany 
komor se bude jednat o službu poskytovanou externím subjektům, 
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komory – takové řešení by umožňovalo arbitrární postup. 
Doporučujeme zavést postup pro spolurozhodování 
státních orgánů. Závažný deficit pak shledáváme i ve 
formě publikace na internetu, přičemž podotýkáme, že 
navrhovaná lhůta působí dojmem, že pro každou 
jednotlivou konanou mistrovskou zkoušku budou 
stanovována speciální pravidla, což hodnotíme jako velmi 
nepřehledné a umožňující neopodstatněnou rozdílnou 
aplikaci pravidel, která by měla být jednotná pro všechny 
uchazeče. Požadujeme proto doplnění příslušné právní 
úpravy do návrhu. 

členům i nečlenům komor. V tomto smyslu byla doplněna důvodová 
zpráva. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že 
veškeré další podrobnosti budou upraveny v rámci pravidel, která 
komora zveřejní na svých internetových stránkách, nikoliv v rámci 
zákona. 
 
K ustanovení §19a odst. 17 (dříve odst. 16) – tato pravidla budou 
speciální pro každou mistrovskou kvalifikaci, v žádném případě 
nebudou speciální pro každou jednotlivou konanou mistrovskou 
zkoušku. V zájmu odstranění nejasností bylo předmětné ustanovení 
upraveno a zároveň bylo nově do §19d odst. 2 doplněno písm. f). 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním.    

6. K části první čl. I bodu 3 (§ 19b odst. 2) 
 
Zvolenou formulaci, že je držitel mistrovského listu 
oprávněn používat označení „mistr“ u „svého povolání“ 
považujeme za neurčitou a matoucí. V tomto směru není 
zřejmý záměr předkladatele, avšak za smysluplnější 
bychom považovali uvádění označení „mistr“ u jména či 
obchodní firmy daného řemeslníka. Požadujeme proto, 
aby předkladatel navrhované ustanovení naznačeným 
způsobem precizoval, a případně aby vyjasnil, kde jej bude 
smět držitel mistrovského listu uvádět (na svém razítku, 
reklamě, či jinde). 

Akceptováno. 
 
Text předmětného ustanovení a příslušné části důvodové zprávy 
byl na základě konzultace s MSp přepracován a doplněn. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním.  

7. K části první čl. I bodu 3 [§ 19f odst. 2 a § 19i odst. 
1 písm. b)] 

 
Požadujeme do návrhu doplnit, co má být obsahem 
etického kodexu a jaký má mít tento dokument charakter 
z hlediska právní závaznosti. 

Vysvětleno. 
 
Etický kodex je normou příznačnou pro stavovské komunity, např. 
pro profesní komory s povinným členstvím nebo pro dobrovolné 
spolkové aktivity (profesní společenstva). Obecně vymezuje 
minimální standardy stavovské etiky, zejména bližší podmínky 
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dodržování zásad bezúhonnosti, nezávislosti, nestrannosti, 
odborné způsobilosti a náležité péče. U spolků bývá etický kodex 
součástí stanov, u profesních komor bývají jeho ukotvení a právní 
síla různé. Nemusí být povinný pro všechny členy (Komora 
daňových poradců), anebo je závazný pro všechny členy (Komora 
auditorů). Někdy je etický kodex součástí stavovských předpisů, 
případně vydávaných samosprávnou profesní komorou bez přímé 
ingerence státních orgánů a ani není explicitně zmíněn v zákoně 
(Exekutorská komora, Komora daňových poradců), někdy namísto 
formalizovaného etického kodexu zákon odkazuje obecně na 
nutnost konat v souladu s etikou, přičemž veškeré stavovské 
předpisy včetně normování etiky jsou výhradní záležitostí stavovské 
komunity (lékařská nebo lékárnická komora), někdy musí být etický 
kodex vydáván v součinnosti, resp. po projednání se státním 
orgánem (Komora auditorů), jindy sice řada stavovských předpisů 
podléhá souhlasu ze strany státního orgánu, ne však etický kodex 
(Exekutorská komora). 
 
Navrhované uchopení etického kodexu tak nevybočuje z postupů 
uplatňovaných v platném právním řádu. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 

8. K části první čl. I bodu 3 (§ 19g odst. 1 a 8) 
 
Konstatujeme, že problematika „dohledu“ (patrně nad 
konáním mistrovské zkoušky) není v návrhu nijak blíže 
upravena, pročež ji považujeme za neurčitou 
a neaplikovatelnou. Požadujeme proto doplnění příslušné 
právní úpravy, anebo vypuštění slov „dohledem/dohledu 
a“. 

Akceptováno. 
 
Text odst. 1 upraven.  
 
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra byl § 19g zcela přepracován, 
problematika porušení etického kodexu držitelem mistrovského listu 
byla nově vyčleněna do samostatného § 19h. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 

9. K části první čl. I bodu 3 (§ 19g odst. 2) 
 
Nepovažujeme za akceptovatelné, aby procesní úprava 
podávání podnětů k přezkumu průběhu a výsledku 

Akceptováno částečně, vysvětleno.  
 
Vykonání mistrovské zkoušky je soukromoprávní záležitostí. Ze 
strany komor se bude jednat o službu poskytovanou externím 
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mistrovské zkoušky byla ponechána čistě na libovůli 
komor, zvláště má-li se jednat o výjimku z aplikace 
správního řádu. Ze zvolené lhůty zveřejnění postupu dále 
usuzujeme, že tento může být stanovován jednorázově pro 
každou mistrovskou zkoušku zvlášť, což považujeme za 
zcela nevhodné. Z uvedených důvodů požadujeme do 
návrhu doplnit obecnou právní úpravu příslušných 
procesních pravidel. 

subjektům, členům i nečlenům komor. V tomto smyslu byla 
doplněna důvodová zpráva. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že 
veškeré další podrobnosti budou upraveny v rámci pravidel, která 
komora zveřejní na svých internetových stránkách, nikoliv v rámci 
zákona. 
 
Postup pro podávání podnětů k přezkumu průběhu a výsledku 
mistrovské zkoušky vydávaný komorou bude mít obecnou 
působnost, nebude určován pro každou jednotlivou zkoušku. 
V zájmu upřesnění byla formulace ustanovení upravena. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 

10. K části první čl. I bodu 3 (§ 19g odst. 3) 
 
Nespatřujeme smysl v tom, aby podněty ohledně 
nedostatků při konaných mistrovských zkouškách 
vyřizovaly komory jako takové, když podle § 19g odst. 1 
jsou za tímto účelem povinny zřídit specializované orgány, 
jež by následně tuto agendu logicky měly vykonávat. 
Požadujeme proto slovo „komora“ nahradit slovy „orgán 
podle odstavce 1“. 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 

11. K části první čl. I bodu 3 (§ 19g odst. 5 věta 
poslední) 

 
Není zřejmé, co předkladatel míní ve spojení s odvoláním 
adjektivem „řádné“, když návrh nestanovuje náležitosti 
odvolání proti rozhodnutí o uložení/udělení důtky a podle § 
19g odst. 8 se na tento postup ustanovení správního řádu 
patrně neaplikují (byť záměr předkladatele ani v tomto 
směru není jednoznačný). Požadujeme proto buď doplnění 
příslušné právní úpravy, anebo nahrazení slov „Řádné 

Akceptováno. 
 
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra byl § 19g zcela přepracován, 
problematika porušení etického kodexu držitelem mistrovského listu 
byla nově vyčleněna do samostatného § 19h. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 
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a včas“ slovem „Včasně“. 

12. K části první čl. I bodu 3 (§ 19g odst. 8) 
 
Nepovažujeme za přípustné, aby výluka z aplikace 
správního řádu byla stanovována „vnitřními předpisy 
komor“ (publikovanými na internetu) nebo „vyplynutím 
z povahy věci“. Požadujeme proto slova „nebo vnitřní 
předpisy komor něco jiného nebo nevyplývá-li něco jiného 
z povahy věci“ nahradit slovem „jinak“. 

Akceptováno jinak. 
 
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra byl § 19g zcela přepracován, 
problematika porušení etického kodexu držitelem mistrovského listu 
byla nově vyčleněna do samostatného § 19h. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 

13. K části první čl. I bodu 3 (§ 19h odst. 2 věta druhá) 
 
Požadujeme v návrhu stanovit, zda ne/mají námitky proti 
uložení opatření podle § 19h odst. 1 odkladný účinek. 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 
 
 

14. K části první čl. I bodu 3 (§ 19h odst. 2 věta třetí) 
 
Požadujeme zpřesnit stanovenou patnáctidenní lhůtu 
doplněním jejího počátečního okamžiku, tedy stanovením, 
od kdy tato běží. 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo spravedlnosti souhlasí s vypořádáním. 

Doporučující připomínky 

1. Obecně k návrhu 
 
Konstatujeme, že předkládaný návrh vykazuje řadu 
legislativních nedostatků, pro které považujeme za 
nezbytné jeho revizi. Návrh rovněž neupravuje řadu 
klíčových otázek na úrovni zákona, přičemž se ve většině 
případů spokojuje s pouhým odkázáním na stanovení 
pravidel jejich zveřejněním na webových stránkách (viz 
např. pravidla autorizace profesních společenstev podle § 
19a odst. 12, stanovení výše úhrady za provedení 
mistrovské zkoušky a rozpočtové příslušnosti vybraných 
úhrad podle § 19a odst. 15 a 16 a § 19f odst. 1 nebo určení 
postupu pro podávání podnětů k přezkumu průběhu 
a výsledku mistrovské zkoušky podle § 19g odst. 2). 
Rovněž považujeme za neobvyklou kompletní delegaci 

Neakceptováno. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že 
veškeré další podrobnosti budou upraveny v rámci pravidel, která 
komora zveřejní na svých internetových stránkách, nikoliv v rámci 
zákona. 
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výkonu státní správy na Hospodářskou a Agrární komoru, 
aniž by byly dostatečně zajištěny mechanismy účasti státu 
v regulovaných procesech, a to např. zajištěním povinného 
členství reprezentantů zájmů státu ve zkušební komisi 
mistrovské zkoušky. 

2. K části první čl. I bodu 3 (§ 19a) 
 
Doporučujeme rozdělit vhodným způsobem navrhovanou 
právní úpravu do cca tří samostatných paragrafů, neboť 
podle čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády má 
paragraf zpravidla obsahovat nejvýše 6 odstavců, přičemž 
§ 19a se svými 16 odstavci tuto zásadu dalece přestupuje. 
Tato připomínka platí přiměřeně také pro § 19b a 19g. 

Akceptováno částečně. 
 
V čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády se píše, že by 
v paragrafu zpravidla nemělo být obsaženo více než 6 odstavců… 
Z uvedeného vyplývá, že se nejedná o žádnou povinnost a podle 
našeho názoru je v případě § 19a účelné a pro adresáta normy 
srozumitelnější, aby byla problematika upravena pouze v rámci 
jednoho paragrafu. 
 
Co se týká § 19b a § 19g, tak tyto byly přepracovány. 

3. K části první čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 1) 
 
Návrh podle našeho názoru nereflektuje skutečnost, že 
řada řemeslníků podniká v rámci některé z právních forem 
jako právnická osoba, přičemž bychom považovali za 
vhodné, aby i tyto osoby mohly vůči zákaznické veřejnosti 
vystupovat pod označením „mistr“, splňují-li zákonná 
kritéria. Doporučujeme proto návrh v tomto smyslu 
dopracovat. 

Neakceptováno. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je vazba 
mistrovské kvalifikace přímo na konkrétní fyzickou osobu, která má 
způsobilost vykonávat odborné činnosti, které vyžadují nejvyšší 
úroveň dovedností a znalostí v příslušném povolání. 

4. K části první čl. I bodu 3 [§ 19a odst. 3 písm. b)] 
 
Použité sousloví „vést zakázku“ nepovažujeme za vhodně 
zvolené, neboť není jednoznačně srozumitelné, co 
předkladatel pod pojmem „zakázka“ míní, přičemž 
upozorňujeme, že tento termín je v českém právním řádu 
zaužíván v kontextu veřejných zakázek, což by mohlo být 
příčinou dezinterpretací navrhovaného ustanovení. 

Vysvětleno. 
 
Pojem zakázka je v podnikatelském prostředí vnímán obecněji než 
jako veřejná zakázka. Podnikatelské subjekty např. každoročně 
vyplňují v rámci Programu statistických zjišťování výkazy 
průmyslových nebo stavebních zakázek. Pojmem zakázka v tomto 
obecnějším smyslu je v podnikatelském prostředí srozumitelný 
a běžně používaný (např. v Profesním a etickém řádu České 
komory architektů). Vést zakázku znamená zakázku manažersky 
řídit, tedy obdobně jako např. vést projekt. 
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5. K části první čl. I bodu 3 [§ 19a odst. 7 písm. a)] 
 
V zájmu dosažení jednoznačnosti navrhovaného 
ustanovení doporučujeme specifikovat, zda se má jednat 
o středoškolské vzdělání ukončené maturitou. 

Akceptováno. 

6. K části první čl. I bodu 3 [§ 19a odst. 7 písm. e)] 
 
Jelikož je bezúhonnost návrhem vymezována specificky 
pro účely novelizovaného zákona, doporučujeme za slovo 
„bezúhonnost“ vložit slova „podle odstavce 9“. 

Akceptováno. 

7. K části první čl. I bodu 3 [§ 19a odst. 8 písm. e)] 
 
V zájmu naplnění zásady minimalizace vyžadovaných 
osobních údajů doporučujeme specifikovat, které kontaktní 
údaje je žadatel o vykonání mistrovské zkoušky povinen 
uvést. 

Akceptováno jinak. 
 
Obecnými pravidly pro mistrovské zkoušky budou upřesněny jako 
kontaktní údaje telefonní číslo žadatele nebo jeho adresa pro 
elektronickou poštu. 

8. K části první čl. I bodu 3 [§ 19a odst. 8 písm. f), § 
19b odst. 3 písm. e) a 19d odst. 2 písm. a)] 

 
Konstatujeme, že z návrhu není zřejmé, kdo a jakým 
způsobem určuje názvy mistrovských kvalifikací, pročež 
požadujeme předmětnou právní úpravu s ohledem na její 
praktický význam doplnit. 

Vysvětleno. 
 
Příprava mistrovské zkoušky bude v působnosti komor. Nicméně se 
počítá s tím, že bude v maximální možné míře využito výstupů 
projektu Mistrovská zkouška – systém. Toto bylo dle našich 
informací opakovaně deklarováno v rámci širšího metodického 
týmu projektu. 
 
Bylo provedeno navázání mistrovských kvalifikací na Národní 
soustavu povolání – viz doporučující připomínka MŠMT č. 2. 

9. K části první čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 9 věta druhá 
a § 19a odst. 10) 

 
Doporučujeme vymezení bezúhonnosti a problematiku 
jejího prokazování upravit zvlášť, tj. poslední větu odstavce 
9 přesunout do odstavce 10. Zároveň doporučujeme zvážit 
reformulaci odstavce 10, neboť užitá slova „Dále se 
bezúhonnost prokazuje“ vyvolávají dojem, že se 
bezúhonnost, kromě výpisu z českého Rejstříku trestů, 
prokazuje ve všech případech současně ještě něčím 
dalším. Za tímto účelem by zřejmě postačilo koncipovat 

Akceptováno. 
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předmětnou část ustanovení např. takto: „Fyzická osoba 
s místem trvalého nebo jiného pobytu mimo území České 
republiky a osoba, která se v posledních 5 letech 
nepřetržitě zdržovala mimo území České republiky po 
dobu delší než 3 měsíce, bezúhonnost dokládá též a) 
dokladem obdobným výpisu …, nebo b) čestným 
prohlášením …“. 

10. K části první čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 9 věta první) 
 
Použitá slova „v souvislosti s předmětem své činnosti“ 
považujeme za nedostatečně určitá a přesná. 
Doporučujeme proto jejich přeformulování tak, aby bylo 
zřejmé, že navrhované ustanovení cílí na odbornou činnost 
vykonávanou v rámci povolání, pro niž žadatel usiluje 
o získání mistrovské kvalifikace. 

Akceptováno. 

11. K části první čl. I bodu 3 (§ 19a odst. 14) 
 
Doporučujeme do navrhovaného ustanovení doplnit 
variantu, kdy je pro dané povolání autorizováno profesní 
společenstvo, avšak toto se z nějakého důvodu na 
přípravě, organizaci a provedení mistrovské zkoušky 
nepodílí, přičemž takový případ podle § 19a odst. 12 může 
nastat. 

Neakceptováno. 
 
Profesní společenstvo se autorizuje právě za tím účelem, že se 
bude na přípravě, organizaci a provedení mistrovské zkoušky 
podílet. 

12. K části první čl. I bodu 3 [§ 19a odst. 16, § 19f odst. 
1, § 19h odst. 1 a § 19i odst. 1 písm. b)] 

 
Konstatujeme, že z návrhu není zřejmé, jaký rozdíl by měl 
být mezi pravidly upravujícími předpoklady pro konání 
mistrovské zkoušky v příslušném povolání podle § 19a  
odst. 16 a obecnými pravidly pro mistrovské zkoušky podle 
§ 19f odst. 1, pročež tyto dva instituty hodnotíme jako 
vzájemně zaměnitelné, a tudíž duplicitní. Požadujeme 
z toho důvodu sjednocení a dopracování jejich právní 
úpravy, přičemž v tomto směru odkazujeme jednak na 
obecnou připomínku k návrhu, jednak na naši připomínku 
k § 19a odst. 15 a 16. 

Vysvětleno. 
 
Pravidly podle § 19a odst. 17 (dříve odst. 16) se rozumí pravidla 
stanovující požadavky a pravidla specifická pro mistrovskou 
zkoušku ověřující každou jednotlivou mistrovskou kvalifikaci. Svou 
podstatou se budou blížit kvalifikačním a hodnotícím standardům 
jednotlivých profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb.  
 
Obecnými pravidly pro mistrovské zkoušky podle § 19f odst. 1 se 
rozumí obecná pravidla a principy společné pro všechny mistrovské 
zkoušky. 
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13. K části první čl. I bodu 3 (§ 19b až 19e) 
 
Podotýkáme, že v těchto paragrafech se často vyskytují 
ustanovení repetitivního charakteru, která zbytečně 
opakují shodnou právní úpravu, a tak nežádoucím 
způsobem zbytňují tělo návrhu. Jako příklad lze v tomto 
směru uvést informaci, že ministr zemědělství je příslušný 
pro povolání zemědělská, potravinářská a lesnická 
a ministr průmyslu a obchodu subsidiárně pro všechna 
ostatní povolání. Doporučujeme proto návrh v nastíněném 
světle revidovat a nadbytečné části navrhovaných 
ustanovení vypustit. 

Vysvětleno. 
 
Opakování textu je v zájmu jednoznačnosti právní úpravy. 

14. K části první čl. I bodu 3 [§ 19b odst. 3 písm. g) a § 
19f odst. 2] 

 
V zájmu komplexity návrhu doporučujeme v § 19b odst. 3 
písm. g) doplnit mezi náležitosti mistrovského listu též 
údaje o střední odborné škole, pokud se podílela na 
přípravě, organizaci a provedení mistrovské zkoušky, a v § 
19f odst. 2 doplnit pro tyto případy střední odbornou školu 
mezi instituce spolupracující na vydání etického kodexu 
pro držitele mistrovského listu. 

Neakceptováno. 
 
Ze strany komor a profesních společenstev nebyla zaznamenána 
poptávka po takovém řešení. 

15. K části první čl. I bodu 3 [§ 19b odst. 3 písm. h)] 
 
Považujeme za nadbytečné, aby byla v mistrovském listu 
uváděna úroveň EQF, když je podle § 19a odst. 2 
stanoveno, že tato vždy odpovídá úrovni 5 EQF. 
Doporučujeme proto navrhované ustanovení vypustit. 

Vysvětleno. 
 
V rámci vypořádání zásadní připomínky MŠMT č. 5 bylo ustanovení 
§ 19a odst. 2 zrušeno.   

16. K části první čl. I bodu 3 (§ 19b odst. 4) 
 
S odkazem na právní úpravu českých státních symbolů 
doporučujeme specifikovat, zda je mistrovský list opatřen 
malým, či velkým státním znakem ČR, a dále 
doporučujeme stanovit v příloze k novelizovanému zákonu 
vzor mistrovského listu, aby byly vzhled a úprava této 
listiny standardizovány. 

Akceptováno částečně. 
 
Do předmětného ustanovení doplněno, že se jedná o malý státní 
znak. 
 
Vzor mistrovského listu bude stanoven v obecných pravidlech pro 
mistrovské zkoušky. 
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17. K části první čl. I bodu 3 (§ 19b odst. 6) 
  
a) Doporučujeme počátek a zánik nevázat 

k mistrovskému listu, nýbrž k mistrovské kvalifikaci, neboť 
jsme toho názoru, že mistrovský list nemůže platit dříve, 
než je vydán, tedy ode dne úspěšného vykonání 
mistrovské zkoušky, jak uvádí návrh. Koncipování této 
připomínky nicméně komplikuje skutečnost, že v návrhu 
chybí vymezení vztahu mezi pojmy „mistrovská kvalifikace“ 
a „mistrovská zkouška“, jak jsme již vytýkali v naší 
připomínce k § 19a odst. 1 a 3. 

 
b) Dáváme předkladateli ke zvážení, zda je skutečně 

odůvodnitelné, aby jednou z příčin zániku platnosti 
mistrovského listu byla ztráta státního občanství členského 
státu Evropské unie jeho držitele. 

Upraveno jinak. 
 
§ 19b odst. 6 byl na základě akceptování zásadní připomínky MŠMT 
č. 17 a MV č. 5 vypuštěn. 

18. K části první čl. I bodu 3 (§ 19b odst. 7) 
 
Navrhované ustanovení považujeme vzhledem k jeho 
neurčitosti a nesrozumitelnosti za nadbytečné, a proto jej 
doporučujeme vypustit. 

Akceptováno. 

19. K části první čl. I bodu 3 [§ 19c odst. 2 písm. a)] 
 
Upozorňujeme, že návrh v předkládané podobě nestanoví, 
že je pro získání mistrovské kvalifikace nezbytné vykonat 
mistrovskou zkoušku, pročež s odkazem na naši 
připomínku k § 19a odst. 1 a 3 doporučujeme návrh 
v tomto směru doplnit. 

Akceptováno. 
 
V zájmu vyjasnění vztahu pojmů "mistrovská zkouška" 
a "mistrovská kvalifikace" byla upravena ustanovení §19a odst. 3 
a 7. 

20. K části první čl. I bodu 3 (§ 19d) 
 
Navrhované ustanovení považujeme za zavádějící, neboť 
jsme toho názoru, že institutu evidence mistrovských 
kvalifikací by odpovídala evidence získaných mistrovských 
kvalifikací, tedy evidence „mistrů“. V navrhované podobě 
však § 19d upravuje spíše seznam mistrovských 
kvalifikací, o jejichž získání lze prostřednictvím mistrovské 
zkoušky usilovat. V tomto ohledu nicméně v návrhu 

Vysvětleno. 
 
Jedná se o seznam mistrovských kvalifikací, o jejichž získání lze 
prostřednictvím mistrovské zkoušky usilovat. 
 
Každá mistrovská kvalifikace bude popsána v rámci pravidel podle 
§ 19a odst. 17 (dříve odst. 16). Těmito pravidly se rozumí pravidla 
stanovující požadavky a pravidla specifická pro mistrovskou 
zkoušku ověřující každou jednotlivou mistrovskou kvalifikaci. Svou 
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postrádáme detailnější právní úpravu toho, jakým 
postupem by měl být daný seznam tvořen, přičemž 
skutečnost, zda je možné pro dané řemeslo získat 
mistrovskou kvalifikaci, bude mít pro daného zájemce 
významný praktický dopad, a proto je otázka, jakým 
způsobem by případně mohl vznik dané mistrovské 
kvalifikace iniciovat, podstatná. Požadujeme proto § 19d 
nastíněným způsobem upravit a doplnit. 

podstatou se budou blížit kvalifikačním a hodnotícím standardům 
jednotlivých profesních kvalifikací dle zákona č. 179/2006 Sb. 
 
Tato pravidla bude vydávat komora, případně ve spolupráci 
s autorizovaným profesním společenstvem a střední nebo vysokou 
školou, pokud se podílejí na přípravě, organizaci a provedení 
mistrovské zkoušky. 

21. K části první čl. I bodu 3 (§ 19f odst. 3) 
 
Upozorňujeme, že z návrhu není zřejmé, jaký význam by 
zpráva o mistrovské zkoušce měla mít a čeho chce 
předkladatel jejím zpracováním docílit. Doporučujeme 
proto materiál v tomto směru doplnit. 

Akceptováno jinak. 
 
Formulaci předmětného ustanovení považujeme za dostačující, 
nicméně byl doplněn text v příslušné části Zvláštní části Důvodové 
zprávy. 

22. K části první čl. I bodu 3 (§ 19g odst. 4 věta první) 
 
Doporučujeme navrhovanou textaci přeformulovat, neboť 
odborná činnost není vykonávána „v mistrovské 
kvalifikaci“, nýbrž v (příslušném, daném) povolání – viz § 1 
věta druhá. 

Akceptováno jinak. 

23. K části první čl. I bodu 3 (§ 19g odst. 4 věta třetí) 
 
Jelikož návrh neupravuje variantu „zvláště hrubého 
porušení etického kodexu“, požadujeme buď doplnění 
příslušné právní úpravy, anebo vypuštění slov „nebo 
o důtce za zvláště hrubé porušení etického kodexu“. 

Akceptováno jinak. 
 
 

24. K části první čl. I bodu 3 (§ 19g odst. 7) 
  

a) Jelikož je „rozhodnutí komory podle odstavce 3“ 
podle § 19g odst. 8 správním rozhodnutím, považujeme za 
zbytečné pro něj stanovovat, co ne/musí obsahovat, jelikož 
se na něj uplatní příslušná obecná právní úprava (správní 
řád). Požadujeme proto nahradit slova „Rozhodnutí komor 
podle odstavce 3 nebo rozhodnutí“ slovem „Rozhodnutí“. 

 
b) Konstatujeme, že i rozhodnutí o udělení důtky by 

mělo obsahovat uvedené náležitosti, avšak v poučení by 

Akceptováno jinak, vysvětleno. 
 
Jednotlivé procesy nebudou výkonem veřejné správy.  
 
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra byl § 19g zcela přepracován, 
problematika porušení etického kodexu držitelem mistrovského listu 
byla nově vyčleněna do samostatného § 19h. 
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neměla být uvedena možnost správní žaloby, nýbrž 
možnost odvolání podle § 19g odst. 5. Doporučujeme 
proto ustanovení v tomto směru doplnit. 

25. K části první čl. I bodu 3 (§ 19i) 
 
Konstatujeme, že z návrhu ani důvodové zprávy není 
zřejmé, z jakého důvodu by měl být zřízen tento zvláštní 
orgán, přičemž v textaci návrhu není uvedeno, o orgán 
čeho by se mělo jednat, a dále není stanoveno, kdo by měli 
být jeho členové (problematika absentující ingerence 
státu). Požadujeme proto materiál v nastíněném smyslu 
vysvětlit a doplnit. 

Neakceptováno. 
 
Náplň činnosti Řídicího výboru je popsána v ustanovení § 19j odst. 
1. Členové tohoto orgánu budou stanoveni v Statutu. 

26. K části třetí čl. III (§ 15 odst. 10 zákona o daních 
z příjmů) 

 
Jelikož návrh neposkytuje ani rámcovou představu o výši 
inkasovaných úhrad za mistrovskou zkoušku, nelze 
posoudit stanovené limity pro snížení základu daně 
z hlediska jejich přiměřenosti. 

Vysvětleno. 
 
Výše úhrady za mistrovskou zkoušku bude stanovena v Pravidlech 
upravujících předpoklady pro konání mistrovské zkoušky. V DZ 
a ZZ RIA je uvedeno, že se předpokládá cena zkoušky v průměrné 
výši 25 tisíc Kč. 

27. K části čtvrté čl. IV 
 
Požadujeme, aby předkladatel konkrétním způsobem 
stanovil, od kdy by předkládaný návrh měl nabýt účinnosti, 
přičemž vzhledem k uvedenému letopočtu 2020 
podotýkáme, že při zavádění nového institutu je potřeba 
garantovat všem adresátům dané právní úpravy 
dostatečný čas pro přípravu na její aplikaci, pročež bychom 
účinnost zákona navrhovali nejdříve k 1. 1. 2021. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní připomínky  

1. K čl. I bodu 3 – k § 19a odst. 12 
 
Upravuje se mistrovská zkouška jako ověření způsobilosti 
fyzické osoby vykonávat určité povolání „v nejvyšší úrovni 
dovedností a znalostí“. Mistrovské zkoušky připravují, 
organizují a provádějí Hospodářská komora České 
republiky a Agrární komora České republiky [§ 4 odst. 1 

Vysvětleno. 
 
Vykonání mistrovské zkoušky je soukromoprávní záležitostí. Ze 
strany komor se bude jednat o službu poskytovanou externím 
subjektům, členům i nečlenům komor. V tomto smyslu byla 
doplněna důvodová zpráva. 
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písm. n)] s tím, že na přípravě, organizaci a provádění 
mistrovské zkoušky se může podílet také autorizované 
profesní společenstvo. Dle navrženého ustanovení platí, 
že „autorizaci profesního společenstva provádí komora 
podle jí vydaných pravidel zveřejněných na svých 
internetových stránkách“. 
 
Mistrovskou zkoušku je nutné považovat za státem uznané 
ověření způsobilosti kvalifikovaného výkonu určitého 
povolání. Mistrovskou zkoušku lze tudíž subsumovat pod 
čl. 26 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, dle kterého 
má každý právo na svobodnou volbu povolání a přípravu 
k němu, jakož i právo podnikat a provozovat jinou 
hospodářskou činnost. Nelze do budoucna vyloučit, že 
s mistrovskou kvalifikací budou spojeny podmínky pro 
výkon určitých povolání nebo činností. Návrh již nyní 
předpokládá, že mistrovská zkouška může zahrnovat 
i zkoušku ověřující odbornou způsobilost vyžadovanou 
k získání osvědčení o profesní kvalifikaci. V takovém 
případě bude držitel mistrovského listu oprávněn k výkonu 
činnosti učitele odborného výcviku.  
 
Ačkoli nelze z navrženého znění zákona podrobně vyčíst, 
jaké činnosti má profesní společenstvo při realizaci 
mistrovských zkoušek zajišťovat, je nutné předpokládat, že 
může jít o oprávnění výkonného charakteru (srov. též 
skutečnost, že statutární zástupce profesního 
společenstva má spolupodepisovat mistrovský list - § 19b 
odst. 1). Oprávnění k výkonu určité činnosti, nadto činnosti 
s veřejnoprávním přesahem (tj. zde podíl na přípravě, 
organizaci a provádění mistrovské zkoušky podmíněný 
akreditací), pak může být udělováno pouze za podmínek 
stanovených zákonem. Na základě výše uvedeného nelze 
tudíž akceptovat, aby podmínky autorizace profesních 
společenstev stanovila pouze komora na základě jí 
vydaných pravidel zveřejněných na internetových 
stránkách. Upozorňujeme, že v daném případě půjde 

Záleží na žadatelích, zda využijí možnosti vykonat mistrovskou 
zkoušku, protože není povinná a není nutná pro výkon jakýchkoliv 
řemeslných činností. 
 
Autorizované profesní společenstvo se bude podílet zejména na 
jmenování členů zkušební komise, na stanovení místa a času 
konání mistrovské zkoušky a na přípravě odborných otázek 
ověřujících schopnost řídit práci a vést zakázku v konkrétním 
povolání. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 
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rovněž o rozhodování o právech a povinnostech, na něž 
se vztahuje správní řád. Požadujeme proto, aby byla 
navržená koncepce přepracována a zohlednila výše 
uvedené. 

2. K čl. I bodu 3 – k § 19a odst. 13 
 
Pokud se mají profesní společenstva podílet na výkonu 
veřejné správy, je třeba upřesnit jejich charakter. Podstatě 
profesního společenstva přiléhá povaha spolku (srov. 
§ 214 a násl. občanského zákoníku, kde je zakotveno, že 
„alespoň 3 osoby vedené společným zájmem mohou 
založit k jeho naplňování spolek jako samosprávný 
a dobrovolný svazek členů a spolčovat se v něm“). Forma 
spolku však z předmětného ustanovení výslovně 
nevyplývá. Formou profesního společenstva mohou být 
určeny také vnitřní předpisy, jimiž se společenstvo 
spravuje (srov. např. úpravu stanov pro spolek v § 218 
a násl. občanského zákoníku), a s nimiž může být úprava 
poslední věty § 19a odst. 13 duplicitní či rozporná, tudíž 
charakter profesních společenstev je třeba vyjasnit. 

Vysvětleno. 
 
Organizačně právní formou profesních společenstev bude spolek. 
S ohledem na stávající terminologii komorového zákona, který 
hovoří o živnostenských nebo zemědělských, potravinářských 
a lesnických společenstvech, zůstává předkladatel u termínu 
„společenstvo“. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

3. K čl. I bodu 3 – k § 19a odst. 14 
 
Spolupráce středních škol při organizaci mistrovských 
zkoušek může být přínosná a žádoucí. Vzhledem k výše 
popsanému charakteru činnosti profesních společenstev 
při přípravě, organizaci a provádění mistrovské zkoušky je 
však třeba vyjasnit, že v daném případě nepůjde 
o „výkonné kompetence“, čili o výkon veřejné správy. 
Navrhovaný předpis by měl blíže specifikovat, v čem bude 
činnost středních škol spočívat, nikoli formulovat jejich 
oprávnění ve stejném rozsahu, jako v případě profesních 
společenstev („podíl na přípravě, organizaci a provedení 
mistrovské zkoušky“). 

Vysvětleno. 
 
Školy budou podílet zejména na jmenování členů zkušební komise 
a na přípravě odborných otázek ověřujících schopnost řídit práci 
a vést zakázku v konkrétním povolání. Školy rovněž zpravidla 
budou místem pro konání některých částí mistrovské zkoušky. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

4. K čl. I bodu 3 – k § 19a odst. 16 a § 19f 
 
Zákon zakotvuje rámcovou úpravu mistrovských zkoušek 
s tím, že podrobnější pravidla má stanovit příslušná 

Vysvětleno. 
 
Vykonání mistrovské zkoušky je soukromoprávní záležitostí. Ze 
strany komor se bude jednat o službu poskytovanou externím 
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komora, eventuálně ve spolupráci s autorizovaným 
profesním společenstvem nebo střední školou, a zveřejnit 
je na svých internetových stránkách. Kompetenční 
ustanovení přitom hovoří o „pravidlech upravujících 
předpoklady pro konání mistrovské zkoušky“, „obecných 
pravidlech pro mistrovské zkoušky“, „dalších podstatných 
náležitostech pro vykonání mistrovské zkoušky“, či „výši 
úhrady“ a „podmínkách, lhůtách a způsobu rozdělení 
přijatých úhrad“. 
 
Ve zmíněném případě je ponechána kompetence k vydání 
obecně závazných předpisů subjektům, které dle Ústavy 
nemají legislativní kompetenci. Není přípustné akceptovat 
stanovení pravomoci k vydávání obecně závazných 
pravidel chování jinou formou než právním předpisem, 
včetně stanovení způsobu přijetí i publikace. Nadto je 
nezbytné, aby upravovaná materie byla alespoň 
v základních rysech vymezena zákonem, jelikož prováděcí 
předpisy nemohou obsahovat úpravu, která zákon 
neprovádí, nýbrž doplňuje. Je tudíž nutné, aby předmětnou 
úpravu stanovil buď přímo zákon č. 301/1992 Sb., anebo 
obsahoval zmocnění pro prováděcí právní předpis (k jehož 
vydání mohou být příslušné nejspíše společně Ministerstvo 
průmyslu a obchodu a Ministerstvo zemědělství). 
V kompetenci komory lze ponechat podrobnosti 
technického či organizačního charakteru, rozvedení 
obsahových témat zkoušky apod., ovšem nikoli blíže 
nespecifikovaná pravidla, která upravují předpoklady pro 
konání mistrovské zkoušky, další podstatné náležitosti pro 
její vykonání či výši úhrady bez směrnic pro její stanovení 
atd. 

subjektům, členům i nečlenům komor. V tomto smyslu byla 
doplněna důvodová zpráva. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že 
veškeré další podrobnosti budou upraveny v rámci pravidel, která 
komora zveřejní na svých internetových stránkách, nikoliv v rámci 
zákona. 
 
Speciální technické a organizační detaily týkající se toho či onoho 
povolání podle § 19a odst. 17 nemusí zabřemeňovat obecně 
závazné právní předpisy. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

5. K čl. I bodu 3 – k § 19b odst. 6 
 
Platný mistrovský list je upraven jako určité osvědčení 
o úspěšném vykonání mistrovské zkoušky. Mistrovský list 
prokazuje, že byla úspěšně vykonána mistrovská zkouška, 
a byla tak získána mistrovská kvalifikace pro určité 

Akceptováno. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 
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povolání. Mistrovský list se z povahy věci vztahuje pouze 
k osobě jeho držitele [§ 19b odst. 3 písm. a)]. Není ovšem 
zřejmé, z jakých důvodů a s jakými účinky má být 
upravena „platnost“ mistrovského listu, pokud jde o úmrtí 
jeho držitele, popř. k jeho prohlášení za mrtvého. Rovněž 
není jasné, jaký vliv má na úspěšné vykonání mistrovské 
zkoušky skutečnost, že držitel následně pozbyl např. 
svéprávnost či bezúhonnost. V případě pozbytí platnosti 
mistrovského listu na žádost jeho držitele se nabízí otázka, 
komu má být žádost adresována a jak s touto žádostí 
naložit, a to s ohledem na úpravu části čtvrté správního 
řádu, jenž upravuje vydávání osvědčení, vyjádření 
a sdělení (§ 158 a násl.). Navrhujeme předmětné 
ustanovení vypustit, a to vzhledem k výše zmíněným 
nejasnostem a celkovým pochybnostem o praktických 
dopadech navrhované úpravy ohledně platnosti 
mistrovského listu. 

6. K čl. I bodu 3 – k § 19f odst. 2 
 
Návrh zakotvuje pravomoc komory vydat etický kodex pro 
držitele mistrovského listu a zveřejnit jej na svých 
internetových stránkách. Kontrola dodržování etického 
kodexu má být svěřena orgánu zřízenému komorou. 
V případě porušení etického kodexu hrubým způsobem 
udělí orgán držiteli mistrovského listu písemnou důtku. 
Informace o udělení důtky se ve stanovených případech 
zveřejňuje v evidenci držitelů mistrovského listu. 
 
Svou povahou má jít o úpravu disciplinární odpovědnosti 
a zakotvení disciplinárního deliktu, jehož objektem bude 
profesní etika, odbornost výkonu povolání, důstojnost, 
důvěryhodnost navenek apod. Obdobnou skupinu 
disciplinárních deliktů obsahují též jiné právní předpisy, 
které upravují delikty členů profesních komor (advokátů, 
notářů, patentových zástupců, lékařů, auditorů aj.). 
V případě držitele mistrovského listu však absentuje 
členský vztah ke komoře, která etický kodex vydává. Dle § 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
Jedná se o soukromoprávní vztah. 
 
Etický kodex je normou příznačnou pro stavovské komunity, např. 
pro profesní komory s povinným členstvím nebo pro dobrovolné 
spolkové aktivity (profesní společenstva). Obecně vymezuje 
minimální standardy stavovské etiky, zejména bližší podmínky 
dodržování zásad bezúhonnosti, nezávislosti, nestrannosti, 
odborné způsobilosti a náležité péče. U spolků bývá etický kodex 
součástí stanov, u profesních komor bývají jeho ukotvení a právní 
síla různé. Nemusí být povinný pro všechny členy (Komora 
daňových poradců), anebo je závazný pro všechny členy (Komora 
auditorů). Někdy je etický kodex součástí stavovských předpisů, 
případně vydávaných samosprávnou profesní komorou bez přímé 
ingerence státních orgánů a ani není explicitně zmíněn v zákoně 
(Exekutorská komora, Komora daňových poradců), někdy namísto 
formalizovaného etického kodexu zákon odkazuje obecně na 
nutnost konat v souladu s etikou, přičemž veškeré stavovské 
předpisy včetně normování etiky jsou výhradní záležitostí stavovské 
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5 odst. 3 zákona č. 301/1992 Sb. je členství podnikatelů 
v komoře dobrovolné, přičemž toto ustanovení není 
novelou dotčeno. Má jít tedy o zakotvení odpovědnosti ve 
vztahu k nepodřízeným subjektům, což však již nelze 
považovat za odpovědnost disciplinární. 
 
Pokud jde o procesní režim, řízení o disciplinárních 
deliktech bývá upraveno zákony, které zakotvují 
disciplinární odpovědnost. Podrobnější úprava pak může 
být zakotvena ve statutárním předpisu příslušné komory. 
V případě, že nejde o výkon vrchnostenské správy, čili 
jedná se o rozhodování o právních poměrech osob 
podřízených orgánu, který o věci rozhoduje, správní řád se 
na takový postup neužije. V daném případě je ovšem 
situace opačná, neboť se jedná o rozhodování vůči 
nepodřízeným subjektům, které by mělo podléhat plně 
správnímu řádu. 

komunity (lékařská nebo lékárnická komora), někdy musí být etický 
kodex vydáván v součinnosti, resp. po projednání se státním 
orgánem (Komora auditorů), jindy sice řada stavovských předpisů 
podléhá souhlasu ze strany státního orgánu, ne však etický kodex 
(Exekutorská komora). 
 
Navrhované uchopení etického kodexu tak nevybočuje z postupů 
uplatňovaných v platném právním řádu. 
 
Co se týká procesní stránky věci, tak § 19g byl ve spolupráci 
s Ministerstvem vnitra komplexně přepracován – nyní nové § 19g 
a § 19h. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

7. K čl. I bodu 3 – k § 19g 
 
Uchazeči o složení mistrovské zkoušky mají právo na to, 
aby zkouška probíhala v souladu s právními předpisy 
a nevyskytly se žádné závažné nedostatky, které by mohly 
mít vliv na řádný průběh i výsledek zkoušky. Výsledek 
řízení o žádosti o přezkoumání výsledku mistrovské 
zkoušky je rozhodnutím o veřejných subjektivních právech. 
 
Obecně je regulace veřejnoprávních postupů správních 
orgánů při výkonu veřejné správy předmětem správního 
řádu, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak (§ 1 odst. 1 a 2 
správního řádu). Přezkoumávání výsledku mistrovské 
zkoušky tak může být postupem sui generis upraveným 
v zákoně č. 301/1992 Sb., ovšem za podmínky, že zákon 
zakotvuje atributy takového řízení alespoň v minimálním 
standardu základních zásad činnosti správních orgánů 
a v rozsahu záruk spravedlivého procesu garantovaného 
na ústavní úrovni v čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv 
a svobod. V případě, kdy zvláštní zákon vyloučí aplikaci 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
Vykonání mistrovské zkoušky je soukromoprávní záležitostí. Ze 
strany komor se bude jednat o službu poskytovanou externím 
subjektům, členům i nečlenům komor. Jednotlivé procesy nebudou 
výkonem veřejné správy. V tomto smyslu byla doplněna důvodová 
zpráva. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že 
veškeré další podrobnosti budou upraveny v rámci pravidel, která 
komora zveřejní na svých internetových stránkách, nikoliv v rámci 
zákona. 
 
§ 19g byl ve spolupráci s Ministerstvem vnitra komplexně 
přepracován – nyní nové § 19g a § 19h. 
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správního řádu, aniž by stanovil jiný procesní postup, 
dostává se do rozporu s čl. 2 odst. 3 Ústavy a čl. 36 odst. 
1 Listiny základních práv a svobod. Ústavní soud považuje 
za součást práva na spravedlivý proces např. možnost 
seznámit se s podklady řízení a vyjádřit se k nim či právo 
na řádné přezkoumatelné odůvodnění rozhodnutí orgánů 
veřejné moci. Neméně důležité jsou instituty potřebné pro 
řádné vyřízení žádosti o přezkoumání, např. úprava lhůt, 
účastníků a jejich zastoupení, doručování apod. 
 
Výše zmíněné otázky kompletně upravuje správní řád, 
přičemž v odůvodněných případech lze stanovit odchylky 
od správního řádu, případně aplikaci některých ustanovení 
zcela vyloučit. Zvláštní ustanovení však musí být opět 
zakotvena v zákoně, čili nelze akceptovat, aby odchylky 
stanovil vnitřní předpis, komora, anebo byly předmětem 
posouzení, jak plyne z formulace § 19g odst. 2 a 8 
„nevyplývá-li něco jiného z povahy věci“. Uvedené 
formulace je možné připustit v rámci úpravy disciplinární 
odpovědnosti (srov. např. zákon o advokacii), nikoli však 
při vrchnostenském rozhodování veřejné správy. 
 
Z uvedeného vyplývá, že bude nutné zvážit, zda se 
přezkum bude řídit zvláštním procesem upraveným 
zákonem č. 301/1992 Sb., nebo budou stanoveny 
odůvodněné odchylky od správního řádu (nikoli duplicity se 
správním řádem). V tomto ohledu je následně nezbytné 
přezkum výsledku mistrovské zkoušky upravit. 

Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

8. K čl. I bodu 3 – k § 19h 
 
Ustanovení upravuje pozastavení přípravy, organizace 
a provádění mistrovské zkoušky, pokud se v činnosti 
komory vyskytnou závažné nedostatky. V tomto případě 
ovšem nejde o výkon oprávnění k soukromoprávní 
činnosti, nýbrž o výkon veřejné správy, jejíž „nečinnost“ při 
pozastavení provádění zkoušek negativně dopadá na 
adresáty veřejné správy. Dle našeho názoru není možné 

Vysvětleno. 
 
Organizaci mistrovské zkoušky v případě pozastavení činnosti 
komor v této oblasti nelze z podstaty věci přenést na jiné subjekty 
než komory. Případné pozastavení organizace mistrovských 
zkoušek je nápravným opatřením pobízejícím komoru 
k operativnímu odstranění nedostatků, neboť plynulé provádění 
mistrovských zkoušek je autentickým zájmem komor. 
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výkon veřejné správy „pozastavit“ bez toho, aby jej převzal 
jiný subjekt [srov. např. úpravu § 65 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení, ve znění pozdějších 
předpisů), v situaci, kdy se vyskytnou nedostatky při 
výkonu přenesené působnosti obce]. Zákon by měl pověřit 
výkonem veřejné správy pouze takový subjekt, který skýtá 
záruku řádného výkonu takové činnosti. Nedostatky je 
třeba řešit jinými veřejnoprávními prostředky, popř. zakotvit 
přenos výkonu veřejné správy. V navrhovaném znění není 
rovněž řešen vztah ke správnímu řádu. 

Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo vnitra souhlasí s vypořádáním. 

Doporučující připomínky 

1. Obecně 
 
Navržený systém mistrovských zkoušek je dle našeho 
názoru zbytečně komplikovaný s participací řady (i nově 
konstituovaných) orgánů podílejících se na jeho provádění 
(komory, profesní společenstva, orgán dohledu, řídící 
výbor mistrovských zkoušek). Upozorňujeme,  
že v tomto smyslu nebyla novelizována ustanovení 
upravující orgány komory (tj. část druhá zákona č. 
301/1992 Sb.). 
 
Dále si dovolujeme poznamenat, že návrh přiznává 
Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 
České republiky (případně i profesním společenstvím) 
postavení správního orgánu vykonávajícího veřejnou 
správu, bez toho aniž by toto bylo dostatečně odůvodněno, 
případně aby byly náležitě legislativně ošetřeny s tím 
související otázky (např. z hlediska odpovědnosti státu za 
škodu při výkonu veřejné moci; účinnosti kontrolních 
mechanismů, kdy pravomoci dotčených ministerstev 
spočívají pouze v dohledu nad dodržováním interních 
předpisů komor apod.). Nadto předmětný návrh zákona 
fakticky nezakotvuje předpokládaný dopad na veřejné 
rozpočty, jelikož v návrhu uváděné částky jsou vzájemně 
rozporné, popřípadě nesouvisející se zamýšleným 
ukazatelem či zcela odtržené od ekonomické reality. 

Vysvětleno. 
 
Vykonání mistrovské zkoušky je soukromoprávní záležitostí. Ze 
strany komor se bude jednat o službu poskytovanou externím 
subjektům, členům i nečlenům komor. Jednotlivé procesy nebudou 
výkonem veřejné správy. V tomto smyslu byla doplněna důvodová 
zpráva. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že 
veškeré další podrobnosti budou upraveny v rámci pravidel, která 
komora zveřejní na svých internetových stránkách, nikoliv v rámci 
zákona.  
 
Pokud jde o zakotvení role profesních společenstev, má přímou 
souvislost s tím, že existují povolání, pro která není relevantní 
odborné zázemí v rámci stávajících komor, neboť platná právní 
úprava nestanoví povinné členství (všech) podnikatelů v komorách. 
Existenci zvláštního orgánu pro dohled a přezkum průběhu 
a výsledků mistrovské zkoušky není vhodné upravovat ve 
stávajícím § 7, definujícím obecné orgány komory, protože jejich 
členy mohou s ohledem na § 6 být pouze osoby přímo spojené se 
členstvím v komoře, konkrétně fyzické osoby – podnikatelé nebo za 
právnické osoby takové fyzické osoby, které jsou jejich statutárním 
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Příkladem je otázka identifikace výše prostředků 
nezbytných na zřízení tří systematizovaných míst státních 
zaměstnanců ve 13. platové třídě. 

orgánem nebo členem jejich statutárního orgánu. Oproti tomu 
ustanovení o speciálním orgánu dle § 19g odst. 1 předvídá možnost 
jeho širšího složení, např. ze zástupců do komory nezačleněných 
autorizovaných profesních společenstev, zaměstnanců škol, popř. 
dalších odborníků. 
 
 

2. K čl. I bodu 3 – k § 19a odst. 8 písm. d) 
 
Navrhujeme slova „adresu bydliště“ nahradit slovy „místa 
trvalého pobytu“. Z povahy ustanovení plyne, že v žádosti 
by měly být údaje, které danou osobu identifikují (datum 
narození, místo narození). Takovým údajem však 
v případě občanů České republiky není „adresa trvalého 
bydliště“, protože v občanském průkazu, potažmo evidenci 
obyvatel, je uvedena „adresa místa trvalého pobytu“. 
U občanů Evropské unie je třeba určit, zda se vyžaduje 
forma přechodného pobytu (§ 87a zákona č. 326/1999 Sb., 
o pobytu cizinců na území České republiky a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů), nebo 
bude dostačující uvést adresu bydliště v zahraničí. 

Akceptováno. 

3. K čl. I bodu 3 – k § 19a odst. 14 a 16, § 19d odst. 2 
písm. d) a § 19f 

 
Střední odborná škola je typem školy pro účely jejího 
označování (srov. § 1 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním 
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění 
pozdějších předpisů). Účast na provádění mistrovské 
zkoušky by měla vyplývat spíše z obsahu školního 
vzdělávacího programu dané školy, nikoli z jejího názvu. 
Doporučujeme proto uvést pouze slova „střední škola“. 

Akceptováno. 

4. K čl. I bodu 3 – k § 19c odst. 4, § 19d odst. 4 a § 19e 
odst. 4 

 
Domníváme se, že automatizovaný způsob poskytování 
evidence již v sobě inherentně obsahuje elektronický 
způsob tohoto poskytování (srov. např. § 28c odst. 1 

Akceptováno. 
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poslední věta vyhlášky č. 37/1992 Sb., o jednacím řádu pro 
okresní a krajské soudy, ve znění pozdějších předpisů, 
nebo § 14 odst. 1 vyhlášky č. 259/2012 Sb., 
o podrobnostech výkonu spisové služby, ve znění 
pozdějších předpisů). Elektronický způsob se liší oproti 
listinnému využitím elektronického přesunu dat. Současná 
ustálená praxe obvykle nedefinuje přímo způsob, jakým by 
měl jeden subjekt bezodkladně informovat jiný subjekt, 
pouze stanovuje, že tuto povinnost má. Pokud ovšem 
předkladatel požaduje, aby povinný subjekt bezodkladně 
informoval v elektronické podobě za pomoci 
automatizovaného systému poskytování údajů, zastáváme 
názor, že postačí užití pojmu „automatizovaně“ nebo 
„automatizovaným způsobem“. Doporučujeme proto slovo 
„elektronicky“ ve zmíněných ustanoveních vypustit. 

5. K čl. I bodu 3 – obecně 
 
V textu novelizačního bodu doporučujeme zohlednit, že je 
vkládána i nová poznámka pod čarou č. 6. 

Akceptováno jinak. 
 
Poznámka pod čarou vypuštěna. 

6. K čl. I bodu 3 – k § 19a odst. 1 
 
Dáváme na zvážení, zda by nemělo být spíše stanoveno, 
že mistrovská kvalifikace prokazuje způsobilost fyzické 
osoby vykonávat odborné činnosti. 

Akceptováno. 

7. K čl. I bodu 3 – k § 19a odst. 4 a odst. 7 písm. b) 
 
Navrhujeme sjednotit způsob odkazování na zákon č. 
179/2006 Sb. 

Akceptováno. 
 
 

8. K čl. I bodu 3 – k § 19a odst. 7 
 
Ustanovení nesprávně kumuluje alternativní výčet [písm. 
a) a b)] s výčtem kumulativním [písm. a), resp. b) až f)]. 
Doporučujeme dané ustanovení přeformulovat do podoby 
kumulativního výčtu s prvkem alternace, tj. spojit písm. a) 
a b) a zbytek ponechat beze změny. 
 

Akceptováno. 
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9. K čl. I bodu 3 – k § 19a odst. 8 písm. e) 
 
Dáváme ke zvážení, zda by nebylo vhodné za slovy 
„kontaktní údaje“ vypustit čárku a nahradit ji spojkou „a“, 
jelikož se jedná o kumulativní výčet, který končí následným 
písmenem f). 

Akceptováno. 

10. K čl. I bodu 3 – k § 19a odst. 10 písm. a) 
 
Domníváme se, že ve čtvrtém řádku by za slovy „starší než 
3 měsíce“ měla být doplněna čárka. 

Neakceptováno. 

11. K čl. I bodu 3 – k § 19a, 19b a 19g 
 
Výše zmíněná ustanovení obsahují více než šest 
odstavců. Doporučujeme v souladu s čl. 39 odst. 2 
Legislativních pravidel vlády rozdělit danou právní úpravu 
na více paragrafů, a to v zájmu přehlednosti. 

Akceptováno částečně. 
 
V čl. 39 odst. 2 Legislativních pravidel vlády se píše, že by 
v paragrafu zpravidla nemělo být obsaženo více než 6 odstavců… 
Z uvedeného vyplývá, že se nejedná o žádnou povinnost a podle 
našeho názoru je v případě § 19a účelné a pro adresáta normy 
srozumitelnější, aby byla problematika upravena pouze v rámci 
jednoho paragrafu. 
 
Co se týká § 19b a § 19g, tak tyto byly přepracovány. 

12. K čl. I bodu 3 – k § 19b odst. 3 písm. j) 
 
Navrhujeme vypustit čárku před „a“ pro nadbytečnost. 

Neakceptováno. 

13. K čl. I bodu 3 – k § 19b odst. 7 
 
Navrhujeme za slova „upravují jiné právní předpisy“ vložit 
odkaz na poznámku pod čarou, v níž bude specifikováno, 
o jaké právní předpisy se jedná. 

Upraveno jinak. 
 
Odstavec byl vypuštěn. 

14. K čl. I bodu 3 – k § 19c odst. 2 
 
Domníváme se, že za slovem „obsahuje“ by měla být 
vypuštěna dvojtečka. 

Akceptováno. 

15. K čl. I bodu 3 – k § 19g 
 
V daném ustanovení je upraveno jak přezkoumávání 
průběhu a výsledku mistrovské zkoušky, tak kontrola 
dodržování etického kodexu. Předmětný paragraf 

Akceptováno. 
 
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra byl § 19g zcela přepracován, 
problematika porušení etického kodexu držitelem mistrovského listu 
byla nově vyčleněna do samostatného § 19h. 
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navrhujeme rozdělit na dvě samostatná ustanovení, jenž 
budou upravovat zvlášť každou ze zmíněných oblastí, a to 
z důvodu přehlednosti. 

16. K čl. I bodu 3 – k § 19g odst. 5 
 
Navrhujeme slovo „řádné“ nahradit slovem „řádně“. 

Upraveno jinak. 

17. K čl. I bodu 3 – k § 19h odst. 2 
 
Doporučujeme slova „námitky písemně“ nahradit slovy 
„písemné námitky“. 

Akceptováno. 

18. K čl. I bodu 3 – k § 19i 
 
Slova „Řídící“ a „Řídícího“ navrhujeme v celém ustanovení 
uvést ve tvaru „Řídicí“ a „Řídicího“. 

Akceptováno. 

19. K čl. I bodu 4 – k textu novelizačního bodu 
 
Domníváme se, že věta „Dosavadní část pátá se označuje 
jako část šestá.“ by měla být subsumována do 
novelizačního bodu 4, který by měl následně dle čl. 56 
odst. 3 písm. a) Legislativních pravidel vlády znít 
„Označení části páté se včetně nadpisu zrušuje 
a dosavadní část pátá se označuje jako část šestá“. 

Akceptováno. 

20. K čl. I bodu 5 – k § 20 
 
Navrhujeme novelizační bod uvést ve znění: „Nadpis pod 
označením § 20 se zrušuje.“. 

Akceptováno. 

21. K čl. I bodu 6 – k textu novelizačního bodu 
 
Doporučujeme ve formulaci „České republiky (dále jen 
„vláda")“ sjednotit uvozovky nahoře za slovem „vláda“. 

Akceptováno. 

22. K čl. II – k úvodní větě 
 
Doporučujeme doplnit všechny novely živnostenského 
zákona. 

Akceptováno. 

23. K čl. II bodu 2 – k textu novelizačního bodu 
 
Navrhujeme vypustit čárku za slovem „slovem“ pro 

Neakceptováno. 
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nadbytečnost. 

24. K čl. III – k úvodní větě 
 
S ohledem na skutečnost, že je novelizováno pouze 
ustanovení § 15 zákona o daních z příjmů, navrhujeme 
v úvodní větě uvést jen novely, které se týkaly tohoto 
ustanovení, srov. čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády. 

Upraveno jinak. 
 
Část třetí obsahující změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byla z návrhu odstraněna. 

25. K čl. IV – k nadpisu 
 
Slovo „Účinnost“ navrhujeme nahradit slovem 
„ÚČINNOST“, srov. čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel 
vlády. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Zásadní připomínky 

1.  
 
Závěrečnou zprávu z hodnocení dopadů regulace (RIA) 
dle Obecných zásad hodnocení dopadů regulace (RIA) 
uvést ve struktuře uvedené v příloze č. 2 k těmto Obecným 
zásadám. Shrnutí závěrečné zprávy RIA dle Obecných 
zásad hodnocení dopadů regulace (RIA) zpracovat podle 
šablony uvedené v příloze č. 3 k těmto Obecným zásadám 
a vložit jako úvodní stránku závěrečné zprávy RIA. 

Akceptováno částečně, vysvětleno. 
 
Shrnutí Závěrečné zprávy RIA bylo doplněno. 
 
Předkladatel v zájmu komplexnosti v ZZ RIA uvedených informací 
nepovažuje členění bodu 3 do podbodů 3.1, 3.2, 3.3 a 3.4 v tomto 
případě za vhodné. Jedná se čistě o formální hledisko, po věcné 
stránce jsou všechny požadované informace v bodě 3 uvedeny. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo životního prostředí souhlasí s vypořádáním. 

2.  

 
Nesouhlasíme s vytvořením nových služebních míst na 
MPO a MZem. Materiál neobsahuje v tomto směru žádné 
odůvodnění navrženého požadavku, když zásadní činnost 
v tomto směru bude vykonávaná Hospodářskou komorou 
ČR a Agrární komorou ČR. 

Akceptováno. 
 
Požadavek vytvoření dvou služebních míst v rámci MPO a jednoho 
služebního místa v rámci MZe byl ze všech relevantních částí 
materiálu vypuštěn. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Ministerstvo životního prostředí souhlasí s vypořádáním. 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZDZT0S)



Stránka 66 (celkem 84) 

Unie 
zaměstnavate
lských svazů 
České 
republiky 

Zásadní připomínky 

1. K ustanovení § 19a, odst. 4 
 
Navržené ustanovení se odkazuje na profesní kvalifikaci, 
která je realizována podle zákona č. 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o 
změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání), nikoliv podle zákona č. 563/2004 Sb. 
o pedagogických pracovnících, a tudíž absolvent složením 
zkoušky neplní podmínky odborné způsobilosti pro učitele 
odborného výcviku. Profesní kvalifikace „Instruktor 
u poskytovatele praktického vyučování“ (kód: 75-016-N) je 
součástí standardů Národní soustavy kvalifikací a jasně 
stanoví, že (citujeme): „Získání této profesní kvalifikace 
neopravňuje k výkonu profese učitele.“  
 
Původní text návrhu zákona - § 19a, odst. 4:  
 
(4) Mistrovská zkouška může zahrnovat i zkoušku ověřující 
odbornou způsobilost vyžadovanou k získání osvědčení 
o profesní kvalifikaci podle zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání, která je podle zákona o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů jednou 
z podmínek získání odborné kvalifikace učitele odborného 
výcviku.  
 
Navrhovaný – akceptovatelný - text zákona - § 19a, odst. 
4:  
 
(4) Mistrovská zkouška může zahrnovat i zkoušku ověřující 
odbornou způsobilost vyžadovanou k získání osvědčení 
o profesní kvalifikaci podle zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání, která je podle uvedeného zákona 
profesní kvalifikací „Instruktor u poskytovatele praktického 
vyučování“. 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Jedná se o profesní kvalifikaci podle zákona č. 179/2006 Sb., jejíž 
získání je zákonem č. 563/2004 Sb. stanoveno jako jedna 
z podmínek pro získání odborné kvalifikace učitele odborného 
výcviku. Ustanovení je koncipováno v návaznosti na projednávanou 
vládní novelu zákona č. 563/2004 Sb. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Unie zaměstnavatelských svazů České republiky nesouhlasí 
s vypořádáním. Rozpor trvá. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZDZT0S)



Stránka 67 (celkem 84) 

Úřad vlády 
České 
republiky – 
vedoucí 
Úřadu vlády 
ČR 

Zásadní připomínky 

1.  
 
K předloženému materiálu si dovolujeme uvést, že se nám 
v situaci, kdy v současné době dochází v rámci státní 
správy ke snižování počtu systemizovaných míst za 
účelem zefektivnění chodu fungování státní správy, nejeví 
jako vhodné, řešit zavedení systému mistrovské zkoušky 
zvýšením počtu systemizovaných míst státních 
zaměstnanců Ministerstva průmyslu a obchodu (2 
systemizovaná místa) a Ministerstva zemědělství (1 
systemizované místo). 

Akceptováno. 
 
Požadavek vytvoření dvou služebních míst v rámci MPO a jednoho 
služebního místa v rámci MZe byl ze všech relevantních částí 
materiálu vypuštěn. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Úřad vlády České republiky – vedoucí Úřadu vlády ČR souhlasí 
s vypořádáním. 

Liberecký kraj Zásadní připomínky 

1. K § 19a odst. 3 
 
Z návrhu nelze posoudit obsah a náročnost mistrovské 
zkoušky; považujeme za zásadní, aby rozsah vědomostí 
a znalostí ověřovaných mistrovskou zkouškou odpovídal 
svým rozsahem minimálně maturitní zkoušce. 

Vysvětleno. 
 
Mistrovská zkouška by se měla obsahem ověřovaných znalostí 
a dovedností a svou náročností zařadit mezi maturitní zkoušku 
a státní závěrečnou zkoušku v rámci bakalářského studijního 
programu či absolutorium v rámci vyššího odborného vzdělání. 
Mistrovská zkouška bude v převažující míře zaměřena do praktické 
roviny prokázání znalostí a dovedností. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Liberecký kraj souhlasí s vypořádáním. 

2. K § 19a odst. 7 písmeno a) 
 
V případě vzdělání získaného v zahraniční škole je nutné 
dosažené vzdělání nostrifikovat. 

Akceptováno. 
 
Vzato na vědomí. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Liberecký kraj souhlasí s vypořádáním. 

Doporučující připomínky 

1. K § 19a odst. 7 písmeno a) 
 
Doplnit, že žadatelem může být pouze osoba, která 
dosáhla vzdělání v oborech vzdělání kategorie H, L, M, K, 
tj. v oborech vzdělání poskytující střední vzdělání 

Akceptováno. 
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s výučním listem nebo s maturitní zkouškou. 

2. K § 19a odst. 7 písmeno d) 
 
Doporučujeme vypustit, neboť neexistuje doklad 
prokazující plnou svéprávnost. 

Vysvětleno. 
 
Ustanovení upraveno v § 19a odst. 12 – splnění požadavku plné 
svéprávnosti se dokládá čestným prohlášením.  

3. K § 19a odst. 7 
 
Stanovit, že doklady vydané v zahraničí musí být úředně 
přeloženy do českého jazyka tlumočníkem zapsaným 
v České republice do seznamu znalců a tlumočníků. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení upraveno v § 19a odst. 12. 

Úřad vlády 
České 
republiky – 
odbor 
kompatibility 

Doporučující připomínky 

1.  
 
Problematika navrhované novely (mistrovská zkouška) 
není právem EU přímo regulována, nicméně je nutno 
zmínit, že v širších souvislostech se návrhu dotýká 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 
ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob 
v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o 
volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 
95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). 
Toto nařízení by měl předkladatel uvést v obecné části 
důvodové zprávy, zejména v bodě 5. 
 
Vedle toho návrhem upravovaná mistrovská zkouška 
splňuje vyšší kvalifikační úroveň, která je dle předkladatele 
deklarována na úrovni 5 EQF. Tato kvalifikační úroveň je 
v rámci Evropské unie vymezena Doporučením Rady ze 
dne 22. května 2017 o evropském rámci kvalifikací pro 
celoživotní učení, kterým se zrušuje doporučení 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 23. dubna 2008 
o zavedení evropského rámce kvalifikací pro 
celoživotní učení1. Konkrétně Příloha II tohoto 
Doporučení v tabulce vymezuje tzv. Deskriptory definující 
úrovně v evropském rámci kvalifikací (EQF). Minimálně 
v důvodové zprávě - Obecné části, bodu 1. a 5. - by tak 

Akceptováno částečně. 
 
Zapracováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zapracováno, byť bylo ustanovení § 19a odst. 2 v rámci vypořádání 
zásadní připomínky MŠMT č. 5 zrušeno. 
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měl být dle názoru odboru kompatibility tento solf-law 
předpis uveden, a to jak v souvislosti s vymezením 
kvalifikační úrovně pro mistrovskou zkoušku úrovní 5 EQF 
( aby bylo jasné, jaká kritéria mají být pro tuto kvalifikační 
úroveň naplněna), tak při uvádění relevantních předpisů 
EU (čl. 23 Metodických pokynů).   
 
K tomu má odbor kompatibility dále za to, že mistrovská 
zkouška naplňuje svými parametry definici regulovaného 
povolání, neboť dle předkladatele se jedná o prohloubení 
odborné kvalifikace, jež je nutné k výkonu činností, které 
není možné bez této zkoušky vykonávat. Z daného důvodu 
bychom opět alespoň v důvodové zprávě považovali za 
správné uvést, že obdobné mistrovské zkoušky (resp. 
obdobné zkoušky získané v jiných členských státech EU) 
budou uznávány podle zákona č. 18/2004 Sb. 
o uznávání odborné kvalifikace, který transponuje 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 2005/36/ES 
ze dne 6. července 2005 o uznávání odborných 
kvalifikací. 
 
1 Úř. věst. C 189, 15.6.2017, s. 15—28. 

 
 
 
 
 
 
 
Mistrovská zkouška nenaplňuje definici regulovaného povolání, 
neboť se nejedná o prohloubení odborné kvalifikace, jež je nutné 
k výkonu činností, které není možné bez této zkoušky vykonávat. 
Zkouška prověří a potvrdí zejména odborné profesní dovednosti 
a znalosti. 

2. K § 19e odst. 2  
 
Předkladatel navrhuje, aby v evidenci držitelů 
mistrovského listu nebyly vedeny údaje týkající se data 
a místa narození osoby. V důvodové zprávě je tato limitace 
odůvodněna odkazem na obecné nařízení o ochraně 
osobních údajů. Toto nařízení však nijak vysloveně 
nelimituje užití těchto údajů, pouze dává obecná pravidla 
principielního rázu pro nakládání s osobními údaji. V této 
situaci naopak máme za to, že minimálně datum narození 
by právě v evidenci být uvedené mělo, neboť tím bude 
možné konkrétně identifikovat osobu „Mistra“ a tím i dostát 
požadavku předkladatele, kterým je ochrana spotřebitele, 
jenž bude mít možnost vybrat si odborníka, který bude 
garantovat nejvyšší kvalitu práce. Uvedením údajů, které 

Akceptováno. 
 
Údaje uvedené v § 19e odst. 2 byly rozšířeny o datum narození. 
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jsou nyní předkladatelem v tomto paragrafu vyjmenovány, 
dle našeho názoru není možné konkrétní osobu 
identifikovat a tím zjistit, zda se skutečně jedná o „Mistra“ 
či nikoliv. Zde bychom chtěli odkázat na úpravu 
živnostenského rejstříku, kde je také údaj o datu narození 
konkrétní podnikající osoby uveden. Evidence 
shromažďující osobní údaje, která je nedostatečně 
průkazná pro spotřebitele, postrádá svůj vymezený účel. 
Požadujeme vysvětlení, proč není evidence držitelů 
mistrovského listu konstruována analogicky jako 
živnostenský rejstřík, popřípadě úpravu parametrů daného 
ustanovení. 

3. K části první, § 19a odst. 13 a § 19b odst. 7 
 
V těchto ustanoveních předkladatel odkazuje v návrhu na 
užití jiných právních předpisů, avšak tyto nespecifikuje ani 
v podobě jejich zkráceného názvu nebo zobecněného 
názvu umožňujícího jednoznačné určení těchto jiných 
právních předpisů, ani je nedoplňuje poznámkou pod 
čarou, což  umožňuje čl. 45 odst. 4 LPV. Zde tedy 
doporučujeme předkladateli za slova „podle jiného zákona“ 
a „jiné právní předpisy“ doplnit generické vymezení 
a odkaz na poznámku pod čarou, kde budou tyto předpisy 
jednoznačně určitelné. 

Vysvětleno. 
 
Přikláníme se k tomu poznámku pod čarou neuvádět. Ustanovení 
je inspirováno obdobným ustanovením v občanském zákoníku 
a v případě poznámky pod čarou bychom mohli uvést pouze 
příkladmý výčet zákonů. Nehledě na to, že podnikatelů, kteří 
nevyužívají živnostenského oprávnění, příliš není. 
 
Původní ustanovení § 19b odst. 7 odstraněno. 

4. K části první, § 19f 
 
V textu je uveden odkaz na § 19a odst. 15, má jít ale 
nejspíše o odkaz na odst. 16 téhož paragrafu. 

Neakceptováno. 
 
Jedná se správně o odkaz na § 19a odst. 16 (dříve odst. 15). 

5. K části první, § 19i 
 
Předkladatel hovoří o řídícím výboru, avšak nestanoví ani 
kdo jej zřizuje, pouze odkazuje na skutečnost, že existuje 
a že další parametry určuje Statut a Jednací řád. Máme za 
to, že by měly být zákonem určeny resp. vymezeny 
minimálně zřizovatel a organizační obsazenost tohoto 
výboru. 
 

Neakceptováno. 
 
V § 19i odst. 2 je uvedeno, že předsedu, místopředsedu a členy 
Řídicího výboru jmenuje a odvolává ministr průmyslu a obchodu 
v dohodě s ministrem zemědělství. Členové tohoto orgánu budou 
stanoveni v Statutu. 
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6. K důvodové zprávě, obecné části, bodu 8. 
 
Ve druhém odstavci tohoto bodu uvádí předkladatel již 
neplatný zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních 
údajů, který byl nahrazen novým zákonem č. 110/2019 Sb. 
o zpracování osobních údajů. Nutno opravit. 

Upraveno jinak. 
 
Příslušný text byl komplexně přepracován a již předmětný zákon 
nezmiňuje. 

7. K důvodové zprávě, zvláštní části, § 19h 
 
Text důvodové zprávy uvedený předkladatelem pod písm. 
h) ještě odůvodňuje úpravu, která spadá v návrhu předpisu 
pod písm. g). Chybí tak odůvodnění ke stávajícímu písm. 
h), které v návrhu přepisu řeší dohled ministerstev nad 
výkonem činností komor v rámci této agendy a možnost 
pozastavení výkonu činnosti pro dané povolání do doby 
odstranění nedostatků. Nutno opravit. 

Akceptováno. 

Jihomoravský 
kraj 

Doporučující připomínky 

1.  
 
Návrh zákona pracuje na několika místech s pojmem 
„střední odborná škola“. S ohledem na vymezení druhů 
škol v § 7 odst. 3) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání, (školský zákon) ve znění pozdějších právních 
předpisů: 
 
„(3) Druhy škol jsou mateřská škola, základní škola, střední 
škola (gymnázium, střední odborná škola a střední 
odborné učiliště), konzervatoř, vyšší odborná škola, 
základní umělecká škola a jazyková škola s právem státní 
jazykové zkoušky. Ministerstvo stanoví prováděcím 
právním předpisem typy škol podle jejich zaměření pro 
účely jejich označování.“, 
 
navrhujeme používat pojem „střední škola“ nebo vytvořit 
legislativní zkratku, která bude zahrnovat i střední odborná 
učiliště. 

Akceptováno. 
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Konfederace 
zaměstnavate
lských 
a podnikatels
kých svazů 
ČR 

Doporučující připomínky 

1. K ustanovení § 19a, odst. 4 
 
Navržené ustanovení se odkazuje na profesní kvalifikaci, 
která je realizována podle zákona č. 179/2006 Sb., 
o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o 
změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání), nikoliv podle zákona č. 563/2004 Sb. 
o pedagogických pracovnících, a tudíž absolvent složením 
zkoušky neplní podmínky odborné způsobilosti pro učitele 
odborného výcviku. Profesní kvalifikace „Instruktor 
u poskytovatele praktického vyučování“ (kód: 75-016-N) je 
součástí standardů Národní soustavy kvalifikací a jasně 
stanoví, že (citujeme): „Získání této profesní kvalifikace 
neopravňuje k výkonu profese učitele.“  
 
Původní text návrhu zákona - § 19a, odst. 4: 
  
(4) Mistrovská zkouška může zahrnovat i zkoušku ověřující 
odbornou způsobilost vyžadovanou k získání osvědčení 
o profesní kvalifikaci podle zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání, která je podle zákona o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů jednou 
z podmínek získání odborné kvalifikace učitele odborného 
výcviku.  
 
Navrhovaný – akceptovatelný - text zákona - § 19a, odst. 
4:  
 
(4) Mistrovská zkouška může zahrnovat i zkoušku ověřující 
odbornou způsobilost vyžadovanou k získání osvědčení 
o profesní kvalifikaci podle zákona o uznávání výsledků 
dalšího vzdělávání, která je podle uvedeného zákona 
profesní kvalifikací „Instruktor u poskytovatele praktického 
vyučování“. 
 

Neakceptováno, vysvětleno. 
 
Jedná se o profesní kvalifikaci podle zákona č. 179/2006 Sb., jejíž 
získání je zákonem č. 563/2004 Sb. stanoveno jako jedna 
z podmínek pro získání odborné kvalifikace učitele odborného 
výcviku. Ustanovení je koncipováno v návaznosti na projednávanou 
vládní novelu zákona č. 563/2004 Sb. 
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2.  
 
Pouze upozorňujeme, že v "Důvodové zprávě", v části 
I odst. 8. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně 
soukromí a osobních údajů je uváděn zákon č. 101/2000 
Sb., o ochraně osobních údajů, který byl zrušen s účinností 
od 24. dubna 2019 zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. 

Upraveno jinak. 
 
Příslušný text byl komplexně přepracován a již předmětný zákon 
nezmiňuje. 

Ministerstvo 
pro místní 
rozvoj 

Doporučující připomínky 

1. K části první, čl. I, bodu 3 
 
V novelizačním bodě 3 doporučujeme v souladu s čl. 58 
odst. 2 písm. c) Legislativních pravidel vlády za slovo 
„nadpisu“ vložit slova „a poznámky pod čarou č. 6“. 

Upraveno jinak. 
 
Poznámka pod čarou vypuštěna. 

2. K části první, čl. I, bodu 3, §19i 
 
V § 19i včetně nadpisu doporučujeme slova „Řídící“ 
nahradit slovem „Řídicí“ a slova „Řídícího“ nahradit slovem 
„Řídicího“, a to s ohledem na obecnou časovou platnost 
účelového pojetí významu slova (nikoliv pojetí dějového). 

Akceptováno. 

3. K části první, čl. I, bodu 5 
 
V novelizačním bodě 5 doporučujeme za slovo „nadpis“ 
vložit slova „pod označením“. 

Akceptováno. 

4. K části druhé, čl. II, úvodní větě 
 
Jelikož se nejedná pouze o jednu změnu v právním 
předpise, doporučujeme v souladu s čl. 55 odst. 1 a 2 
Legislativních pravidel vlády do úvodní věty článku II uvést 
výčet všech novel, které se promítají do platného znění 
zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 
(živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Akceptováno. 

5. K části třetí, čl. III, úvodní větě 
 
V souladu s čl. 55 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v úvodní větě článku III do výčtu novel, 

Upraveno jinak. 
 
Část třetí obsahující změnu zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, byla z návrhu odstraněna. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBTZDZT0S)



Stránka 74 (celkem 84) 

které měnily § 15 zákona č. 586/1992 Sb., o daních 
z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, doplnit zákon č. 
377/2015 Sb. 

6. K části čtvrté, čl. IV 
 
V souladu s čl. 30 odst. 4 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme nadpis „Účinnost“ uvést tučně velkými 
písmeny. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
obrany 

Doporučující připomínky 

1. K návrhu zákona 
 
V části I., čl. 1, bodu 3. doporučujeme v § 19a odst. 6 zvážit 
průběh mistrovské zkoušky ve slovenském jazyce. 
 
Odůvodnění:  
Z důvodové zprávy ani z kontextu ustanovení není zřejmé, 
proč by měla zkouška probíhat i ve slovenském jazyce, 
a zda by tento její průběh znamenal i přípravu písemného 
zadání ve slovenském jazyce. 

Akceptováno. 
 
Možnost průběhu mistrovské zkoušky ve slovenském jazyce 
odstraněna. 

2. K návrhu zákona 
 
V poznámce pod čarou č. 6 uvést úplnou citaci zákona č. 
179/2006Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon 
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) podle 
Legislativních pravidel vlády.  
 
Odůvodnění: 
Podle Legislativních pravidel vlády úplná citace právního 
předpisu obsahuje mj. název právního předpisu a zkrácený 
název právního předpisu se připojuje na konci názvu 
v závorce. 

Upraveno jinak. 
 
Poznámka pod čarou vypuštěna. 

3. K důvodové zprávě 
 
Uvést úplnou citaci zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování 
a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně 

Akceptováno. 
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některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání) podle Legislativních pravidel vlády. 
 
Odůvodnění:  
viz výše. 

4. K důvodové zprávě 
 
Z důvodové zprávy vypustit soulad se zákonem č. 
101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a uvést, 
zda je v souladu se zákonem č. 110/2019 Sb., 
o zpracování osobních údajů. 
 
Odůvodnění: 
Zákon 101/2000 Sb., byl zrušen zákonem č. 110/2019 Sb. 

Upraveno jinak. 
 
Příslušný text byl komplexně přepracován a již předmětný zákon 
nezmiňuje. 

5. K důvodové zprávě 
 
Uvést odůvodnění § 19f až 19g do souladu se zněním 
návrhu zákona. 
 
Odůvodnění: 
Odůvodnění § 19f až 19g neodpovídá jejich znění 
v normativním textu. 

Akceptováno. 

Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující připomínky 

1. Obecně k návrhu 
 
Ministerstvo zemědělství plně podporuje cíle, které 
předkladatel návrhu zákona sleduje, tedy zvýšení odborné 
úrovně řemeslníků, zvýšení atraktivity řemesel a tím 
i zvýšení počtu řemeslníků. Domníváme se však, že 
způsob naplnění těchto cílů byl zvolen nevhodně, a to jak 
z hlediska legislativně technického, tak z hlediska 
věcného. 
 
A. Považujeme za nesystémové, aby institut mistrovské 
zkoušky byl zaveden novelou zákona č. 301/1992 Sb., 
o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře 

Neakceptováno. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že 
veškeré další podrobnosti budou upraveny v rámci pravidel, která 
komora zveřejní na svých internetových stránkách, nikoliv v rámci 
zákona či prováděcího předpisu. 
 
Jelikož plnou odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění 
mistrovských zkoušek mají komory, považujeme naopak organické 
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České republiky, ve znění pozdějších předpisů, neboť 
problematika mistrovské zkoušky s tímto zákonem věcně 
nesouvisí. Právní řád by měl být přehledný a již z názvu 
zákona by mělo být zřejmé, co je jeho obsahem. Pokud by 
se součástí zákona č. 301/1992 Sb. stala úprava 
mistrovských zkoušek, nebyla by tato podmínka naplněna. 
Doporučujeme, aby mistrovská zkouška byla 
zavedena novým zákonem, případně aby byla 
zapracována do jiného, věcně souvisejícího zákona 
v gesci MŠMT.  
 
B. Z věcného hlediska pak konstatujeme, že návrh trpí 
vnitřní rozporností, neboť v podstatě dává státní garanci 
soukromé zkoušce, kterou bude organizovat Hospodářská 
nebo Agrární komora. Pokud však stát garantuje zkoušku 
zákonem, měl by mít rovněž reálnou možnost kontroly její 
kvality co do jejího obsahu a provádění. Zákon sice zřizuje 
Řídící výbor mistrovských zkoušek (§ 19i), jehož členy 
bude jmenovat ministr průmyslu v dohodě s ministrem 
zemědělství, ale tento výbor pouze schvaluje etický kodex 
držitele mistrovského listu, pravidla pro autorizaci 
profesního společenstva a obecná pravidla pro mistrovské 
zkoušky. Výbor tedy nemá přímé exekutivní a kontrolní 
pravomoci.  
 
Jistou míru státní garance představuje § 19h, který 
umožňuje MZe nebo MPO pozastavit vykonávání 
mistrovských zkoušek. Důvodem pro toto pozastavení je 
však pouze porušování pravidel upravených v § 19a odst. 
16, což jsou pravidla, která si určí sama komora, případně 
porušování obecných pravidel pro mistrovské zkoušky. 
Lze si jen stěží představit, že komora bude organizovat 
zkoušky v rozporu s pravidly, které si sama stanoví. 
Skutečný problém však může spočívat již v samotných 
pravidlech pro konání zkoušek a na ta již ministerstva vliv 
nemají. A pokud jde o obecná pravidla pro mistrovské 
zkoušky, tak ty sice schvaluje řídící výbor mistrovských 

včlenění nových ustanovení týkajících se mistrovské kvalifikace 
a mistrovské zkoušky do zákona č. 301/1992 Sb. za vhodné. 
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zkoušek, zákon však neupravuje, co by obsahem těchto 
pravidel mělo být. Pozastavení vykonávání mistrovských 
zkoušek by navíc představovalo poměrně závažný zásah, 
což by prestiž mistrovských zkoušek v očích veřejnosti 
a potenciálních zájemců o jejich vykonání značně 
poškodilo.  
 
Aby došlo k odstranění této vnitřní rozpornosti, pak jsou 
podle našeho názoru v zásadě možné dvě cesty. Buď ryze 
soukromoprávní zkouška, kdy by bylo zcela na komorách, 
aby si mistrovské zkoušky organizovaly. Nebo podrobná 
úprava, která by jasně vymezila role jednotlivých aktérů, 
garantovala férovost a transparentnost průběhu zkoušky, 
upravila jmenování členů zkušebních komisí a zamezila 
případné podjatosti jejích členů, nebo transparentně 
upravila náklady na vykonání zkoušky. Ministerstva by 
v takovém modelu měla mít rovněž povinnost schvalovat 
všechny předpisy, kterými by se zkoušky řídily. V případě 
takového nastavení mistrovských zkoušek by ministerstva 
svoji kontrolní roli plnila průběžně a nemusela by sahat 
k radikálním krokům v podobě pozastavení vykonávání 
mistrovských zkoušek. 
 
Jako analogii lze použít advokátní zkoušky. Ty sice 
organizuje advokátní komora, ale státní správa 
prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti celý proces 
zaštiťuje a garantuje, zákon určuje stropní hranici poplatku 
za vykonání zkoušky,  ministr spravedlnosti jmenuje členy 
zkušebních komisí a proces zkoušky upravuje podrobná 
vyhláška.  

2. K § 19 g odst. 3 a 6 
 
Je otázkou, zda skutečnost, že o odvolání podle § 19g 
odst. 3 a 6 rozhoduje orgán dohledu zřízený komorou, 
případně prezident komory, zaručuje odvolateli skutečně 
nezávislé projednání jeho odvolání. Podle našeho názoru 
by o odvoláních měla rozhodovat nezávislá instituce, 

Vysvětleno. 
 
Vykonání mistrovské zkoušky je soukromoprávní záležitostí. Ze 
strany komor se bude jednat o službu poskytovanou externím 
subjektům, členům i nečlenům komor. 
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v tomto případě příslušná ministerstva. 

3. K § 19g odst. 8 
 
Domníváme se, že není možné, aby vnitřní předpisy komor 
umožňovaly vyloučení působnosti správního řádu pro 
dohled a přezkoumání průběhu mistrovské zkoušky. 
Doporučujeme odkaz na vnitřní předpisy komory vypustit. 

Vysvětleno. 
 
Vykonání mistrovské zkoušky je soukromoprávní záležitostí. Ze 
strany komor se bude jednat o službu poskytovanou externím 
subjektům, členům i nečlenům komor. 
 
Základním východiskem celého navrhovaného systému je, že plnou 
odpovědnost za přípravu, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek mají komory, přičemž zákonem by měly být vymezeny 
pouze nezbytné základní mantinely. Proto je navrhováno, že 
veškeré další podrobnosti budou upraveny v rámci pravidel, která 
komora zveřejní na svých internetových stránkách, nikoliv v rámci 
zákona. 
 
Ve spolupráci s Ministerstvem vnitra byl § 19g zcela přepracován, 
problematika porušení etického kodexu držitelem mistrovského listu 
byla nově vyčleněna do samostatného § 19h. 

4. K důvodové zprávě, bodu 7 – Zhodnocení 
finančních dopadů 

 
Důvodová zpráva konstatuje, že zavedení systému 
mistrovské zkoušky si vyžádá vytvoření dvou služebních 
míst v rámci MPO a jednoho služebního místa v rámci 
MZe. Požadujeme, aby byl doplněn výslovně způsob 
zajištění těchto služebních míst včetně jejich financování. 

Upraveno jinak. 
 
Požadavek vytvoření dvou služebních míst v rámci MPO a jednoho 
služebního místa v rámci MZe byl na základě zásadní připomínky 
MF č. 1 ze všech relevantních částí materiálu vypuštěn. 

5. K důvodové zprávě, bodu 9 - Zhodnocení 
korupčních rizik 

 
Doporučujeme upravit nejednoznačnou větu „Mistrovské 
zkoušky by měly probíhat před vícečlennou komisí“. V této 
podobě není jasné, jak budou zkoušky skutečně probíhat. 
Předně není jednoznačné, zda skutečně budou zkoušky 
probíhat před vícečlennou komisí a kolik členů komise 
budou mít. 
 

Vysvětleno. 
 
Obecná pravidla pro mistrovské zkoušky stanoví, že zkušební 
komise bude nejméně dvojčlenná a upřesní řadu dalších 
technickoorganizačních záležitostí. 
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6. K důvodové zprávě, zvláštní části, bodu 2 
 
Na str. 16 doporučujeme slovo „stakeholdery“ nahradit 
odpovídajícím českým výrazem. 

Akceptováno. 

7. K důvodové zprávě, zvláštní části, § 19f (str. 18) 
 
Doporučujeme první větu upravit následovně: „Systém je 
nastaven tak, že plnou odpovědnost za přípravu, 
organizaci a provádění mistrovských zkoušek leží na 
komorách mají komory.“. 

Akceptováno. 

Hlavní město 
Praha 

Doporučující připomínky 

1. K Části první, bodu 3 (§ 19b odst. 6) 
 
Doporučujeme na konci odstavce doplnit větu: 
„O zániku platnosti mistrovského listu neprodleně 
informuje komora příslušný živnostenský úřad.“. 
 
Odůvodnění: 
Pokud dojde k zániku platnosti mistrovského listu 
v případě, že by živnostenské oprávnění podnikateli 
vzniklo na základě předložení tohoto dokladu podle 
navrhovaného § 21 písm. g) živnostenského zákona, je 
nezbytné, aby se živnostenský úřad dozvěděl o event. 
zániku platnosti tohoto dokladu. Vzhledem k tomu, že 
nelze vždy předpokládat, že by zánik platnosti dokladu 
v souladu s § 49 odst. 1 živnostenského zákona oznámil 
živnostenskému úřadu sám podnikatel a u řemeslných 
živností je splnění podmínky odborné způsobilosti zásadní 
podmínkou vzniku a trvání živnostenského oprávnění, lze 
doporučit, aby předmětnou oznamovací povinnost měla 
také komora. Na základě takového oznámení může 
živnostenský úřad posoudit, zda podnikatel i nadále 
splňuje podmínku odborné způsobilosti, případně vést 
příslušné řízení ve věci živnostenského oprávnění. 

Upraveno jinak. 
 
§ 19b odst. 6 byl na základě akceptování zásadní připomínky MŠMT 
č. 17 a MV č. 5 vypuštěn. 

2. K Části druhé 
 
Nad rámec návrhu doporučujeme doplnit bod 3, který zní: 

Upraveno jinak. 
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„3. V § 49 se na konci odstavce 4 tečka nahrazuje 
středníkem a doplňují se slova: „obdobně živnostenský 
úřad postupuje v případě, zanikla-li platnost dokladu 
o odborné způsobilosti podle § 21 písm. g).“. 
 
Odůvodnění: 
Navrhovaná změna živnostenského zákona v předkládané 
podobě nereaguje na navrhované ustanovení § 19b odst. 
6 zákona o Hospodářské komoře České republiky 
a Agrární komoře České republiky, které upravuje zánik 
platnosti dokladu – mistrovského listu. 
 
Návrh neřeší důsledky zániku platnosti uvedeného dokladu 
v případě, že tímto dokladem podnikatel v řízení 
o ohlášení živnosti prokázal splnění podmínky odborné 
způsobilosti podle navrhovaného § 21 písm. g), tzn., že na 
základě takového dokladu dříve vzniklo živnostenského 
oprávnění. 
Připomínáme, že stávající znění živnostenského zákona 
obecně nepočítá s možností, že by v průběhu platnosti 
živnostenského oprávnění zanikla platnost dokladu 
o odborné způsobilosti, na jehož základě živnostenské 
oprávnění vzniklo, a neupravuje tedy ani postup 
živnostenského úřadu v takovém případě.  
 
Navrhujeme proto, aby živnostenský úřad v případě zániku 
platnosti předmětného dokladu, za situace, kdy podnikatel 
přestal splňovat odbornou způsobilost (resp. úřad nemá 
k dispozici jiný doklad o odborné způsobilosti podnikatele), 
rozhodl o pozastavení provozování živnosti. Jedná se 
obdobný postup, jaký je v § 49 odst. 4 živnostenského 
zákona stanoven pro případ ukončení činnosti 
odpovědného zástupce, který podnikateli garantoval 
splnění podmínky odborné způsobilosti. 
 
 
 

§ 19b odst. 6 byl na základě akceptování zásadní připomínky MŠMT 
č. 17 a MV č. 5 vypuštěn.    
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Ministerstvo 
zahraničních 
věcí 

Doporučující připomínky 

1.  
 
Doporučujeme specifikovat, alespoň v důvodové zprávě, 
společnou evropskou stupnici kvalifikací - „Evropský rámec 
kvalifikací (European Qualifications Framework – EQF)“, 
na kterou bez dalšího odkazuje ust. § 19a odst. 2 
navrhovaného zákona. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení §19a odst. 2 bylo sice v rámci vypořádání zásadní 
připomínky MŠMT č. 5 zrušeno, ale požadovaný text byl do 
důvodové zprávy doplněn. 

Strana 
soukromníků 
České 
republiky 

Zásadní připomínky 

1. K § 19a, odst. 14 
 
Mistrovská zkouška je jedinečnou příležitostí k předání 
zkušeností, vzbuzení zájmu mladé generace a k 
průběžnému vzdělávání pracovníků ve školství. 
Navrhujeme tedy, aby účast střední odborné školy 
připravující žáky pro příslušné povolání byla také v případě 
jejich vlastní iniciativy nedílnou součástí mistrovské 
zkoušky, tento nový prvek byl zohledněn v rámci výuky 
a bylo s ním dále pracováno v rámci resortu Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy. 
 
Absence pevného provázání se školstvím, poměrně 
jednoduchý vznik autorizovaného profesního společenstva 
a předpokládaná cena za mistrovskou zkoušku budí 
obavy, že se prospěšný záměr časem zvrhne v pouhý 
inkasní nástroj produkující profesně bezcenné dokumenty. 
Problematiku komunikoval již v roce 2018 senátor za 
Soukromníky Ivo Valenta s ministrem Robertem Plagou 
v tom smyslu, že se mistrovská zkouška vnoří do zákona 
č. 179/2006 Sb. o ověřování a uznávání výsledků dalšího 
vzdělávání a stane se tak součástí vzdělávací soustavy. 
Rádi bychom tedy pokračovali v jednání i v rámci 
Ministerstva průmyslu a obchodu a skvělou myšlenku 
pomohli přetvořit do kvalitní a skutečně prospěšné normy. 
 
 

Vysvětleno. 
 
Účast škol na přípravě, organizaci a provádění mistrovských 
zkoušek považujeme za základní stavební prvek systému institutu 
mistrovské zkoušky a předpokládáme jejich významné zapojení, 
nicméně stanovení přímé povinnosti účasti školy nepovažujeme za 
účelné. Účast jednotlivých subjektů na přípravě, organizaci 
a provádění mistrovských zkoušek bude odviset od specifické 
situace u konkrétní mistrovské kvalifikace, resp. příslušného 
povolání a měla by být založena na dobrovolnosti, která bude 
vyplývat z pochopení prospěšnosti zapojení se do systému.  
 
Vyjádření k vypořádání 
Strana soukromníků České republiky se ani po opakované výzvě 
nevyjádřila k vypořádání této zásadní připomínky. Tímto 
považujeme stanovisko k vypořádání za souhlasné. 
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Úřad pro 
ochranu 
osobních 
údajů 

Zásadní připomínky 

1. K důvodové zprávě nebo odůvodnění 
 
Část 8 obecné části důvodové zprávy nebo odůvodnění, 
zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů (dále jen „DPIA“), je 
nezbytné přepracovat. 
 
Odůvodnění: 
Po nabytí účinnosti GDPR musí mít DPIA novou kvalitu. 
V souvislosti s článkem 35 odst. 10 GDPR je nezbytné se 
zabývat i způsoby využití nových nástrojů ochrany 
osobních údajů jako jsou pověřenci, kodexy chování apod. 
Návod je na stránkách ÚOOÚ.  Věta: „Navrhovaná právní 
úprava nebude mít žádné negativní dopady na oblast 
ochrany soukromí a osobních údajů,“ je apodiktické 
tvrzení, které do DPIA nepatří. Místo toho je třeba posoudit 
§ 19a odst. 7 až 11, § 19b odst. 3 a zejména § 19e a § 19g 
odst. 4: analysovat risika pro ochranu soukromí a stanovit 
záruky k jejich minimalisaci. 
 
Ve větě: „Navrhovaná právní úprava je v souladu se 
zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 
který upravuje práva a povinnosti při zpracování osobních 
údajů,“ předkladatel ignoruje fakt, že již ¾ roku je účinný 
nový zákon. Navíc vyrovnání se s tímto zákonem do DPIA 
nepatří. 
 
Věta: „Předkládaná právní úprava respektuje právní rámec 
ochrany a zpracování osobních údajů a jeho jednotlivé 
parametry,“ je další apodiktické tvrzení, které do DPIA 
nepatří. 

Akceptováno. 
 
Příslušná část DZ byla přepracována. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Úřad pro ochranu osobních údajů souhlasí s vypořádáním. 

2.  
 
V článku I bodu 3 se se slova „adresu trvalého“ zrušují.  
 

Upraveno jinak. 
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Odůvodnění: 
Neexistuje nic jako *trvalé bydliště. Každé bydliště je 
z definice trvalé. 

V souvislosti s připomínkami dalších připomínkových míst upraveno 
na „adresu místa trvalého pobytu, případně místa přechodného 
pobytu“. 
 
Vyjádření k vypořádání 
Úřad pro ochranu osobních údajů souhlasí s vypořádáním. 

3.  
 
V článku I bodu 3 se § 19a odst. 9 a 10 zrušují. To 
promítnout rovněž do § 19b odst. 6. 
 
Odůvodnění: 
Důvodová zpráva zcela mlčí; o potřebnosti institutu 
bezúhonnosti  pro mistrovskou zkoušku lze mít 
pochybnosti. 

Neakceptováno. 
 
Jsme přesvědčeni o tom, že zvolený přístup je správný a že mistr 
by vedle mistrovství v určitém povolání měl mít i určitý morální 
kredit, tzn. měl by být bezúhonný. V tomto smyslu byla doplněna 
DZ.  
 
Vyjádření k vypořádání 
Úřad pro ochranu osobních údajů bere vypořádání na vědomí, na 
rozporu netrvá. 

4.  
 
V článku I bodu 3 je § 19e nutné znovu zvážit.  
 
Odůvodnění: 
Předkladatel by měl zvážit, zda by údaj o mistrovské 
zkoušce neměl být součástí živnostenského rejstříku. Proč 
předkladatel neumožnil mistrům, kteří nechtějí být 
zveřejněni, možnost vynětí? 

Neakceptováno. 
 
Uvádět údaje o mistrovské zkoušce duplicitně ve dvou evidencích 
nepovažujeme za účelné. Navíc by si to vyžádalo nutné technické 
úpravy stávajícího informačního systému a s tím by byly spojeny 
finanční náklady. 
 
Pokud mělo připomínkové místo na mysli, že by uvedení 
předmětného údaje v živnostenském rejstříku zcela nahradilo 
navrhovanou evidenci držitelů mistrovského listu, tak to není 
možné, protože potenciální mistři nebudou pouze z řad živnostníků. 
 
Možnost vynětí z evidence držitelů mistrovského listu nebyla 
uvažována z důvodu, že v této evidenci bude mimo jiné zveřejněno 
pravomocné rozhodnutí o přestupku mistra (§ 19h). Aby byla 
informace o přestupku mistra dostupná veřejnosti (tj. zákazníkům) 
považujeme za zásadní. Připomínáme, že úkolem této evidence je 
umožnit, aby se veřejnost mohla zorientovat a nasměrovat 
k řemeslníkovi na nejvyšší úrovni. Z tohoto důvodu se také 
domníváme, že uvedení v této evidenci bude považováno ze strany 
držitelů mistrovského listu za naprosto žádoucí („reklama zadarmo“) 
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a není tedy důvod, aby z jejich strany bylo požadováno neuvedení 
v této evidenci (toto tvrzení vychází z konzultací se zástupci 
podnikatelské veřejnosti). 
 
Vyjádření k vypořádání 
Úřad pro ochranu osobních údajů od připomínky ustoupil. 

Doporučující připomínky 

1.  
 
V článku I bodu 1 se slova „příslušné orgány státní správy“ 
nahrazují slovy „správní úřady“. 
 
Odůvodnění: 
Článek 79 ústavy. 

Akceptováno jinak. 

2.  
 
V článku I bodu 3 se v § 19g odstavec 8 zrušuje. 
 
Odůvodnění: 
To se rozumí samo sebou. 

Akceptováno. 
 
Ustanovení zcela přepracováno. 

3.  
 
V článku IV se doplňuje datum. 
 
Odůvodnění: 
Navržení účinnosti a její odůvodnění je integrální součástí 
návrhu. 

Akceptováno. 

 

V Praze dne 4. října 2020 

Vypracoval: Ing. Jaromír Culek Podpis: 
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