
 

III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 

A. OBECNÁ ČÁST 

 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních 

principů 

 

Novela školského zákona provedená zákonem č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním a vyšším odborném vzdělávání (školský 

zákon), ve znění pozdějších předpisů, mj. novelizovala ustanovení § 58 odst. 5 školského 

zákona a umožnila stanovit nařízením vlády takové obory vzdělání, v nichž by bylo možné 

v rámci studia maturitního oboru vzdělání kategorie L0 dosáhnout také stupeň vzdělání 

s výučním listem (kategorie vzdělání H). 

 

V souvislosti s výše uvedeným bylo v roce 2012 vyhlášeno pokusné ověřování, jehož hlavním 

cílem bylo a dosud je ověřit, že navrhované dvojice oborů vzdělání (kat. L0+H) jsou vhodné 

k tomu, aby v nich žáci mohli získat jak výuční list, tak i maturitní vysvědčení, tedy umožnit 

žákům konkrétních škol vykonat ve vybraných oborech na konci 3. ročníku závěrečnou 

zkoušku příslušného tříletého oboru středního vzdělání s výučním listem (obory kategorie 

stupně dosaženého vzdělání H) a v rámci platné legislativní úpravy umožnit žákům těchto oborů 

získat důležitý kvalifikační doklad – výuční list. 

Na základě dosavadního bezproblémového průběhu pokusného ověřování prováděného 

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

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) k právní úpravě, která toto 

pokusné ověřování nahradí. MŠMT tak připravilo návrh novely nařízení vlády č. 211/2010 Sb., 

o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, který 

v návaznosti na pokusné ověřování zakotvuje vybrané dvojice oborů vzdělání přímo do 

právního předpisu. Návrh novely nařízení vlády byl vládou schválen dne 17. srpna 2020.  

V souvislosti s úpravou uvedeného nařízení vlády MŠMT nyní předkládá návrh vyhlášky, 

kterou se mění některé vyhlášky v souvislosti se stanovením oborů vzdělání, ve kterých lze 

získat střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, jejímž cílem 

je upravit některé podrobnosti průběhu a organizace oboru vzdělání L0 a H.  

 

Navrhovaná vyhláška tedy předpokládá změnu: 

  

- vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři  

 

Důvodem je potřeba jasně vymezit kapacitní místo žáka oboru vzdělání, ve kterém lze získat 

střední vzdělání s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou (dále jen „obor L0 a 

H“). Žák přijatý do oboru L0 a H bude z hlediska kapacity obsazovat pouze místo v maturitním 

oboru. Pro účely víceoborových tříd se třída oboru vzdělání L0 a H považuje za třídu oboru 

vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou.  

 

Dále se výslovně stanoví, že žák oboru vzdělání L0 a H, který nevykoná závěrečnou zkoušku 

úspěšně, pokračuje ve vzdělávání v oboru vzdělání, ve kterém lze dosáhnout středního vzdělání 

s maturitní zkouškou. 
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Další změna se týká nutnosti stanovit, že žák oboru L0 a H se vzdělává podle školního 

vzdělávacího programu, který bude zahrnovat povinný obsah obou příslušných rámcových 

vzdělávacích programů – tedy jak maturitního oboru L, tak i nematuritního oboru H. 

 

 

- vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku 

Upravují se termíny vydávání vysvědčení. Žákům 3. ročníku oboru vzdělání L0 a H se bude 

vysvědčení předávat v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních 

zkoušek závěrečné zkoušky. 

 

- vyhlášky č. 3/2015 Sb., o některých dokladech o vzdělání 

 

Vyhláška stanoví povinnost uvádět na vysvědčení u oboru L0 a H jak obor vzdělání s maturitní 

zkouškou, tak i doplňující obor vzdělání s výučním listem. 

 

- vyhlášky č. 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání 

 

Změna se týká organizace přijímacího řízení do prvního ročníku vzdělávání ve střední škole, 

resp. náležitosti přihlášky ke vzdělávání, kdy uchazeč, který se hlásí na obor vzdělání L0 a H, 

bude na přihlášce uvádět obor vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s 

výučním listem. Rovněž z rozhodnutí o přijetí či nepřijetí bude tato skutečnost jednoznačně 

zřejmá. 

 

 

II. Zhodnocení platného právního stavu 

 

Jak již bylo uvedeno, dosavadní právní úprava neumožňuje žákům studovat takové obory 

vzdělání, v nichž by bylo možné v rámci studia maturitního oboru dosáhnout také stupeň 

vzdělání s výučním listem, jak předpokládá § 58 odst. 5 školského zákona. Obory vzdělání, 

v nichž lze dosáhnout středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní 

zkouškou, jsou předmětem novely nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v 

základním, středním a vyšším odborném vzdělávání. V návaznosti na tuto novelu je třeba 

rovněž nově upravit některá ustanovení školských prováděcích předpisů, neboť ta s existencí 

oborů L0 a H dosud vůbec nepočítají a neobsahují tak speciální úpravu tam, kde je to nutné. 

 

 

III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení 

je navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 

 

Vyhláška je vydávána k provedení § 26 odst. 4 školského zákona, který ukládá ministerstvu 

stanovit „organizaci vyučování a pravidla pro dělení a spojování tříd a studijních skupin při 

vyučování“. Vyhláškou se upravují podrobnosti o započítávání žáků oborů L0 a H do celkové 

kapacity školy i do kapacity oborů a dále se upravují pravidla pro víceoborové třídy.  
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Vyhláška je vydávána k provedení § 24 odst. 5 školského zákona, který ukládá ministerstvu 

kromě jiného stanovit „podrobnosti o organizaci školního roku a termíny vydávání 

vysvědčení.“ Vyhláška upravuje termíny vydávání vysvědčení pro žáky 3. ročníku oboru 

vzdělání L0 a H.  

 

Vyhláška je vydávána k provedení § 28 odst. 7 školského zákona, který ukládá ministerstvu 

kromě jiného stanovit „formu a obsah platných tiskopisů vysvědčení a výpisů z vysvědčení.“ 

Vyhláškou se navrhuje upravit obsah vysvědčení u oborů L0 a H.  

 

Vyhláška je dále vydávána k provedení § 64 školského zákona, který ukládá ministerstvu kromě 

jiného stanovit „náležitosti a postup podání přihlášky ke vzdělávání ve střední škole, včetně 

dokladů, které jsou její součástí, další bližší podmínky organizace, náležitostí a průběhu 

přijímacího řízení.“ Vyhláškou se upravují náležitosti přihlášky ke vzdělávání v oboru L0 a H, 

tedy uvedení obou příslušných oborů.  

 

Vyhláška je vydávána rovněž k provedení § 71 školského zákona, který ukládá ministerstvu 

kromě jiného stanovit „podrobnosti o organizaci a průběhu středního vzdělávání a podrobnosti 

o hodnocení výsledků vzdělávání žáků a jeho náležitostech.“ Vyhláškou se navrhuje upřesnit, 

že žáci oborů vzdělání L0 a H se vzdělávají podle upravených ŠVP obsahujících povinný obsah 

obou příslušných oborů vzdělání. Vyhláškou se jednoznačně stanovuje, že i v případy, kdy žák 

oboru vzdělání L0 a H bude hodnocen u závěrečné zkoušky jako neúspěšný, pokračuje ve 

vzdělávání ve 4. ročníku oboru vzdělání poskytujícím střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

 

Vyhláška naplňuje výše uvedená zmocnění a není s nimi v rozporu.  

 

 

IV. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 

judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo obecnými právními zásadami 

práva Evropské unie 

 

Návrh vyhlášky je s právem Evropské unie, judikaturou soudních orgánů Evropské unie nebo 

obecnými právními zásadami práva Evropské unie plně slučitelný. 

 

 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 

dále sociální dopady, včetně dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 

sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady 

na životní prostředí 

 

Návrh vyhlášky nepředstavuje dopady do státního rozpočtu nebo ostatních veřejných rozpočtů. 

Nedotýká se ani podnikatelského prostředí České republiky.  

Očekává se pozitivní sociální dopad, neboť navrhovaná právní úprava jednoznačně zakotvuje, 

že žák oboru L0 a H, který neuspěje u závěrečné zkoušky, pokračuje nadále ve svém vzdělávání 

v oboru, ve kterém lze dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou, což v důsledku 

přispěje ke zvýšení vzdělanosti.  Dopady na specifické skupiny obyvatel, kterým náleží vyšší 

míra ochrany, se nepředpokládají. Rovněž se nepředpokládají dopady na životní prostředí.  
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VI. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 

diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

 

Návrh právního předpisu nemá dopad ve vztahu k zákazu diskriminace. Vyhláška nezasahuje 

do rovnosti mužů a žen, jelikož žádným způsobem, ani nepřímo svými dopady, mezi muži 

a ženami nerozlišuje. 

 

 

VII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a 

osobních údajů 

 
Návrh vyhlášky nepřináší dopady ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů. 

 

 

VIII. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný bezprostřední dopad na vznik nových korupčních rizik, 

a to jak na straně nabídky, tak poptávky. 

 

 

IX. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh vyhlášky nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 

X. Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Výjimka z provedení hodnocení dopadů regulace byla udělena dne 31. července 2020 dopisem 

ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády čj. 26530 /2020-UVCR. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I – změna vyhlášky o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 

K bodu 1 - § 2 odst. 8 

Navrhuje se stanovit kapacitní místo žáka kombinovaného oboru vzdělání L0 a H tak, že žák 

obsadí pouze jedno kapacitní místo oboru i školy, a to vždy maturitního oboru.  

K bodu 2 - § 2b odst. 2 

Navrhuje se, aby pro účely víceoborových tříd se třída oboru vzdělání, ve kterém lze dosáhnout 

středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, považovala za 

třídy oboru vzdělání poskytujících střední vzdělání s maturitní zkouškou. 

K bodu 3 - § 4a 

Ustanovení garantuje těm žákům oboru vzdělání L0 a H, kteří byli u závěrečné zkoušky 

hodnoceni jako neúspěšní, možnost pokračovat i nadále ve vzdělávání v oboru vzdělání, ve 

kterém lze dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Pro tyto žáky pak samozřejmě 

platí příslušná ustanovení školského zákona a vyhlášky, která upravují opravné nebo náhradní 

termíny závěrečné zkoušky. Žáci tedy budou moci v 5ti leté lhůtě závěrečnou zkoušku 

opakovat. 

K bodu 4 - § 17a 

Navrhuje se jednoznačně stanovit, že žáci oborů vzdělání poskytujících střední vzdělání 

s výučním listem a střední vzdělání s maturitní zkouškou, jsou vzdělávání podle upraveného 

školního vzdělávacího programu, který obsahuje jak povinný obsah rámcového vzdělávacího 

programu maturitního oboru vzdělání, tak i povinný obsah z doplňujícího oboru vzdělání 

s výučním listem. 

Tedy např. u kombinace maturitního oboru vzdělání 23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení 

s oborem vzdělání s výučním listem 23-51-H/01 Strojní mechanik, bude nutné upravit ŠVP tak, 

aby obsahoval povinné obsahy obou těchto RVP. 

 

K čl. II – změna vyhlášky o organizaci školního roku - § 3 odst. 1 

Ustanovení stanoví termín předání závěrečného vysvědčení žákům 3. ročníku oboru vzdělání 

L0 a H v posledním vyučovacím dnu posledního týdne před zahájením ústních zkoušek 

závěrečné zkoušky, aby tito žáci mohli následně v červnu konat závěrečné zkoušky. 

 

K čl. III - změna vyhlášky o některých dokladech o vzdělání - § 1 odst. 5 

 

Ustanovení stanoví povinnost na vysvědčení u oboru L0 a H uvádět jak obor vzdělání s 

maturitní zkouškou, tak i doplňující obor vzdělání s výučním listem. Žáci tedy budou mít jen 
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jedno vysvědčení, ze kterého bude zřejmé, z jakých konkrétních oborů se obor vzdělání L0 a H 

skládal. 

 

 

K čl. IV – změna vyhlášky o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání - § 1 odst. 6 

 

Stanovuje se, aby uchazeč, který uvede na přihlášce obor vzdělání, ve kterém lze dosáhnout 

středního vzdělání s výučním listem a středního vzdělání s maturitní zkouškou, uvedl obor 

vzdělání s maturitní zkouškou i doplňující obor vzdělání s výučním listem. Důležité je to z toho 

důvodu, že k některým maturitním oborům vzdělání náleží více než 1 doplňující obor vzdělání 

s výučním listem. 

 

K čl. V – účinnost  

 

Nabytí účinnosti vyhlášky se navrhuje s ohledem na skutečnost, že dle předkládané novely 

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

odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, bude možné přijímat první žáky ke 

kombinovanému vzdělávání od školního roku 2021/2022, k 1. lednu 2021. Pro přijímací řízení 

pro školní rok 2021/2022 již tedy budou účinná tato nová pravidla. 
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