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VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

Návrh novely nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu  

Dle Jednacího řádu vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra dne 27. 11. 2019 s termínem dodání 

stanovisek do 18. 12. 2019. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce. Všechny zásadní připomínky byly vypořádány. 

 

 

PŘIPOMÍNKY K MATERIÁLU S NÁZVEM: 

 

 Návrh novely nařízení vlády č. 31/2016 Sb., o prokazování znalosti českého jazyka pro účely získání povolení k trvalému pobytu 

 

Resort Připomínky Stanovisko O22 

Ministerstvo 

financí 

 

 

 

 

Úvod 
 

Jsme si vědomi významu a celospolečenského přínosu zvýšení 

úrovně zkoušky z českého jazyka na úroveň A2, přesto 

uplatňujeme níže uvedené zásadní připomínky.  
 

  

Zásadní připomínka č. 1: 

 

K dopadu na státní rozpočet - k návrhu usnesení vlády 

Z návrhu UV požadujeme vypustit bod II/2. Zajistit 

prostředky v rozpočtu pro danou kapitolu je úkolem pro 

příslušného ministra, nikoliv pro ministryni financí.  

MŠMT na zabezpečení realizace předložené novely nařízení 

vlády požaduje nad schválený SDV 2021 a 2022 kapitoly roční 

částku 2 860 tis. Kč, která vzhledem k celkovým výdajům 

MŠMT není nikterak významná a měla by být zajištěna v rámci 

schválených limitů výdajů MŠMT bez dodatečných 

  

 

Zásadní připomínka akceptována. 

 

Dle dohody s MF byla navíc vyjmuta poslední věta 

předposledního odstavce předkládací zprávy „Finanční 

prostředky nebylo možno nárokovat ze státního 

rozpočtu dříve, neboť podmínkou novely nařízení 

vlády bylo přijetí novely zákona o pobytu cizinců 

č. 326/1999 Sb., která byla provedena zákonem 

č. 176/2019 Sb. 
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požadavků na SR. V tomto smyslu požadujeme doplnit 

všechny relevantní části materiálu.  

Upozorňujeme, že z listopadového MPŘ k materiálu 

Vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka 

a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro udělení 

trvalého pobytu v roce 2019 a k jeho zajištění v roce 2020 

(„Systém“) vzešel návrh UV, který ukládá MŠMT finančně 

zajistit Systém v rámci stanovených výdajových limitů, a to 

v roční výši 1 605 tis. Kč v roce 2020 a letech následujících.  

 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zásadní připomínka č. 2: 

 

K dopadu na státní rozpočet - kapitola MV 

V materiálu je dopad na rozpočet kapitoly Ministerstvo vnitra 

(str. 7 Odůvodnění) uveden velmi obecně a současně není 

uveden konkrétní zdroj jeho krytí. Požadujeme do 

předloženého materiálu doplnit informaci, že veškeré výdaje 

spojené s návrhem nařízení vlády budou pokryty v rámci 

schváleného rozpočtu kapitoly MV na příslušný kalendářní rok 

a střednědobého výhledu bez navyšujících požadavků na státní 

rozpočet. 

 

 Zásadní připomínka vysvětlena. 

 

Znění textu odstavce „Spolu s navýšením úrovně 

zkoušky je také nutné počítat s nutností navýšení 

finančních prostředků, které jsou v rámci rozpočtu 

Ministerstva vnitra rezervovány k proplácení prvních 

pokusů zkoušky formou poukazů vydávaných Odborem 

azylové a migrační politiky. Toto finanční krytí je 

zajišťováno na základě usnesení Vlády ČR 

k vyhodnocení realizace Systému výuky českého jazyka 

a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek pro 

udělení trvalého pobytu v minulém roce a k návrhu 

jeho zajištění v nadcházejícím roce (pro rok 2019 se 

jedná o usnesení vlády ČR č. 837 ze dne 12. prosince 

2018).“ upraveno následovně „Spolu s navýšením 

úrovně zkoušky je také nutné počítat s nutností 

navýšení finančních prostředků, které jsou v rámci 

rozpočtu Ministerstva vnitra vyhrazeny k proplácení 

prvních pokusů zkoušky formou poukazů vydávaných 

Odborem azylové a migrační politiky. Veškeré výdaje 

spojené s proplácením prvních pokusů zkoušek jsou 
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kryty v rámci schváleného rozpočtu kapitoly MV na 

příslušný kalendářní rok. Finanční krytí a použití 

prostředků je zajišťováno na základě usnesení Vlády 

ČR k vyhodnocení realizace Systému výuky českého 

jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné z podmínek 

pro udělení trvalého pobytu v roce 2019 a k návrhu 

jeho zajištění v roce 2020 (usnesení vlády ČR 

č. 77/2020). 

 

Zdůvodnění: 

MV i nadále počítá s finančním krytím prvních pokusů 

zkoušek v rámci svého schváleného rozpočtu na 

příslušný kalendářní rok. Vzhledem k tomu, že 

navýšení úrovně zkoušek s sebou ponese rovněž 

i navýšení ceny zkoušky, je nutné do budoucna 

předpokládat rovněž i nutnost navýšení finančních 

prostředků vydávaných ze státního rozpočtu. Dle 

současných odhadů lze toto navýšení předpokládat 

v roce 2022.   

Pro úplnost MV upozorňuje na fakt, že povinnost 

předložit k určitým typům žádostí také doklad 

o zkoušce z českého jazyka byla cizincům stanovena 

zákonem. Zachování proplácení prvních pokusů 

považuje MV za žádoucí z hlediska nevytváření 

finanční bariéry při získání trvalého pobytu a jasně 

vyjádřené podpory integrace cizinců ze strany státu. 

 

Zásadní připomínka č. 3: 

 

K návrhu usnesení vlády – k platové oblasti 

V bodě II/2 návrhu UV požadujeme úkol pro ministryni financí 

vypustit a nahradit úkolem pro ministra školství, 

mládeže  a tělovýchovy ve znění: „zajistit dopady spojené 

 Akceptováno  

MŠMT upravilo Usnesení vlády s tím, že byl doplněn 

úkol pro ministra školství ve znění „zajistit dopady 

spojené s přijetím navržené právní úpravy bez 

požadavku na navýšení počtu funkčních míst a 

prostředků na platy.“ 
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s přijetím navržené právní úpravy bez požadavku na 

navýšení počtu funkčních míst a prostředků na platy“. 

 

 

Nesouhlasíme s navyšováním počtu míst a objemu prostředků na 

platy.  V současné době je politika v této oblasti více restriktivní, 

což dokládají úsporná opatření zahrnutá do parametrů 

schválených rozpočtů, resp. systemizace na roky 2019 a 2020. 

Jsme přesvědčeni, že 2 místa včetně prostředků na platy a 

související výdaje je možné vyčlenit v rámci stávajícího limitu 

počtu míst v rozpočtové kapitole MŠMT (vyjma oblasti 

regionálního školství), a to aplikací vhodných optimalizačních 

kroků. Odborně se nejeví jako příliš vhodné na jedné straně 

místa v rozpočtovém procesu redukovat a obratem je nad rámec 

disponibilních limitů na základě přijímání paralelních materiálů 

vracet zpátky. Dodáváme, že neobsazenost, zejména 

v ústředním orgánu, je stále signifikantní (z dat k 3. čtvrtletí roku 

2019 vyplývá neobsazenost, bez zahrnutí projektových míst, ve 

výši cca 48 míst). Trváme tedy na odstranění požadavků na 

navýšení počtu míst a objemu prostředků na platy, případně 

ostatní platby za provedenou práci, a v tomto smyslu 

požadujeme upravit všechny relevantní části materiálu. 

 

 

 

 

Finanční prostředky a 2 místa (včetně prostředků na 

platy) v této části navýšení zkoušky zajistí MŠMT v 

rámci svého rámce. Tzn., nedojde k celkovému zvýšení 

počtu míst a objemů prostředků na platy. 

 

O zajištění zkoušek (správa přihlašování, odpovědi na 

dotazy, zajištění propagace, podpora zkoušejícím 

školám atd.) při navýšené úrovni se musí starat 

zejména kmenoví pracovníci NPI, kteří to v současné 

době dělali v rámci částečných úvazů a na dohody 

o pracích konaných mimo prac. poměr. Nejde 

o systemizovaná místa. Nejde ani o pracovní místa, 

která by byla alokována pro ústřední orgán, ale pro 

přímo řízenou organizaci.  

 

 

Zásadní připomínka č. 4: 

 

K finančním nákladům na zajištění činnosti v rámci zkoušky A2  

Zásadně nesouhlasíme s navrženým rozpočtem zejména 

ostatních nákladů na Systém A2 (viz tabulka na str. 5 

Odůvodnění), konkrétně s položkou Cestovné, občerstvení, 

konference, položkou Vývoj a příprava statistik a položkou 

Režie úkolu, kde je enormní, dle našeho názoru neodůvodněný, 

nárůst oproti Systému A1. Požadujeme rozpočet nákladů 

přehodnotit - snížit. 

  

Zásadní připomínka vysvětlena.  

 

Zkouška z češtiny A2, která je vysoké důležitosti 

a celostátní platnosti, si nárokuje vyšší požadavky 

nejenom na žadatele o trvalý pobyt, ale také na všechny 

zainteresované složky systému. S ohledem na vyšší 

a náročnější úroveň zkoušky, a to i včetně nových 

nároků na hodnotitele a examinátory zkoušky, se 
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 počítá s vyšší frekvencí odborných seminářů 

a kalibračních setkání, viz paragraf 3, odst. d). 

 

Položka cestovné, občerstvení a konference zahrnuje 

celoroční cestovní náklady externích spolupracovníků 

(min. 8 osob), služební cesty interních pracovníků |NPI 

ČR, dále i úhradu cestovních nákladů pedagogických 

garantů zkoušky (cca 35 osob). Náklady na občerstvení 

se týkají zpravidla 5 schůzek pracovníků zajišťujících 

systém za rok. S ohledem na význam zkoušky, pro jejíž 

správu je důležité sledovat vývoj podobných testů a 

zkoušek v mezinárodním měřítku ve vazbě na SERR, 

je nezbytné se účastnit min. dvou zahraničních 

odborných akcí/konferencí do roka.  

 

Položka Vývoj a příprava statistik: V rámci systému 

jsou každé čtvrtletí připravovány statistické přehledy 

vykonaných zkoušek, které se poskytují složkám státu, 

zejména Ministerstvu vnitra a Policii České republiky. 

Od roku 2022 je předpoklad vysokého nárůstu počtu 

žadatelů o trvalý pobyt, což bude generovat náročnější 

zpracování statistik včetně rozpracování podrobných 

přehledů dle zadaných parametrů. Částka je vyhrazena 

na cca 100 člověkohodin, tj. min. 25 hodin práce na 

statistikách v každém čtvrtletí. 

 

Položka Režie úkolu, tj. Režijní náklady je uvedena 

dokonce v nižší míře, než jakou požaduje vnitřní 

směrnice organizace, tj. režijní náklady úkolu ve výši 

7 % z ostatních běžných výdajů (OBV). S ohledem na 

plánovaný rozpočet úkolu by režijní náklady měly činit 

126 tis. Kč. Režijní náklady zahrnují následující 
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výdaje: tisk, energie, poštovné, telefony, internet 

a opravy. 

 

Připomínka: 

 

K Odůvodnění - str. 4 

MŠMT v materiálu konstatuje, že jedním z důvodů požadavku 

na účelové navýšení rozpočtu MŠMT od roku 2021 je 

nemožnost kofinancování správy Systému A2 z Koncepce 

integrace cizinců. Pro ucelenou informaci doporučujeme do 

materiálu doplnit vysvětlení ukončení tohoto spolufinancování.  

 

 

 

K požadovanému navýšení o 2 úvazky 

Systém zkoušky z ČJ pro trvalý pobyt v současné době realizuje 

příspěvková organizace MŠMT - Národní ústav pro vzdělávání 

(NÚV). Přestože zásadně odmítáme navýšení limitu počtu 

zaměstnanců, je nutné konstatovat, že z materiálu nevyplývá, 

které organizace v kapitole MŠMT by se nové úvazky měly 

týkat, zda nástupnické příspěvkové organizace NÚV a NIDV, 

nebo samotného ústředního orgánu. 

 

 

K výši platů 

Ačkoliv odmítáme navýšení funkčních míst, upozorňujeme na 

rozdílnou částku na prostředky na platy pro 2 úvazky uvedenou 

v  návrhu UV a v tabulce – personální zajištění na str. 7 

Odůvodnění.  

Současně sečteme-li jednotlivé položky běžných výdajů 

uvedené v této tabulce, výsledek činí 1 839 tis. Kč, nikoliv 2 860 

tis. Kč. 

 

  

 

Z KIC bylo financováno zajištění postupné 

připravenosti na přechod na vyšší úroveň zkoušky, 

vlastní zajištění zkoušky pro rok 2021 a všechny 

následující musí mít stabilní a státem garantovaný 

základ, není možné spoléhat na možnost/nemožnost 

čerpání těchto prostředků z KIC. 

 

 

 

 

Finanční prostředky v této části navýšení zkoušky 

zajistí MŠMT v rámci svého rámce. 

 

 

 

 

 

 

 

Pokud jde o chybu na straně 7, tato chyba byla 

odstraněna. V odůvodnění byla uvedena opravená 

tabulka.  

 

 

 

 

Resort s vypořádáním připomínek souhlasil.  
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Ministerstvo 

vnitra 

Zásadní připomínky: 

 

K čl. I bodu 13 – k § 6: 

Požadujeme za slova „číslo cestovního dokladu“ doplnit 

slova „rodné číslo“. Absence rodného čísla cizince – uchazeče 

mezi povinnými údaji by mohla způsobit záměnu uchazeče za 

jinou osobu. Rodné číslo je v současné době jediný identifikátor 

osoby zakotvený ve všech evidencích vedených Českou 

republikou.  

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní.      
 

  

 

Zásadní připomínka akceptována. Text upraven. 

 K čl. I bodu 22 – k § 12: 

Dále požadujeme za slova „na adresu“ doplnit slova „na 

území České republiky“. Vedle adresy na území České republiky 

mají cizinci také obvykle adresu ve svém domovském státu. 

Považujeme proto za nutné eliminovat výběr a uvádět pouze 

adresu na území České republiky. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

 Zásadní připomínka akceptována. Text upraven. 

 Nad rámec návrhu – k § 2 odst. 1: 

Požadujeme za slova „Společného evropského 

referenčního rámce pro jazyky“ doplnit poznámku pod čarou, 

kde bude uvedena citace předpisu, jímž byl společný evropský 

referenční rámec pro jazyky vydán jako závazný. Důvodem je 

nemožnost odkazovat v obecně závazných předpisech České 

republiky na blíže nespecifikované předpisy, kterými se má 

adresát takového obecně závazného předpisu řídit. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 Zásadní připomínka neakceptována, vysvětlena. 

 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky se 

používá běžně bez uvedení odkazu. Společný evropský 

referenční rámec je takto uveden i např. v zákoně 

o ped. pracovnících či v zákoně o zbraních, viz § 50 

odst. 7 písm. g.  

 K odůvodnění – k bodu 2: 

Požadujeme z věty druhé „V rámci této novely byla 

přijata nová integrační opatření, a to kromě zavedení povinného 

 Zásadní připomínka akceptována. Text upraven. 
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jednodenního adaptačně-integračního kurzu také to, že od 1. 7. 

2020 budou Integrační centra, která jsou dosud financovaná 

zejména z evropských prostředků, převedena pod financování ze 

státního rozpočtu“ odstranit slovo „jednodenního“. Dosud není 

známa finální podoba kurzu, čili označení kurzu za jednodenní 

by mohlo být matoucí. 

Tuto připomínku považuje ministerstvo za zásadní. 

 

 

 Doporučující připomínky: 

 

Obecně: 

Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější dosavadní 

nařízení vlády č. 31/2016 Sb. zcela zrušit a nahradit předpisem 

novým. Vzhledem k tomu, že navrhovaná úprava mění téměř 

všechna dosavadní ustanovení, stává se dosavadní nařízení vlády 

jako celek pro veřejnost nepřehledným. 

 

 Doporučující připomínka neakceptována.  

Ustanovení, která jsou měněna, se týkají pouze 

navýšení zkoušky a omezení termínů. Není měněna 

koncepce nařízení vlády.  

 

Pro zpřehlednění MŠMT zveřejní také úplné znění 

předpisu se zvýrazněnými úpravami tak, jak je to běžná 

praxe i u jiných školských předpisů. 

 K čl. I bodu 4 – k § 3 písm. a) a b): 

Doporučujeme slova „způsobem umožňujícím dálkový 

přístup“ nahradit slovy „na svých internetových stránkách“. 

Dojde tak k přesnému vymezení místa na internetu, kde budou 

dané informace zveřejněny. 

 

 

 Doporučující připomínka neakceptována.  

Informace nejsou přímou součástí internetových 

stránek MŠMT. Pro zkoušku z českého jazyka pro 

trvalý pobyt existují od roku 2008 oficiální webové 

stránky https://cestina-pro-cizince.cz/ označené logy 

MŠMT i MV. Na těchto webových stránkách jsou 

uvedeny všechny relevantní informace. Na tyto 

webové stránky je proklik z webových stránek obou 

ministerstev. Navrhujeme ponechat ve stávajícím 

znění, protože lépe vystihuje reálný stav. 

 

 K čl. I bodu 5 – k § 5 odst. 1 písm. a): 

Dále doporučujeme v souladu s ustálenou terminologií 

slova „analogové“ a „digitální“ nahradit slovy „listinné“ 

a „elektronické“. 

 Doporučující připomínka akceptována. Text 

upraven. 
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 K čl. I bodu 8 – k § 5 odst. 3: 

Upozorňujeme, že není zcela zřejmé, zda osobou podle 

odst. 1 může být pouze osoba, která získala odbornou kvalifikaci 

v akreditovaném magisterském studijním programu v oblasti 

pedagogických věd pouze na vysoké škole v České republice, 

nebo zda může jít též o absolventa jakékoli i zahraniční vysoké 

školy na magisterské úrovni v oboru čeština. V druhém případě 

by bylo na místě upravit problematiku uznávání takového 

zahraničního vzdělání, včetně stanovení, kdo bude nést 

odpovědnost za splnění těchto podmínek, jaké sankce by nastaly 

při jejich nesplnění a kdo bude jejich splnění posuzovat. 

 

 

 Doporučující připomínka akceptována. Text 

upraven. 

Paragrafové znění upraveno tak, že v případě učitelů 

českého jazyka může odbornou kvalifikaci získat 

dotyčná osoba pouze studiem v ČR. V případě učitelů 

cizího jazyka se uznání řídí kvalifikací pro učitele 

v jazykových školách s právem státní jazykové 

zkoušky dle zákona o pedagogických pracovnících.  

 K č. I bodu 12 – k § 5 odst. 6 a 7: 

Doporučujeme v souladu s ustálenou terminologií slovo 

„digitální“ nahradit slovem „elektronické“ a slovo „analogové“ 

slovem „listinné“. 

 

 

 Doporučující připomínka akceptována. Text 

upraven. 

K čl. I bodu 13 – k § 6: 

Považujeme za vhodné formulovat větu první 

následujícím způsobem: „Uchazeč se přihlásí na zkoušku 

z jazyka osobně ve zkušební instituci anebo písemně nejpozději 

14 dnů před jejím konáním.“ Domníváme se, že není nutné 

uvádět slova „písemně v listinné nebo elektronické podobě“, 

protože slovo „písemně“ už samo o sobě říká, že jde o listinnou 

nebo elektronickou podobu. 

Doporučujeme z hlediska právní jistoty ve větě poslední 

konkretizovat, co spadá pod pojem „kontaktními údaji“. 

Dále upozorňujeme, že z formulace v „elektronické 

podobě“ se dá usuzovat, že jde o jakékoli elektronické podání, 

tj. např. i email. Pokud je tím myšleno elektronické přihlášení 

v rámci elektronické přihlášky na konkrétní internetové stránce, 

 Doporučující připomínky akceptovány. Text 

upraven, vysvětleno.  

 

 

. 

 

 

 

Jako povinný údaj nakonec navrhujeme pouze adresu 

na území ČR (která je nezbytná pro případné zasílání 

osvědčení). 

 

Může se přihlásit i e-mailem, tj. je možné jakékoliv 

elektronické podání.  
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doporučujeme tuto informaci v rámci daného ustanovení 

upřesnit. 

 

K čl. I bodu 13 – k § 7: 

Dáváme na zvážení, zda by nebylo vhodnější formulovat 

větu první následovně: „Uchazeč se může nejpozději 7 dní před 

konáním zkoušky z jazyka ze zkoušky omluvit osobně anebo 

písemně zkušební instituci, u které se na zkoušku přihlásil.“ 

Dále upozorňujeme, že z formulace v „elektronické 

podobě“ se dá usuzovat, že jde o jakékoli elektronické podání, 

tj. např. i email. Pokud je tím myšleno elektronické přihlášení 

v rámci elektronické přihlášky na konkrétní internetové stránce, 

doporučujeme tuto informaci v rámci daného ustanovení 

upřesnit. 

 

 

  

Doporučující připomínka akceptována.  

Text upraven. 

 K čl. I bodu 20 – k § 9 odst. 3: 

Doporučujeme slova „způsobem umožňujícím dálkový 

přístup“ nahradit slovy „na svých internetových stránkách“, a to 

ze stejného důvodu, jaký je uveden v připomínce k bodu 4. 

 

 

 Doporučující připomínka neakceptována.  

Informace nejsou přímou součástí internetových 

stránek MŠMT. Pro zkoušku z českého jazyka pro 

trvalý pobyt existují od roku 2008 oficiální webové 

stránky https://cestina-pro-cizince.cz/ označené logy 

MŠMT i MV. Na těchto webových stránkách jsou 

uvedeny všechny relevantní informace. Na tyto 

webové stránky je proklik z webových stránek obou 

ministerstev. Navrhujeme ponechat ve stávajícím 

znění, protože lépe vystihuje reálný stav. 

 

K čl. I bodu 33 – k příloze č. 1 čl. 4 bodu 4 písm. b): 

Dáváme ke zvážení, zda nedefinovat pojmy „chytré 

hodinky“ a „chytré brýle“ v některém právním předpisu, aby 

bylo možné určit, jaké hodinky a brýle lze pod zmíněné pojmy 

subsumovat. Bez právní specifikace daných pojmů by následně 

 Doporučující připomínka akceptována. Text 

upraven. Bude uvedeno obecně. 
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mohlo činit problémy využívání podobných zařízení v průběhu 

zkoušky vyloučit. 

 

 

 

 

K odůvodnění – k bodům 1 a 5: 

V textu je zmíněn materiál „Vyhodnocení realizace 

Systému zkoušek z českého jazyka a zkoušek pro cizince“. 

Jelikož do budoucna již nebude tento materiál vládě předkládán, 

doporučujeme tento fakt v materiálu zohlednit. 

 Doporučující připomínka akceptována. Text 

odůvodnění upraven. 

K odůvodnění – k bodu 5: 

Upozorňujeme, že uvedení počtu 750 000 cizinců na 

území České republiky může být nepřesné, jelikož se zde 

nachází rovněž občané Evropské unie, kterých se zkouška 

z českého jazyka nedotýká. 

 

 

 Připomínka akceptována. Text odůvodnění 

upraven.  

K odůvodnění – k bodu 12: 

Upozorňujeme, že § 5 přiloženého návrhu neobsahuje 

odstavec 8. Metodická setkání pro pedagogické garanty zkoušky 

jsou zakotvena v § 3 písm. d). 

 

 

 Připomínka akceptována. Text upraven.  

Připomínky legislativně technické a formálního charakteru: 

 

K čl. I bodu 1 a 26 – k § 2 odst. 1 a § 13 odst. 1 písm. d): 

Dané novelizační body obsahují totožnou změnu, 

navrhujeme je tedy spojit do jednoho novelizačního bodu. 

 

 

 Doporučující připomínka akceptována.  

Text upraven. 

K čl. I bodu 3 – k § 2 odst. 2 písm. d): 

Navrhujeme čárku před slovem „a“ vypustit pro 

nadbytečnost. 

 

 

 Doporučující připomínka akceptována.  

Text upraven. 
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K čl. I bodu 7 – k textu novelizačního bodu: 

Navrhujeme čárku za „se slova“ vypustit pro 

nadbytečnost. 

 Doporučující připomínka neakceptována. 

Vysvětleno. 

 

K čl. I bodu 12 – k § 5 odst. 7: 

Slovo „skladují“ navrhujeme zaměnit za slovo 

„uchovávají“. 

 

 

 Doporučující připomínka akceptována.  

Text upraven. 

K čl. I bodu 15 – k § 8 odst. 3: 

V nově doplňované pasáži navrhujeme slovo „přítomni“ 

nahradit slovem „přítomny“, a to s ohledem na podmět ve větě. 

 

 

 Doporučující připomínka akceptována.  

Text upraven. 

K čl. I bodu 23 – k textu novelizačního bodu: 

Domníváme se, že v souladu a čl. 58 odst. 7 

Legislativních pravidel vlády by věta druhá daného 

novelizačního bodu měla znít namísto „se vkládá slovo 

„dokladu“, „se doplňuje slovo „dokladu“. 

 

 

 Doporučující připomínka akceptována.  

Text upraven. 

K čl. I bodu 31 – k příloze č. 1 čl. 4 bodu 2: 

Ve větě první navrhujeme slovo „osob“ nahradit slovem 

„uchazečů“. 

 

 

 Doporučující připomínka akceptována. Na základě 

dalších připomínek bude vydána příloha nově. 

K čl. II – k přechodným ustanovením: 

Doporučujeme specifikovat, že se jedná o zkoušku 

z českého jazyka. 

 

 Doporučující připomínka akceptována.  

Text upraven. 

 

Resort s vypořádáním připomínek souhlasil. 
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Ministerstvo 

spravedlnosti 

Obecně ke zvolenému způsobu legislativně technického 

zpracování návrhu: Vzhledem k rozsahu předkládané novely 

a koncepčnímu charakteru navrhovaných změn (kdy sám 

předkladatel v předkládací zprávě hovoří o „rozsáhlejších 

změnách“) doporučujeme zvážit namísto novelizace stávajícího 

nařízení vlády vydání nového prováděcího právního předpisu, 

který by umožnil upravit regulovanou problematiku 

komplexním způsobem a odstranit všechny nedostatky nařízení 

vlády č. 31/2016 Sb. K tomu podotýkáme, že oproti pouhým 14 

paragrafům novelizovaného nařízení vlády obsahuje návrh 39 

novelizačních bodů (včetně bodů uvádějících kompletně nové 

znění celých paragrafů), což považujeme za značný nepoměr. 

 

 Doporučující připomínka akceptována částečně.  

Na základě dalších připomínek je vydána příloha č. 1 

nově, viz úplné znění nařízení vlády. 

K čl. I bodu 3 [§ 2 odst. 2 písm. b) a c)]: Náležitosti rozsahu 

znalosti jazyka uvedené pod písmeny b) a c) považujeme za 

vzájemně synonymické, jelikož rozhovor je podle našeho názoru 

tvořen z pokládání a zodpovídání otázek. Doporučujeme proto, 

aby předkladatel tato dvě písmena vhodně sloučil, anebo obhájil 

důvodnost jejich odděleného setrvání v návrhu. 

 

 Doporučující připomínka neakceptována.  

V písmenu b) je klíčová znalost hovořit 

o „každodenních“ a „známých“ situacích. V písmenu 

c) je klíčová znalost odpovídat a klást „jednoduché“ 

otázky. Jde tedy o ověření dvou různých kompetencí 

uchazeče. 

K čl. I bodu 3 [§ 2 odst. 2 písm. d)]: Upozorňujeme, že 

z navrhovaného znění není patrné, zda se jedná o požadavek na 

psaní či mluvení, pročež toto doporučujeme v textaci 

specifikovat. 

 

 Doporučující připomínka neakceptována – 

vysvětlena. Rozsah znalosti jazyka je požadován jak 

v psaní, tak v mluvení. 

K čl. I bodu 4 [§ 3 písm. b)]: Jelikož informace o způsobu 

přihlašování na zkoušku a vydávání osvědčení ministerstvo 

nevede, nýbrž pouze zveřejňuje, doporučujeme druhou část 

 Doporučující připomínka akceptována.  
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navrhovaného ustanovení věnovanou této problematice vyčlenit 

do samostatného písmena. 

 

K čl. I bodu 4 [§ 3 písm. d)]: Dáváme předkladateli ke zvážení, 

zda chce skutečně v novelizovaném nařízení vlády uvádět, že se 

metodická setkání konají dvakrát ročně, jelikož tento údaj 

považujeme za nadbytečný a nepraktický; plně postačuje jeho 

uvedení v odůvodnění. 

 

 Doporučující připomínka neakceptována.  

Informace o počtech setkání je důležitá pro školy, které 

organizují zkoušku. Zvyšuje se tím povinnost garanta 

zajistit řádný průběh zkoušky. Jedná se o důležitý 

prvek zajištění kvality zkoušek. Bude ponecháno 

v zájmu právní jistoty. 

K čl. I bodu 5 [§ 5 odst. 1 písm. a)]: Nepovažujeme za vhodné 

ukládat pedagogickému garantovi zkoušky povinnost garantovat 

„správnost“ hodnocení zkoušky, neboť jsme toho názoru, že se 

jedná o značně vágní kritérium, jehož výklad není jednoznačný. 

Požadujeme jej proto nahradit např. kritériem souladu s 

metodikou hodnocení či podobně. Taktéž navrhovanou 

povinnost pedagogického garanta zkoušky garantovat „shodu 

analogové a digitální podoby odpovědních listů“ je nutno 

zpřesnit. Návrh totiž hovoří pouze o „naskenování“ 

odpovědních listů bezprostředně po ukončení zkoušky (viz bod 

12 – § 5 odst. 6), tedy ještě neopravených odpovědních listů, 

které budou později opraveny, a tudíž již nebudou moci být 

shodné s neopravenými odpovědními listy v digitální podobě. 

Oproti tomu v nelegislativním materiálu Vyhodnocení realizace 

Systému výuky českého jazyka a zkoušek pro cizince jako jedné 

z podmínek pro udělení trvalého pobytu v roce 2019 a návrh jeho 

zajištění v roce 2020, který byl v meziresortním připomínkovém 

řízení v měsíci listopadu a na nějž předkládaný návrh navazuje, 

je počítáno též s naskenováním opravených odpovědních listů 

 Doporučující připomínka akceptována. Text 

upraven. 
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v analogové podobě (viz část 9, str. 10), což by mohlo být 

v daném kontextu smysluplnější, avšak tento krok zkušební 

instituce v návrhu upraven není. Požadujeme proto předmětné 

ustanovení, resp. návrh jako takový dopracovat, aby bylo 

jednoznačné, jaká shoda má být garantována, a stanovovaná 

povinnost byla tudíž realizovatelná. 

 

 K čl. I bodu 6 [§ 5 odst. 1 písm. d)]: V zájmu jednotnosti 

novelizovaného nařízení vlády doporučujeme učinit shodnou 

terminologickou úpravu též v písmenech b) a c). Tato 

připomínka platí obdobně též pro bod 31 (příloha č. 1 čl. 4 bod 

2 věta druhá). 

 

 Doporučující připomínka akceptována.  

K čl. I bodu 8 (§ 5 odst. 3): Doporučujeme rozšířit požadavek 

alespoň osmileté pedagogické praxe též na výuku češtiny nikoli 

jako cizího jazyka, popř. vysvětlit, proč by tato v navrhovaném 

ustanovení zahrnuta být neměla. 

 

 Doporučující připomínka akceptována částečně, 

upraveno. 

Na základě připomínek i jiných rezortů bylo v případě 

garanta odstoupeno od osmileté praxe (byl ponechán 

požadavek pětileté praxe), byla však přidána povinnost 

praxe při zajišťování zkoušek. U ostatních členů 

komise je požadována praxe ve výuce češtiny jako 

cizího jazyka nebo praxe při zajišťování zkoušek 

z cizího jazyka či češtiny jako cizího jazyka.  

 

Praxe ve výuce češtiny není požadována, protože 

koncepce výuky češtiny jako cizího jazyka je velmi 

odlišná od koncepce výuky češtiny jako mateřského 

jazyka. V tomto ohledu je výhodnější zkušenost 

s výukou cizího jazyka, protože takový učitel již má 

k dispozici nástroje didaktiky cizích jazyků.  
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K čl. I bodům 11 a 20 (§ 5 odst. 5 a § 9 odst. 3): V zájmu 

sjednocení návrhu doporučujeme do stanovovaných lhůt vložit 

slovo „nejpozději“ a jejich počáteční okamžik formulovat 

následujícím způsobem: „po (každém) termínu konání 

zkoušky“. 

 Doporučující připomínka akceptována jinak. Text 

upraven  

K čl. I bodu 12 (§ 5 odst. 6 a 7): Doporučujeme zpřesnit 

navrhovanou textaci odstavce 6 vložením slov „písemné části“ 

za slova „po ukončení“. Dále doporučujeme oba navrhované 

odstavce sloučit do jednoho, neboť jejich obsah věcně souvisí a 

bude tím dodržena legislativní zásada maximálně šesti odstavců 

v jednom paragrafu. 

 

 Doporučující připomínka akceptována. 

K čl. I bodu 13 (§ 6 věta poslední): V zájmu ochrany osobních 

údajů požadujeme v navrhovaném ustanovení specifikovat, 

které kontaktní údaje uchazeče jsou povinnými údaji, aby toto 

bylo jednoznačně určeno. 

 Doporučující připomínka akceptována.  

Připomínka se opakuje, text upraven. V textu nařízení 

vlády jsou uvedeny pouze povinné údaje. 

K čl. I bodu 13 (§ 7 věta první): Doporučujeme nespecifikovat, 

jakou formou je možné se ze zkoušky omluvit, tj. vypustit slova 

„osobně anebo písemně v listinné nebo elektronické podobě“, 

neboť to považujeme za nadbytečné a nepraktické; takto by se 

například nemocný uchazeč nemohl omluvit telefonicky, pro což 

není důvodu, naopak vyšší flexibilita a operativnost je u omluv 

vhodná. 

 Doporučující připomínka neakceptována.  

Telefonická omluva není možná, neboť není žádný 

důkaz, zdali je dotyčný uchazeč opravdu omluvil či 

nikoliv. S ohledem na to, že zkouška je jakýmsi 

druhem smluvního vztahu mezi uchazečem a školou 

nebo Ministerstvem vnitra, které hradí 1. pokus u 

zkoušky, je třeba vše konkrétně doložit. 

K čl. I bodu 13 (§ 7 věta druhá): Doporučujeme navrhovanou 

textaci zpřesnit vložením slov „bez omluvy“ za slova „ke 

zkoušce“ a doplněním slov „po jejich pominutí“ na konci textu 

věty. 

 Doporučující připomínka neakceptována. 
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K čl. I bodu 15 (§ 8 odst. 3 věta druhá): Doporučujeme 

navrhovanou větu vztáhnout též na státní zaměstnance 

ministerstva a Ministerstva vnitra, neboť tito tvoří většinu 

zaměstnanců daných ústředních správních úřadů. 

 Doporučující připomínka neakceptována. 

Zaměstnanci je nadřazený termín. 

 K čl. I bodu 17 [§ 8 odst. 5 písm. b)]: V zájmu sjednocení 

návrhu dáváme ke zvážení vypuštění slov „na daný termín 

zkoušky“, jelikož všechna ostatní písmena jsou formulována 

obecně bez vazby na konkrétní termín konání zkoušky. 

 

 Doporučující připomínka akceptována. 

K čl. I bodu 18 [§ 8 odst. 5 písm. g)]: Konstatujeme, že není 

zřejmé, z jakého důvodu předkladatel upravuje dvě varianty 

písemnosti stvrzující převzetí osvědčení (protokol nebo doklad), 

pročež doporučujeme jednu z nich vypustit, nebo zvolený 

přístup vysvětlit. 

 

 Doporučující připomínka akceptována. 

K čl. I bodu 23 (§ 12 odst. 2 věta druhá): Konstatujeme, že 

není zřejmé, z jakého důvodu považuje předkladatel za potřebné 

doplnění slova „dokladu“ na konci textu věty. S ohledem na § 1 

písm. c), v němž je zavedena legislativní zkratka „doklad“, jíž se 

zjednodušeně řečeno rozumí osvědčení, považujeme dané 

doplnění za duplicitní a nadbytečné a doporučujeme příslušnou 

část předmětného novelizačního bodu vypustit. 

 

 Doporučující připomínka akceptována. 

K čl. I bodu 25 (§ 12 odst. 5): Doporučujeme specifikovat, od 

kdy doba 45 let běží, neboť bez určení jejího počátečního 

okamžiku není předmětné ustanovení dostatečně určité. 

 

 Doporučující připomínka akceptována. 
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K čl. I bodům 27 a 28 (příloha č. 1 čl. 1 a 2): Z hlediska 

terminologického sjednocení novelizovaného nařízení vlády 

doporučujeme v nadpisu i obou uvedených článcích přílohy č. 1 

konzistentně používat slovní spojení „zkouška z jazyka“ 

v příslušném mluvnickém pádu a v tomto směru upravit, resp. 

doplnit příslušné novelizační body. 

 

 Doporučující připomínka akceptována. 

K čl. I bodu 29 (příloha č. 1 čl. 3 bod 1 věta poslední): 

Požadujeme pro nedůvodnost vypustit slova „a nesrovnalosti 

v přihlášce, které znesnadňují identifikaci osoby“, neboť 

vzhledem k předkladatelem navrhovanému postupu by 

problémy s přihláškou měly být vyřešeny nejpozději týden před 

termínem konání zkoušky, kdy se musí uchazeč osobně dostavit 

do zkušební instituce a podpisem stvrdit správnost povinných 

údajů na přihlášce (viz bod 13 – § 6 věta druhá). Dále 

požadujeme nahradit slovo „je“ slovy „může být“, protože 

v navrhované podobě pokládáme předmětné ustanovení za 

nepřiměřeně přísné. Tato připomínka je zásadní. 

 

 Zásadní připomínka akceptována jinak. 

Předkladatel navrhuje doplnit před „nesrovnalosti 

v přihlášce“ slovo „závažné“. V případě, že dojde 

k překlepu v údajích, zejména ve jméně, bude možnost 

toto opravit tak, aby se případný problém při přihlášení 

nepřenášel na uchazeče. V případě, že by se jednalo 

o vědomou manipulaci s daty, zejména v případě data 

narození, bude uchazeč přesunut na jiný termín. 

Upřesnění, co se chápe jako závažná nesrovnalost 

v přihlášce, bude řešeno ve spolupráci s Policií České 

republiky a bude vydáno metodické doporučení pro 

školy. 

 

Navrhovaný text ustanovení: Uchazeč, u kterého se 

objeví závažné nesrovnalosti při ověřování totožnosti a 

závažné při ověřování totožnosti, je neprodleně 

vyřazen z daného zkušebního termínu; zkoušku může 

konat v náhradním termínu. 

K čl. I bodu 31 (příloha č. 1 čl. 4 bod 2 věty druhá a třetí): 

Upozorňujeme, že jsou tyto dvě věty v kontradikci, resp. z věty 

druhé by vyplývalo, že v případě podle věty třetí by v dané 

místnosti muselo být přítomno více zadavatelů, což patrně 

nebylo záměrem předkladatele, jelikož by to proces zadání 

 Zásadní připomínka vysvětlena.  

V případě písemné části zkoušky je zadavatel ve funkci 

dohlížitele, tj. dává pozor, aby uchazeči neopisovali. 

Proto je třeba více osob v případě větší skupiny.  
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písemné části zkoušky nežádoucím způsobem znepřehlednilo. 

Z  toho důvodu požadujeme předmětná ustanovení znovu 

zanalyzovat včetně jejich vzájemných vazeb a dle toho je 

revidovat. Tato připomínka je zásadní. 

K čl. I bodu 34 (příloha č. 1 čl. 4 bod 4 závěrečná část 

ustanovení): Jelikož jsou poslední dvě navrhované věty 

částečně duplicitní vůči § 5 odst. 1 písm. c), doporučujeme je 

sloučit například takto: „Hodnotitel zapíše hodnocení písemné 

části zkoušky do protokolu, který podepíše.“.  

 Doporučující připomínka akceptována. 

K čl. I bodu 35 (příloha č. 1 čl. 5 bod 3): S ohledem na duplicitu 

vůči novelizačnímu bodu 31 doporučujeme z přílohy č. 1 čl. 5 

bod 3 vypustit pro nadbytečnost. 

 

 Doporučující připomínka neakceptována.  

Nejedná se o duplicitu, neboť článek 4 upravuje 

podmínky pro písemnou část zkoušky a článek 5 

upravuje ústní část zkoušky. 

K čl. I bodu 36 (příloha č. 1 čl. 5 bod 5): Doporučujeme 

předmětný bod z návrhu vypustit, popř. jej modifikovat, jelikož 

považujeme za důvodné, aby si uchazeči losovali příslušnou 

variantu ústní části zkoušky za přítomnosti představitele 

zkušební instituce. 

 

 Doporučující připomínka akceptována. 

K čl. I bodu 39 (příloha č. 2): S odkazem na § 12 odst. 3 a 4 

doporučujeme do záhlaví vzoru osvědčení doplnit „název a sídlo 

zkušební instituce a označení příslušného zkušebního místa“ a 

text na konci vzoru osvědčení přeformulovat například tímto 

způsobem: „Jméno, příjmení a funkce oprávněné osoby 

odpovědné za uskutečňování zkoušky a její podpis“. 

 Doporučující připomínka akceptována. 

 

 

 

 

 

Resort s vypořádáním připomínek souhlasil. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBX8NC599)



20 

 

Úřad vlády 

České 

republiky 

Odbor 

kompatibility  

Po stránce formální: 

Předkladatel splnil formální náležitosti týkající se vykazování 

slučitelnosti s právem EU, jak vyplývají zejména 

z Legislativních pravidel vlády, v platném znění, a z přílohy 

k usnesení vlády ze dne 12. října 2005 č. 1304, o Metodických 

pokynech pro zajišťování prací při plnění legislativních závazků 

vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii, 

v platném znění.  

Po stránce materiální: 

Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  

Předložený návrh se týká těchto pramenů práva EU: 

- článku 45 SFEU o volném pohybu pracovníků 

v Evropské unii; 

- 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). 

Závěr: 

Návrh nařízení vlády nezapracovává do právního řádu 

České republiky předpisy EU a není s právem EU v rozporu. 
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Nad rámec posuzování slučitelnosti: 

K Čl. I, bodu 8 (§ 5 odst. 3): 

Navrhuje se upravit znění § 5 odst. 3 věty první následovně: 

„Osobou podle odstavce 1 může být pouze osoba, která získala 

odbornou kvalifikaci v akreditovaném magisterském studijním 

programu v oblasti pedagogických věd zaměřeném na přípravu 

učitelů českého jazyka nebo výuku cizích jazyků.“. 

 

 

 

 

Doporučující připomínka akceptována. 

K Čl. I bodu 35. (Příloze č. 1, čl. 5 odst. 3): 

Požadujeme reformulovat ustanovení čl. 5 odst. 3 z důvodu 

srozumitelnosti.  

 Doporučující připomínka akceptována. 

Ministerstvo 

obrany 

K bodu 9. § 5 odstavec 4 návrhu nařízení vlády 

Doporučujeme návětí odstavce 4 přeformulovat např. takto: 

„(4) Osoby podle odstavce 1 jsou povinny zkušební 

instituci na vyžádání prohlásit, že“.  

Tuto změnu doporučujeme s ohledem na vyjasnění 

povinnosti a rovněž k zajištění dosažení účelu tohoto 

ustanovení, tj. získání předmětných prohlášení. 

  

 

 Doporučující připomínka akceptována. 

K bodu 22. § 12 odstavec 1 návrhu nařízení vlády 

Doporučujeme v části týkající se lhůty pro vyzvednutí 

osvědčení specifikovat, zda jde o kalendářní či pracovní dny. 

 

 Doporučující připomínka vysvětlena. Jedná se 

o kalendářní dny. 

K bodu 31. návrhu nařízení vlády příloze č. 1 čl. 4 bod 2 

V souladu s Legislativními pravidly vlády doporučujeme 

číslovku „1“ nahradit slovem „jednom“. 

 Doporučující připomínka neakceptována.  

Jedná se o základní číslovku, viz čl. 44 Legislativních 

pravidel vlády. 
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K odůvodnění Obecná část odst. 1 

Doporučujeme opravit chybu v citaci zákona, tj. správně 

zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České 

republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších 

předpisů.  

 

Ke zvláštní části odůvodnění k bodu 2 a 3 (§ 2) 

V bodě 1 se uvádí: „Společný evropský referenční rámec pro 

jazyky je sice stanoven mimo české právo, v českém prostředí 

je však obecně známý i užívaný a odkazují na něj i jiné české 

právní předpisy [srov. např. … § 1 nařízení vlády č. 31/2016 

Sb.],…“. V § 1 nařízení vlády č. 31/2016 Sb. není na 

Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

odkazováno, odkaz je až v § 2. Doporučujeme odkaz upravit. 

 

 

 Doporučující připomínka akceptována. 

Ke zvláštní části odůvodnění k bodu 5 až 12 (§ 5) 

Uvádí se zde text k odstavci 8 popisující metodická setkání, 

§ 5 návrhu nařízení vlády však odstavec 8 neobsahuje. 

Doporučujeme upravit. 

 Doporučující připomínka akceptována.  

Text upraven. 

Ke zvláštní části odůvodnění k bodu 14 až 18 (§ 8) 

V textu k odstavci 3 se uvádí: „Pokud se jedná o bližší 

pravidla postupu zkoušky, odkazuje se na přiložený zkušební 

řád.“. Nařízení vlády však neobsahuje žádný zkušební řád, 

ale pouze organizační řád (§ 8 odst. 4 příloha 1). 

Doporučujeme uvést do souladu odůvodnění s textem 

nařízení vlády. 

 

 Doporučující připomínka akceptována.  

Text upraven. 

 

 

 

 

 

 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNBX8NC599)



23 

 

Ke zvláštní části odůvodnění k příloze č. 1  

Číslování bodů ve zvláštní části odůvodnění zjevně nesouhlasí 

s číslováním bodů v návrhu nařízení vlády, pokud se týká 

přílohy č. 1. Doporučujeme uvést do souladu  

s textem nařízení vlády. 

 Doporučující připomínka akceptována.  

Text upraven. 

 

 

 

Resort s vypořádáním připomínek souhlasil. 

MPO Doporučující připomínky: 

Doporučujeme zvážit, zda by v čl. I novelizovaného textu 

nařízení nebylo vhodnější nahradit novelizační body 27 až 39 

jediným bodem 27, ve kterém by byly obsáhnuty obě 

novelizované přílohy nařízení. Z důvodu velkého množství 

změn v příloze 1 se totiž jeví jako vhodnější vydat přílohu č. 1 

zcela nově.  

 Doporučující připomínka akceptována.  

Text upraven. 

V čl. II, bodech 1 a 2 novelizovaného textu nařízení 

doporučujeme slova „podle zákona o pobytu cizinců“ nahradit 

slovy „podle zákona č. 326/1999 Sb.“, jelikož by se 

v přechodných ustanoveních neměl používat název právního 

předpisu, ale jeho číselné označení. 

 Doporučující připomínka akceptována.  

Text upraven. 

 
 

Resort s vypořádáním připomínek souhlasil. 

MZV K výše uvedenému legislativnímu návrhu nemám zásadní 

připomínky, dávám nicméně ke zvážení stanovit úroveň zkoušky 

z jazyka, kterou žadatel o povolení trvalého pobytu na území 

České republiky prokazuje svoji znalost z českého jazyka, na B1 

podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Je 

totiž otázkou, zda úroveň A2 zaměřená na komunikaci 

v jednoduchých každodenních/běžných situacích v českém 

jazyce je dostatečná pro žadatelovu integraci. Stanovení vyšší 

úrovně, které by si vyžádalo změnu novelizačních bodů 1 a 2, 

a její dosažení žadateli by jistě přispělo k jejich aktivnějšímu 

zapojení do sociálních i ekonomických aktivit (bez potřeby 

tlumočníka či jiného prostředníka).  

 Doporučující připomínka neakceptována. 

Vysvětleno. 

Za současné situace, kdy je pro získání občanství ČR 

požadována znalost úrovně B1 dle SERR, by byla 

zkouška na úrovni B1 i pro trvalý pobyt neúměrně 

těžká a neopodstatněná. O navýšení na tuto úroveň se 

zatím neuvažovalo, nicméně návrh koncepce zkoušky 

pro trvalý pobyt A2 počítá s tím, že část mluvení bude 

delší (15 min.) tak, aby uchazeč skutečně prokázal 

znalost komunikace v českém jazyce. 
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Dále si dovoluji doporučit formální úpravu novelizačního bodu 

8, resp. ust. § 5, a to nového znění jeho odstavce 3, v němž se 

toliko konstatují splněné kvalifikační požadavky zkoušejících 

(např. úvod první věty zní: „Osoba podle odstavce 1 získala 

odbornou kvalifikaci v akreditovaném magisterském studijním 

programu…“). Doporučuji toto ustanovení formulovat ve 

smyslu požadavků na tyto osoby, které musejí splnit, např. 

formulací „Osoba podle odstavce 1 musí mít odbornou 

kvalifikaci v akreditovaném magisterském studijním 

programu…“ nebo „Osobou podle odstavce 1 může být pouze 

osoba, která získala odbornou kvalifikaci v akreditovaném 

magisterském studijním programu …“. 

 Doporučující připomínka akceptována.  

Text upraven. 

 

 

 

Resort s vypořádáním připomínek souhlasil.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Moravskoslez

ský kraj 

Bez připomínek   

Ministerstvo 

dopravy 

Bez připomínek   

Ministerstvo 

pro místní 

rozvoj 

Bez připomínek   

Ministerstvo 

zemědělství 

Bez připomínek   

 

Ústav 

jazykové a 

odborné 

přípravy 

univerzity 

Karlovy 

K předkládací zprávě  

Prosíme o přeformulování níže uvedené věty. Pokud víme, tak 

určité připomínky dělaly dr. Vodičková a Hulešová, ale pouze 

částečně, a to pouze testologické týkající se první fáze. Dále už 

osud zkoušky nesledovaly, ani osud svých připomínek. ÚJOP 

UK k tomu osloven nebyl, rovněž tak nebyla oslovena AUCCJ. 

Navrhuji oslovit dané osoby a zeptat se jich, zda si přejí být 

v dokumentu jmenovány. Organizace by zde zmíněny být 

neměly.  

  

Akceptováno. Text předkládací zprávy upraven. 
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„Tato zkouška prošla četnými recenzemi zástupců Ústavu 

jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy a Asociace 

učitelů češtiny jako cizího jazyka: 

 

 

 

K odůvodnění str. 5 

Připomínka se týká věty: „V rámci systému A2 se prozatím 

počítá s přípravou min. 15 testů ročně.“ 

Pretestace tak vysokého počtu verzí je obtížná. Kde to zamýšlíte 

dělat? IC? CPIC SUZ?   

 Připomínka částečně akceptována, vysvětlena.  

Počet verzí snížen na 12. 

Testy bude připravovat NPI, a to 12 testů ročně. Testy 

budou generovány jako variantní z několika 

kmenových pretestovaných. Pretestace proběhnou ve 

více institucích.  

 

Připomínkové místo s vypořádáním připomínek 

souhlasí. 

 

Poradní sbor 

Jazykových 

škol s právem 

státní 

jazykové 

zkoušky  

Připomínky: 

§5, odstavec 3 - nejsou zde požadavky na zadavatele a hlavně 

tazatele (tazatel je velmi důležitý, protože vede ústní zkoušku) 

 

 Akceptováno částečně. Upraven § 5 odst. 3 

Požadavky na zadavatele není nutné specifikovat, 

protože zadavatel písemné zkoušky je podle nového 

scénáře zcela upozaděn (v budoucnu se předpokládá 

automatická oprava didaktického testu) a je spíše ve 

funkci dohlížitele. Naopak funkce tazatele u ústní 

zkoušky je důležitá funkce, proto se doplňuje 

požadavek na praxi v oboru čeština pro cizince. Tazatel 

musí sám improvizovat na úrovni A2. Proto 

navrhujeme: Osoba podle odstavce 1 písm. c), d) a e) 

dále splňuje požadavek alespoň roční praxe ve 

výuce češtiny jako cizího jazyka nebo alespoň 

dvouleté praxe při zajišťování uskutečňování 

zkoušky z jazyka, mezinárodně uznávané zkoušky 

z českého nebo cizího jazyka nebo státní jazykové 

zkoušky z cizího jazyka. 
 

V celém nařízení specifikovat, zda se jedná o pracovní či 

kalendářní dny (§2, odstavec 5, §6, §7, §9 odstavec 3 atd.) 

 Zásadní připomínka neakceptována.  

Není-li upraveno jinak, jedná se o kalendářní dny. 
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Mělo by být uvedeno to, že kandidát nemá možnost nahlédnout 

do práce 

 

 Zásadní připomínka neakceptována. Vysvětleno.  

Neexistuje proces odvolání. Nařízení vlády stanoví 

pouze zveřejnění výsledků. Vzhledem k tomu, že 

nařízení vlády neupravuje proces odvolání, není nutné 

uvádět. 
 

Je možné se odvolat? pokud ano, tak postup 

 

 Připomínka neakceptována.  

Na proces zkoušky se nevztahuje správní řád. 

Odvolání tedy není upraveno.  

Souhlasíme se zákazem chytrých brýlí, ale myslíme, že je to 

problém spíše organizačního řádu než vládního nařízení (taky si 

neumíme moc dobře představit, jak budeme kandidátovi brát z 

nosu brýle. 

 

 Zásadní připomínka akceptována. Bude uvedeno 

obecně. 
 

Připomínky: 

Velmi nejasná definice odborné kvalifikace garanta, 

zkoušejících a hodnotitelů. S výukou češtiny pro cizince nemají 

učitelé zkušenosti, proto to limituje výběr vhodných osob. 

Nejasné je také vyjádření " alespoň dvouletá praxe při 

zajišťování zkoušky" - češtiny nebo jiných jazykových zkoušek 

a pokud praxi nemá nebo neučil cizince a chci ho teprve 

nominovat. Příliš dlouhá je také délka praxe 8 let, limitující pro 

běžné pedagogy. V případě vzdělání - výuka cizích jazyků, není 

vyjmut studovaný cizinec, mělo by se jednat o české rodilé 

mluvčí, např. dle mého názoru kombinace španělština - 

matematika není vhodná kombinace pro zkoušku z češtiny, 

i když má jazykové vzdělání. 

 

 Zásadní připomínka akceptována částečně. Text 

upraven.  

Garant je vymezen jasně, délka praxe byla stanovena 

na původně uváděných 5 let a byla rozšířena praxe 

o zajišťování zkoušek nejen z českého jazyka ale 

i cizího jazyka. Rodilý a nerodilý mluvčí nelze 

rozlišovat, pokud je pedagog nebo v ČR vystudoval. 

To by byla diskriminace.  

 

 

Není zřejmé, kdy probíhá odevzdání poukazu instituci a co udělá 

instituce v případě, že se zkoušený nedostaví, můžeme poukaz 

uplatnit, vzhledem k tomu, že již vznikly náklady s přihlášením 

a registrací. V případě, že termín propadne, poukaz nebo úplatu 

 Zásadní připomínka neakceptována.  

Nařízení vlády neřeší úplatu za zkoušku. Musí být 

řešeno novelizací zákona o pobytu cizinců. 
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vracím, kam, komu nebo přesouvám na další termín, protože 

uchazeč se může přihlásit na jinou instituci. 

 

Jak je nahlíženo na požadavek nahlédnutí do zkoušky, cizinci by 

měli být informováni, že tyto údaje nemohou vyžadovat ve 

zkušební instituce. Často se s tím v praxi setkáváme. 

 

 Připomínka akceptována částečně.  

Bude řešeno informací cizincům na webové stránce 

ke zkoušce.  
 

§ 5 odst. 3 

Myslím, že absolvování pedagogické či filozofické fakulty a 

zde oboru, aprobace českého jazyka by měla plně dostačovat. 

K potřebné certifikaci dále absolvují vyučující CJ e-learningy, 

školení, kalibrační setkávání, tak myslím získávají i potřebnou 

praxi, aby mohli zajistit zkoušky z CJ pro cizince. 

 

 Připomínka akceptována částečně.  

Délka praxe snížena na 5 let a rozšířena praxe při 

zajišťování zkoušek nejen z českého ale i cizího 

jazyka. 
  

§5, odst. 3 – domníváme se, že pro funkci garanta postačuje 

požadavek pětileté pedagogické praxe, jak bylo doposud 

 Připomínka akceptována. Text upraven. 

 

 §5, odst. 5 – „do 9 dnů po každé zkoušce“, specifikovat, zda 

pracovní či kalendářní 

 Připomínka neakceptována.  

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o kalendářní dny. 

§5, odst. 6 – „převede do digitální podoby“ – kam do úložiště – 

MŠMT, nebo zkušební instituce? 

 Připomínka neakceptována. 

V textu je uvedeno, že zkušební instituce. 

 §6 – „nejpozději 14 dnů, nejpozději 7 dnů“ – specifikovat, zda 

pracovní či kalendářní 

 Připomínka neakceptována.  

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o kalendářní dny.  

 §6 – „kontaktní údaje uchazeče“ – přesně specifikovat jaké, 

vzhledem k nařízení GDPR 

 Připomínka akceptována.  

Text upraven a doplněn. Opakující se připomínka. 

 §7 – „nejpozději 7 dní před konáním“ – specifikovat, zda 

pracovní či kalendářní 

 Připomínka neakceptována.  

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o kalendářní dny. 
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§7 – „zdravotní nebo jiné závažné důvody, které prokáže“ – 

jakou formou (neschopenka, potvrzení….) 

 

 Připomínka neakceptována. 

Závažné důvody jsou na posouzení ředitelů škol. 

V praxi se s těmito případy školy setkávají. S ohledem 

na příliš velkou šíři nelze vymezit kazuisticky. 

§ 8, odst. 5 – zadání nebude součástí dokumentace určené 

k archivaci? 

 Připomínka vysvětlena.  

Zadání není součástí dokumentace, je vždy 

v databance. 

Prohlášení osob podle §5, odst. 4 nebude součástí dokumentace 

určené k archivaci? 

 Připomínka neakceptována. 

Prohlášení archivuje instituce v osobním spise. 

 §9, odst. 3 – „dálkový přístup do 9 dnů“ - specifikovat, zda 

pracovní či kalendářní 

 Připomínka neakceptována.  

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o kalendářní dny. 

 §12, odst. 1 – „od devátého do třicátého dne“ - specifikovat, zda 

pracovní či kalendářní 

 Připomínka neakceptována.  

Pokud není uvedeno jinak, jedná se o kalendářní dny 

§12, odst. 5 – zvážit uložení kopií osvědčení po dobu 45 let – 

myslíme, že není nutné 

 Připomínka neakceptována. 

45 let se ukládají i vysvědčení.  

Příloha č. 1 k nařízení vlády – organizační řád 

Čl. 4, odst. 4, písmeno b – „chytré brýle“ – není nám jasné, jak 

odejmout uchazeči „chytré brýle“ pokud argumentuje tím, že 

bez brýlí nemůže zkoušku vykonat 

 Připomínka akceptována, bude uvedeno obecně.  

Čl. 4 – „písemná část zkoušky se skládá ze 2 částí oddělených 

přestávkou, první část tvoří čtení s porozuměním a psaní 

v délce 65 minut“ 

65 minut čistého času na vypracování, nebo čas zahrnuje i dobu 

mezi zadáním psaní a vybráním čtení s porozuměním?  

 Připomínka vysvětlena. 

Bude v interních pokynech pro zkoušející. 

Zadavatel dle čl. 4, odst. 3 uvede začátek a konec 

písemné části zkoušky.  

 

Připomínkové místo s vypořádáním připomínek 

souhlasí. 
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V Praze 14. ledna 2021 

Vypracovala: PhDr. Marie Černíková Podpis: Marie Černíková v. r. 
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