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c:
Odpov  na žádost – odborné stanovisko k jednotlivé zkoušce dle školského zákona

Vážený pane magist e,

k Vašemu dotazu k jednotlivé zkoušce dle § 113 školského zákona odbor vzd lávání sd luje, že
platné zn ní školského zákona stanoví, které jednotlivé zkoušky a za jakých podmínek lze ve st edních
školách konat (bez docházky do školy nap . na základ  získané praxe, samostudia apod.). Také je zde
stanoveno, že v p ípad  jejich úsp šného vykonání m že škola vydávat osv ení o tomto dosaženém
áste ném vzd lání (neukon eného stupn m vzd lání). Zpravidla jde o zkoušky, které umož ují p ímo

výkon pracovních inností a nemusí vést k získání stupn  vzd lání, nap . o zkoušky konané za ú elem
rekvalifikace podle zákona . 435/2004 Sb., o zam stnanosti, ve zn ní pozd jších p edpis , a podle
vyhlášky . 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzd lávacího programu,
organizace vzd lávání v rekvalifika ním za ízení a zp sob jeho ukon ení. Krom  toho jsou zde
vymezeny také podmínky, za kterých se lze, na základ  doklad  o vykonání souboru jednotlivých
zkoušek, p ihlásit a vykonat zkoušky k získání stupn  vzd lání (viz § 113c školského zákona).

Stanovení zp sobilosti pro výkon povolání v p íslušném odv tví je podle našeho názoru ve
cné p íslušnosti orgán  odpovídajících za tato odv tví. Zmocn ní obsahují p íslušné právní p edpisy

(nap . pro léka e, architekty, soudce, živnostníky, geodety apod.). Pokud jde o odpov  na otázku,
zda konkrétní osoba, která získala st ední vzd lání s maturitní zkouškou, je zp sobilá pro výkon
povolání na základ  Vámi uvedené jednotlivé zkoušky, která svým obsahem a formou odpovídá
zkoušce profilové ásti maturitní zkoušky ze zkušebního p edm tu geodézie a mapování, je podle
našeho názoru tato odpov  v p sobnosti eského ú adu zem ického a katastrálního. Podle

íslušného ustanovení § 3 zákona . 200/1994 Sb., o zem ictví, je stanoveno, že „v p ípad
pochybností, zda jde o zem ické innosti, rozhoduje eský ú ad zem ický a katastrální“. Je tedy
na n m, zda uvedenou zkoušku uzná za dostate nou. Z uvedeného ustanovení také vyplývá, že
Ministerstvo školství, mládeže a t lovýchovy není kompetentní v oblasti zem ictví tuto zp sobilost
stanovit.

V oblasti školství se právními p edpisy (s výjimkou povolání souvisejících p ímo se
vzd láváním, tj. povolání pedagogických) nestanoví, za jakých podmínek je získané vzd lání dostate né
obecn  pro výkon povolání, na které se žáci p ipravují ve školách. K tomu up es ujeme, že v p ípad



zmín ného omezení v § 113 odst. 8 školského zákona (uvedeného zde pro zdravotnická povolání), byla
tato podmínka v dot eném ustanovení dopln na na základ  požadavku Ministerstva zdravotnictví.
V p ípad  ostatních odv tví nelze pak z tohoto ustanovení dovozovat, že je tímto zp sobem vymezena
obecn  zp sobilost pro výkon povolání.

Pokud jde o otázku, zda dot ená jednotlivá zkouška prokazuje získání v domostí a dovedností v
rozsahu odpovídajícímu rozdílu mezi dosaženým vzd láním a vzd láním požadovaným, kterým je
vzd lání stanovené rámcovými vzd lávacími programy pro obory vzd lání skupiny 36 – Stavebnictví,
geodézie a kartografie zakon enými maturitní zkouškou, pak absolvování t chto obor  vzd lání je podle
Národní soustavy povolání podmínkou zp sobilosti pro výkon „zem ických“ povolání, což podle
našeho p edpokladu bylo eským ú adem zem ickým a katastrálním odsouhlaseno. Zda jde o
jednotlivou zkoušku tohoto rozsahu, m že p itom garantovat jen p íslušná st ední odborná škola a
prokázat tuto skute nost lze porovnáním u iva dot ených vzd lávacích program  (p ípadn  na základ

edložených dokument  i v Národním ústavu pro vzd lávání).
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