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Věc: Žádost o udělení výjimky pro konání zkoušek profesní kvalifikace Strážný během vyhlášení nouzového 
stavu 

 

Vážený pane doktore, 

oddělení dalšího vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, které uděluje autorizace dle § 9 a 10 
zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon 
o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění pozdějších předpisů, se vyjadřuje k Vaší žádosti následovně: 

Konání zkoušek z profesní kvalifikace zakazuje usnesení vlády ze dne 15. března 2020 č. 215 o přijetí krizového 
opatření, které až na výjimky zakazuje volný pohyb osob a dále nařizuje omezit kontakty s jinými osobami na 
nezbytně nutnou míru a pohyb na veřejně dostupných místech na dobu nezbytně nutnou a pobývat v místě svého 
bydliště s výjimkou vyjmenovaných případů. 

Konání zkoušky z profesní kvalifikace nelze považovat ani za neodkladnou úřední záležitost. Co se týče závěru, že 
nejde o neodkladnou záležitost, lze podpůrně poukázat na ust. § 17 odst. 6 zákona č. 179/2006 Sb., podle kterého 
se zkouška koná do 3 měsíců od doručení přihlášky ke zkoušce autorizované osobě, nedohodne-li se uchazeč s 
autorizovanou osobou jinak. Ani za běžné situace tedy žadatel nemá nárok na konání zkoušky bezprostředně po 
přihlášení nebo v určitém konkrétním termínu - zákon umožňuje jistou časovou prodlevou. Za běžné situace tedy 
žadatel může na konání zkoušky čekat až tři měsíce, tím spíše se nemůže jednat o neodkladnou záležitost. 

Argumentace právem na práci není přiléhavá. Tohoto práva se totiž lze v souladu s čl. 41 odst. 1 Listiny základních 
práv a svobod domáhat pouze v mezích zákonů, které toto ustanovení provádějí; omezení základních práv a 
svobod připouští i čl. 4 Listiny základních práv a svobod. V této souvislosti je třeba zdůraznit, že v návaznosti na 
vyhlášený nouzový stav v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, 
došlo na základě dalších usnesení vlády k omezení nejen práva na práci, ale i dalších základních práv a svobod, a 
to na základě zákona a v souladu s ústavním pořádkem. 
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Rozhodující je výše citované usnesení vlády, které až na výjimky zakazuje volný pohyb osob. Protože konání 
zkoušek z profesních kvalifikací nelze podřadit pod žádnou z výjimek tohoto zákazu, je třeba uzavřít, že zkoušky 
z profesních kvalifikací se za současné situace konat nemohou. 

Pokud jde o požadavky na odbornou způsobilost k výkonu živností podle živnostenského zákona, nebo řešení 
případných výjimek, další informace Vám může podat Ministerstvo průmyslu a obchodu, v jehož gesci je tato 
problematika. 

V případě dalších dotazů mě neváhejte kontaktovat. 

 

S pozdravem 

 

 

 

Mgr. Klára Bezděková 
Pověřena zastupováním ředitele odboru  
 
 
 
Na vědomí: 
 
Národní pedagogický institut ČR 
Senovážné náměstí 872/25 
110 00 Praha 1 
ID datové schránky: 8pswgy6 
 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
odbor živností 
Na Františku 32 
110 15 Praha 1 
ID datové schránky: bxtaaw4 
 
Hospodářská komora České republiky 
Na Florenci 2116/15 
110 00 Praha 1 
ID datové schránky: 9nqab6b 
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