
Ročník 2018

SBÍRKA ZÁKONŮ
ČESKÁ REPUBLIKA

Částka 21 Rozeslána dne 13. března 2018 Cena Kč 33,–

O B S A H :

41. Rozhodnutí prezidenta republiky o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

42. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího
programu, organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení



41

ROZHODNUTÍ
PREZIDENTA REPUBLIKY

ze dne 7. března 2018

o vyhlášení doplňovacích voleb do Senátu Parlamentu České republiky

Podle čl. 63 odst. 1 písm. f) ústavního zákona č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, a § 80 odst. 1
zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších
zákonů,

vyhlašuji doplňovací volby

do Senátu Parlamentu České republiky ve volebním obvodu č. 78 a stanovím dny jejich konání na pátek
18. května 2018 a sobotu 19. května 2018.

Prezident republiky:

Zeman v. r.

Předseda vlády:

Babiš v. r.
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VYHLÁŠKA

ze dne 15. února 2018,

kterou se mění vyhláška č. 176/2009 Sb.,
kterou se stanoví náležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,
organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení a způsob jeho ukončení

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
v dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí sta-
noví podle § 108 odst. 10 zákona č. 435/2004 Sb.,
o zaměstnanosti, ve znění zákona č. 382/2008 Sb.
a zákona č. 327/2017 Sb., (dále jen „zákon“):

Čl. I

Vyhláška č. 176/2009 Sb., kterou se stanoví ná-
ležitosti žádosti o akreditaci vzdělávacího programu,
organizace vzdělávání v rekvalifikačním zařízení
a způsob jeho ukončení, se mění takto:

1. V § 1 písm. g) se slova „rozvrh hodin vzoro-
vého výukového dne, jedná-li se o prezenční formu
vzdělávání“ nahrazují slovy „časový rozvrh vzdělá-
vání“.

2. V § 1 se na konci textu písmene h) doplňují
slova „ , není-li v odstavci 2 nebo 3 stanoveno jinak“.

3. V § 1 se na konci textu písmene i) doplňují
slova „nebo potvrzení o účasti v akreditovaném
vzdělávacím programu podle § 5a“.

4. V § 1 písmeno j) zní:

„j) učební plán, jehož obsahem je seznam tematic-
kých celků s určenou minimální hodinovou do-
tací a s minimálním celkovým počtem hodin
výuky s rozdělením výuky na teoretickou
a praktickou, v případě vzdělávání kombinova-
nou formou podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdě-
lením výuky na prezenční a distanční,“.

5. V § 1 písm. k) se slovo „předmětů“ nahra-
zuje slovy „tematických celků“ a slova „popřípadě
jeho částí, pokud je na ně rekvalifikační program
členěn,“ se zrušují.

6. V § 1 písmeno n) zní:

„n) jméno, popřípadě jména, a příjmení, datum na-
rození a případné akademické tituly a vědecké
hodnosti fyzické osoby, která bude odpovídat

za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné pro-
vádění závěrečných zkoušek podle rekvalifikač-
ního programu (§ 4), doklady o jejím vzdělání
a odborné praxi a její souhlas, že bude odpoví-
dat za odbornou úroveň rekvalifikace a řádné
provádění závěrečných zkoušek (§ 4),“.

Poznámka pod čarou č. 1 se zrušuje.

7. V § 1 písmeno o) zní:

„o) jméno, popřípadě jména, a příjmení a případné
akademické tituly a vědecké hodnosti lektorů
pro výuku jednotlivých tematických celků,
údaje o jejich kvalifikaci a odborné a pedago-
gické praxi a jejich souhlas, že budou vykonávat
lektorskou činnost,“.

8. V § 1 písm. q) se za slovo „osvědčení“ vklá-
dají slova „o rekvalifikaci nebo potvrzení o účasti
v akreditovaném vzdělávacím programu“.

9. V § 1 se dosavadní text označuje jako odsta-
vec 1 a doplňují se odstavce 2 a 3, které znějí:

„(2) Je-li způsob ověření získaných znalostí
a dovedností stanoven jiným právním předpisem
nebo připravuje-li vzdělávání k získání kvalifikace
podle jiného právního předpisu, žádost o akreditaci
vzdělávacího programu namísto náležitosti podle
odstavce 1 písm. h) obsahuje údaj, podle kterého
právního předpisu se řídí způsob ověření získaných
znalostí a dovedností a složení zkušební komise.

(3) Připravuje-li vzdělávání k získání kvalifi-
kace podle zákona o uznávání výsledků dalšího
vzdělávání, žádost o akreditaci vzdělávacího pro-
gramu namísto náležitosti podle odstavce 1 písm. h)
obsahuje údaj, že se způsob ověření získaných zna-
lostí a dovedností řídí podle zákona o uznávání vý-
sledků dalšího vzdělávání, a dále jméno, popřípadě
jména, a příjmení a případné akademické tituly a vě-
decké hodnosti nebo název autorizované osoby nebo
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autorizovaných osob, u kterých je zabezpečen, a je-
jich souhlas se zabezpečením.“.

10. V § 2 odst. 3 větě druhé se slovo „vzdělá-
vání“ zrušuje.

11. V § 3 odstavec 1 zní:

„(1) Vzdělávání v rekvalifikačním zařízení
podle § 108 odst. 2 písm. a) zákona se ukončuje
úspěšným ověřením získaných znalostí a dovedností
formou závěrečné zkoušky podle rekvalifikačního
programu (dále jen „závěrečná zkouška“) nejpozději
do 15 dnů po ukončení výuky, nestanoví-li způsob
ověření získaných znalostí a dovedností jiný právní
předpis nebo nepřipravuje-li vzdělávání účastníka
k získání kvalifikace podle jiného právního před-
pisu.“.

Poznámky pod čarou č. 3 a 4 se zrušují.

12. V § 3 odst. 2 se slova „ukončení vzdělávání
má účastník vzdělávání“ nahrazují slovy „vykonání
závěrečné zkoušky podle § 4 má účastník“.

13. Za § 3 se vkládá nový § 3a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 3a

Podmínky vydání potvrzení o účasti
v akreditovaném vzdělávacím programu

Neověřují-li se získané znalosti a dovednosti
podle § 4, má účastník právo na vydání potvrzení
o účasti v akreditovaném vzdělávacím programu, po-
kud absolvoval nejméně 80 % vzdělávání z celkové
hodinové dotace vzdělávání podle rekvalifikačního
programu.“.

14. V § 4 se za text „§ 1“ vkládá text „odst. 1“.

15. V § 4 se na konci textu odstavce 6 doplňují
slova „ , v termínu stanoveném zkušební komisí, nej-
později však do 30 dnů po termínu řádné závěrečné
zkoušky“.

16. V § 5 písm. d) se za slovo „příjmení,“ vklá-
dají slova „případné akademické tituly a vědecké
hodnosti,“.

17. V § 5 písmeno h) zní:

„h) celkovou hodinovou dotaci vzdělávání podle
rekvalifikačního programu a hodinové dotace
výuky podle jednotlivých tematických celků
s rozdělením výuky na teoretickou a praktickou,
v případě vzdělávání kombinovanou formou
podle § 2 odst. 1 písm. c) s rozdělením výuky
na prezenční a distanční,“.

18. V § 5 se na konci textu písmene i) doplňují
slova „podle § 4“.

19. V § 5 se na začátek písmene k) vkládají slova
„jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné aka-
demické tituly a vědecké hodnosti a“ a za slova
„komise a“ se vkládají slova „jméno, popřípadě
jména, a příjmení, případné akademické tituly a vě-
decké hodnosti a“.

20. Za § 5 se vkládá nový § 5a, který včetně
nadpisu zní:

„§ 5a

Náležitosti potvrzení o účasti v akreditovaném
vzdělávacím programu

Potvrzení o účasti v akreditovaném vzdělávacím
programu obsahuje:

a) údaje stanovené v § 5 písm. a) až h),

b) údaj, že toto potvrzení o účasti v akreditovaném
vzdělávacím programu nenahrazuje doklad
o úspěšném ověření získaných znalostí a doved-
ností podle jiného právního předpisu,

c) místo a datum vydání potvrzení o účasti v akre-
ditovaném vzdělávacím programu,

d) jméno, popřípadě jména, a příjmení, případné
akademické tituly a vědecké hodnosti a podpis
fyzické osoby odpovědné za odbornou úroveň
rekvalifikace podle § 1 odst. 1 písm. n) a podpis
osoby, která je oprávněna jednat za rekvalifi-
kační zařízení.“.

Čl. II

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po jejím vyhlášení.

Ministr školství, mládeže a tělovýchovy:

Ing. Plaga, Ph.D., v. r.
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e-mail: sbirky@moraviapress.cz. Roční předplatné se stanovuje za dodávku kompletního ročníku včetně rejstříku z předcházejícího roku a je od
předplatitelů vybíráno formou záloh ve výši oznámené ve Sbírce zákonů. Závěrečné vyúčtování se provádí po dodání kompletního ročníku na základě
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Vranovská 16, Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Obchodní galerie IBC (2. patro), Příkop 6; Cheb: EFREX, s. r. o., Karlova 31; Chomutov:
DDD Knihkupectví – Antikvariát, Ruská 85; Kadaň: Knihařství – Přibíková, J. Švermy 14; Liberec: Podještědské knihkupectví, Moskevská 28;
Olomouc: Zdeněk Chumchal – Knihkupectví Tycho, Ostružnická 3; Pardubice: ABONO s. r. o., Sportovců 1121; Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství
Aleš Čeněk, nám. Českých bratří 8; Praha 3: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, Řipská 23; Praha 4: Tiskárna Ministerstva vnitra, Bartůňko-
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jednávky nového předplatného jsou vyřizovány do 15 dnů a pravidelné dodávky jsou zahajovány od nejbližší částky po ověření úhrady předplatného
nebo jeho zálohy. Částky vyšlé v době od zaevidování předplatného do jeho úhrady jsou doposílány jednorázově. Změny adres a počtu odebíraných
výtisků jsou prováděny do 15 dnů. Reklamace: informace na tel. čísle 516 205 175. V písemném styku vždy uvádějte IČO (právnická osoba), rodné
číslo (fyzická osoba). Podávání novinových zásilek povoleno Českou poštou, s. p., Odštěpný závod Jižní Morava Ředitelství v Brně č. j. P/2-4463/95
ze dne 8. 11. 1995.
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