PŘIPOMÍNKY
k materiálu Ministerstva průmyslu a dopravy ČR
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské
komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění
pozdějších předpisů, a další související zákony
V Praze dne 10. ledna 2020
Č.j.: 3/6000/2020

A.

Obecná připomínka

Řada členů Hospodářské komory ČR (dále jen „HK ČR“) a jejích začleněných profesních
společenstev v souvislosti s předmětným ministerským návrhem přichází s dalšími dílčími návrhy
na žádoucí, leckdy dlouho diskutované legislativní změny v jednotlivých, návrhem předkladatele
novelizovaných (otevíraných), zákonech. S ohledem na mimořádný zájem HK ČR o nekonfliktní
průběh legislativního procesu směřujícího k zakotvení institutu mistrovské zkoušky
nepředkládáme návrhy změn nad bezprostřední rámec tohoto institutu.

B.

Konkrétní zásadní připomínky

1.

K důvodové zprávě k bodu 3, § 19a , str. 16

Na konci třetího odstavce zdola, končícího slovy „počátečního vzdělávání“ navrhujeme doplnit
text:
„V návrhu výslovně zmíněná participace autorizovaných profesních společenstev nebo středních
odborných škol na přípravě, organizaci a provedení mistrovské zkoušky nevylučuje součinnost
dalších subjektů. Např. u potravinářských povolání se v souladu s § 11 odst. 1 zákona
č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých
souvisejících zákonů, předpokládá součinnost Potravinářské komory České republiky.“
Odůvodnění:
Upřesnění by mělo odstranit obavy řady dalších subjektů kompetentních v záležitostech
vybraných povolání, že budou pomíjeny ve věci mistrovských kvalifikací.

C.

Doporučující připomínky

1.

K Čl. I bodu 3 (§ 19b odst. 3 plus § 19e odst. 2)

V prvním navrhovaném ustanovení doporučujeme doplnit nové písmeno, které bude znít:
„a) pořadové číslo mistrovského listu, samostatná řada se při tom vede pro povolání zemědělská,
potravinářská a lesnická a samostatná pro ostatní povolání,“
a dosavadní písmena v předkladatelem navrženém odstavci označit jako b) až l).
Znění druhého ustanovení potom v návaznosti na úpravu prvního ustanovení upravit takto:
„(2) O držitelích mistrovských listů jsou v evidenci vedeny údaje uvedené v § 19b odst. 3 písm. a),
b), de) až gh) a v § 19g odst. 4.“
HOSPODÁŘSKÁ KOMORA ČESKÉ REPUBLIKY
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 17. června 1993, oddíl A, vložka 8179
Freyova 27, 190 00 Praha 9, IČ: 49 27 95 30
e-mail: pripominkovani@komora.cz, telefon: + 420 266 721 415, mobil: 724 613 980

www.komora.cz

Odůvodnění:
Číslování vydávaných úředních listin je obvyklým postupem, takový postup navíc usnadní
operativní přehled o počtu vydaných mistrovských listů. V praxi může být označován mistrovský
list pro povolání zemědělská, potravinářská a lesnická jako např. „Z-x“, kde x bude číslo vyjádřené
arabskými číslicemi. U mistrovských listů vydávaných pro ostatní povolání může postačovat pouhé
číselné označení „x“.
2.

K důvodové zprávě nebo RIA

Doporučujeme využít v dokumentaci k návrhu výsledky ankety organizované ve dnech 6. listopadu
2019 až 3. ledna 2020 Národním ústavem pro vzdělávání, resp. Národním pedagogickým
institutem ČR ve spolupráci s HK ČR v rámci projektu Mistrovská zkouška mezi profesními
společenstvy začleněnými do HK ČR nebo Agrární komory ČR i společenstvy stojícími mimo
komory. Významnost jednotlivých důvodů pro existenci mistrovské zkoušky byla například
hodnocena následovně:

Další výsledky ankety lze nalézt na

https://docs.google.com/forms/d/15B6VT6CdLlVZP_Nbmuitn4NIiOOaIQZsDSHSDPF0lU/edit?usp=sharing
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