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ZÁKON
ze dne .…………………. 2012,

kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění 

pozdějších předpisů

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o státní sociální podpoře

Čl. I

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění zákona č. 137/1996 Sb., 
zákona č. 132/1997 Sb., zákona č. 242/1997 Sb., zákona č. 91/1998 Sb., zákona č. 158/1998 
Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 118/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 
155/2000 Sb., zákona č. 492/2000 Sb., zákona č. 271/2001 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., 
zákona č. 309/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 125/2003 Sb., zákona č. 362/2003 
Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 453/2003 Sb., zákona č. 
53/2004 Sb., zákona č. 237/2004 Sb., zákona č. 315/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona 
č. 562/2004 Sb., zákona č. 124/2005 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 204/2005 Sb., 
zákona č. 218/2005 Sb., zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 552/2005 
Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 112/2006 Sb., zákona č. 113/2006 Sb., zákona č. 
115/2006 Sb., zákona č. 134/2006 Sb., zákona č. 189/2006 Sb., zákona č. 214/2006 Sb., 
zákona č. 267/2006 Sb., zákona č. 585/2006 Sb., zákona č. 213/2007 Sb., zákona č. 261/2007 
Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 379/2007 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 
239/2008 Sb., zákona č. 305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., 
zákona č. 414/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 326/2009 
Sb., zákona č. 362/2009 Sb., zákona č. 346/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., zákona č. 
427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 366/2011 Sb., zákona 
č. 375/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 331/2012 Sb., 
zákona č. 399/2012 Sb. a zákona č. 401/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 12 odst. 1 písm. c) se tečka na konci nahrazuje čárkou a doplňují se písmena d) až g), 
která včetně poznámek pod čarou č. 64 a 65 znějí:

„d) studium v České republice, které je podle § 15 svým rozsahem a obsahem 
postaveno na roveň studiu na školách uvedených v písm. a) a uskutečňuje se v 
jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v rozsahu stanoveném zvláštním 
právním předpisem a uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami pro osoby, 
které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři 
v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium,
e) studium uskutečňované podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů 
vzdělávacími institucemi působícími v České republice v případě, že

1. vzdělávací instituce je právnickou osobou se sídlem, svou ústřední správou nebo 
hlavním místem své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské unie, 
nebo byla zřízena nebo založena podle práva členského státu Evropské unie, pokud 
je v této vzdělávací instituci a v daném vzdělávacím programu Ministerstvem 
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školství, mládeže a tělovýchovy povoleno plnění povinné školní docházky podle 
školského zákona64), 
nebo
2. se uskutečňuje ve vzdělávacích institucích zřízených na území České republiky 
při diplomatických misích nebo konzulárních úřadech cizích států,

f) příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo náboženské 
společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských společnostech, která 
trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let,
g) vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů.65)

_____________________________
64) § 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.
65) § 11 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. § 15 zní:

„§ 15

(1) Vzdělávací instituce a osoby, které uskutečňují studium podle § 12 odst. 1 
písm. d) (dále jen „vzdělávací instituce“), jsou uvedeny v seznamu vzdělávacích 
institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou (dále jen 
„seznam“), který vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ve spolupráci s 
Ministerstvem práce a sociálních věcí vzdělávací instituce do seznamu zařazuje. 
Seznam obsahuje identifikační údaje vzdělávací instituce, označení studia podle § 12 
odst. 1 písm. d), datum zařazení do seznamu a datum ukončení platnosti zařazení. 
Seznam se zveřejňuje v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Zařazení do seznamu je platné po dobu 3 let od účinnosti rozhodnutí o 
zařazení do seznamu podle odstavce 1, neskončí-li platnost zařazení dříve v souladu 
s odstavcem 6. 

(3) Při zařazování do seznamu podle odstavce 1 se posuzuje zejména obsah a 
rozsah studia, splnění podmínek odborné a pedagogické způsobilosti osob, které se 
podílejí na vzdělávání, a splnění náležitostí žádosti stanovených v prováděcím právním 
předpise.

(4) Vzdělávací instituce se do seznamu nezařadí, jestliže  
a) k žádosti nepřiložila doklady stanovené v prováděcím právním předpise,
b) v žádosti uvedla nepravdivé nebo neúplné údaje a ve stanovené lhůtě je neopravila 
nebo nedoplnila,
c) nejsou dány předpoklady pro řádné uskutečňování studia po stránce personální nebo 
materiální,
d) uskutečňování studia by nebylo v souladu s právními předpisy.

(5) Činnost vzdělávacích institucí je podle potřeby kontrolována orgánem, který 
ji do seznamu zařadil, při uskutečňování studia podle § 12 odst. 1 písm. d) v rozsahu 
hledisek uvedených v odstavci 3.
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(6) Orgán, který vzdělávací instituci do seznamu zařadil, ji ze seznamu vyřadí, 
jestliže
a) v její činnosti budou zjištěny nedostatky závažného charakteru,
b) nesplňuje podmínky, za nichž jí bylo rozhodnutí uděleno,
c) uvedla nebo uvádí nepravdivé, zkreslené nebo klamavé informace o studiu,
d) odmítne podrobit se kontrole plnění podmínek podle odstavce 5,
e) o to písemně požádá.

(7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a termíny 
předložení žádosti o zařazení do seznamu, doklady k žádosti, podmínky odborné a 
pedagogické způsobilosti osob, které se budou podílet na zajišťování studia podle § 12 
odst. 1 písm. d), materiálně technické podmínky prostor, ve kterých se bude 
uskutečňovat studium a podmínky ukončování studia.“. 

ČÁST DRUHÁ

Čl. II

Změna zákona o důchodovém pojištění

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění zákona č. 134/1997 Sb., 
zákona č. 289/1997 Sb., zákona č. 224/1999 Sb., zákona č. 18/2000 Sb., zákona č. 118/2000 
Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 220/2000 Sb., zákona č. 116/2001 Sb., zákona č. 
188/2001 Sb., zákona č. 353/2001 Sb., zákona č. 198/2002 Sb., zákona č. 263/2002 Sb., 
zákona č. 264/2002 Sb., zákona č. 362/2003 Sb., zákona č. 424/2003 Sb., zákona č. 425/2003 
Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 281/2004 Sb., zákona č. 359/2004 Sb., zákona č. 
436/2004 Sb., zákona č. 562/2004 Sb., zákona č. 168/2005 Sb., zákona č. 361/2005 Sb., 
zákona č. 377/2005 Sb., zákona č. 24/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 189/2006 
Sb., zákona č. 264/2006 Sb., zákona č. 267/2006 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného 
pod č. 405/2006 Sb., zákona č. 152/2007 Sb., zákona č. 181/2007 Sb., zákona č. 218/2007 
Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 178/2008 Sb., zákona č. 
305/2008 Sb., zákona č. 306/2008 Sb., zákona č. 382/2008 Sb., zákona č. 479/2008 Sb., 
zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 108/2009 Sb., zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 303/2009 
Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 135/2010 Sb., zákona č. 347/2010 Sb., 
zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 220/2011 Sb., zákona č. 341/2011 Sb., zákona č. 348/2011 
Sb., zákona č. 364/2011 Sb., zákona č. 365/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb., zákona č. 
458/2011 Sb., zákona č. 470/2011 Sb., zákona č. 314/2012 Sb., zákona č. 401/2012 Sb. a 
zákona č. 403/2012 Sb., se mění takto:

1. V § 21 odst. 1 se v písmenu b) na konci tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) 
až f), která včetně poznámek pod čarou č. 38 a 39 znějí:

„c) studium osob se středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo s vyšším 
odborným vzděláním v konzervatoři, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku 
nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto 
studium, v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou, uskutečňovaných 
právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání, 
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uvedených v seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích 
jazyků s denní výukou vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,
d) studium uskutečňované podle zahraničních středoškolských vzdělávacích programů 
vzdělávacími institucemi působícími v České republice v případě, že

1. vzdělávací instituce je právnickou osobou se sídlem, svou ústřední správou 
nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti na území členského státu 
Evropské unie, nebo byla zřízena nebo založena podle práva členského státu 
Evropské unie, pokud je v této vzdělávací instituci a v daném vzdělávacím 
programu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povoleno plnění 
povinné školní docházky podle školského zákona38), nebo

2. se uskutečňuje ve vzdělávacích institucích zřízených na území České republiky 
při diplomatických misích nebo konzulárních úřadech cizích států,

e) příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo 
náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských 
společnostech, která trvá nejméně 1 rok, a to nejvýše po dobu 2 let, 
f)   vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů39).
___________________________
38) § 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.
39) § 11 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně 
dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

2. V § 108 odstavec 3 zní:

„(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem 
práce a sociálních věcí stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a termíny 
předložení žádosti o zařazení do seznamu vzdělávacích institucí poskytujících 
jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou, doklady k žádosti, podmínky odborné a 
pedagogické způsobilosti osob, které se budou podílet na zajišťování studia, podmínky 
materiálně technické prostor, ve kterých se bude uskutečňovat studium a podmínky 
ukončování studia.“. 

ČÁST TŘETÍ

Čl. III

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 28/2012 Sb. o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní 
sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách, se 
zrušuje.

ČÁST ČTVRTÁ
Účinnost

Čl. IV

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem kalendářního měsíce následujícího po dni 
jeho vyhlášení.
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DŮVODOVÁ ZPRÁVA

Obecná část

Zhodnocení platného právního stavu a hlavní principy navrhované právní úpravy

Na základě ustanovení čl. 32 odst. 5 Listiny základních práv a svobod mají rodiče, kteří 
pečují o své děti, právo na pomoc státu; v odstavci 6 cit. článku je stanoveno, že podrobnosti 
stanoví zákon. V čl. 33 odst. 4 Listiny je zakotveno, že zákon stanoví, za jakých podmínek 
mají občané při studiu právo na pomoc státu.

Zákony provádějícími výše uvedená ustanovení Listiny jsou mj. i zákon 
č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 
Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů. Tyto zákony v rámci definování 
pojmu „nezaopatřené dítě” vymezují soustavnou přípravu na budoucí povolání, přičemž 
obsahují zmocnění, podle něhož Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s 
Ministerstvem práce a sociálních věcí může stanovit vyhláškou, které další studium, 
popřípadě výuka, tj. kromě studia na středních a vysokých školách uvedeného ve školském 
zákoně a v zákoně o vysokých školách, jde-li o studium nebo výuku v České republice, se pro 
účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považuje z důvodu svého rozsahu a 
úrovně za studium na středních nebo vysokých školách.

Podle uvedeného zmocnění vydalo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
vyhlášku č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální 
podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách.

Navrhovaná novela zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění 
pozdějších předpisů, a zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších 
předpisů, reaguje na stanovisko Legislativní rady vlády ze dne 9. srpna 2010. Dosavadní 
způsob, tj. vydávání vyhlášky Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která 
stanovuje, které další studium se pro účely státní sociální podpory považuje za studium na 
středních nebo vysokých školách, má být jako ústavně problematický opuštěn. Naopak 
novelou bude upraven ústavně konformní způsob, na jehož základě dojde k individuálnímu 
výběru vzdělávacích institucí splňujících zákonem stanovená kritéria srovnatelnosti se 
studiem na středních a vysokých školách a následnému zveřejnění tohoto seznamu pro účely 
výkonu státní správy v oblasti státní sociální podpory. Nová úprava bude již plně reflektovat 
požadavky kladené na tvorbu právních norem, a to především požadavek obecnosti. 

Účelem této novely je stanovení obecných pravidel pro uznané druhy a formy studia, 
které jsou považovány za studium na středních školách pro účely státní sociální podpory a 
důchodového pojištění podle vyhlášky č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které 
se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních 
školách. 

Vyhláška č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní 
sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních školách, zrušila 
předchozí vyhlášku č. 322/2005 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely 
státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium na středních nebo 
vysokých školách, a z uznaných druhů a forem studia vypustila studium osob se středním 
vzděláním s maturitní zkouškou nebo s vyšším odborným vzděláním v konzervatoři, které 
úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním 
roce, ve kterém zahajují toto studium, v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou, 
uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového 
vzdělávání.
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Vyřazení jednoletých jazykových kurzů z terciárního vzdělávání s sebou nese množství 
negativních vlivů s dopadem na jazykové vzdělání absolventů středních škol a středních škol 
s maturitou, které se může negativně projevit ztížením uplatnění absolventů na trhu práce.

Jazyková vybavenost absolventů středních škol a středních škol s maturitou je vzhledem 
k nárokům trhu práce nevyhovující. I přes délku výuky cizích jazyků na základních a 
středních školách a výši nákladů na tuto výuku, jsou jazykové schopnosti absolventů nízké. 
Úroveň jazykových znalostí absolventů se pohybuje v rozmezí úrovně A0 až A2 Společného 
evropského referenčního rámce, tedy na úrovni začátečníků. Jednoleté pomaturitní studium 
cizího jazyka umožňuje tuto úroveň zvýšit minimálně na úroveň B1, tedy středně pokročilí. 
Nedostatečné jazykové vzdělání absolventů středních škol a středních škol s maturitou jsou 
jednoleté pomaturitní jazykové kurzy schopné kompenzovat. Zachování statusu studenta pro 
studenty jednoletých jazykových kurzů je ve veřejném zájmu a v zájmu státu, a to jak 
v oblasti rozpočtové, tak i z hlediska konkurenceschopnosti absolventů na trhu práce.

Navrhovaná novela sleduje obecné vymezení uznaných druhů a forem studia zavedením 
obecné definice institucí poskytujících jednoleté jazykové kurzy cizích jazyků s denní výukou 
určené pro absolventy středních škol a středních škol s maturitou.

Předchozí úprava stanovovala vzdělávací instituce taxativním výčtem v Příloze č. 1 
vyhlášky č. 322/2005 Sb. Tento způsob výčtu nesplňuje podmínku obecnosti právní regulace. 
Návrh zákona počítá se zavedením obecných kritérií pro zařazení na seznam vzdělávacích 
institucí. Návrh zákona zmocňuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci 
s Ministerstvem práce a sociálních věcí k vedení seznamu vzdělávacích institucí. Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy je dále zmocněno kontrolovat, zda vzdělávací instituce, které 
byly na seznam zařazeny, splňují požadavky pro toto zařazení. Podmínky pro samotné 
zařazení vzdělávací instituce budou stanoveny prováděcím předpisem. Tato úprava zajistí 
flexibilní zařazování, případně vyškrtnutí vzdělávací instituce ze seznamu. Obecné podmínky 
pro zařazení vzdělávací instituce na seznam určí Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
po dohodě s Ministerstvem práce a sociálních věcí.

Účelem této úpravy je uvedení právní regulace do souladu s obecnými požadavky pro 
právní předpisy a dále zajištění rovných podmínek pro vzdělávací instituce. Instituce zapsané 
na seznamu dosud měly oproti ostatním vzdělávacím institucím konkurenční výhodu 
spočívající v poskytnutí statusu studenta svým studentům. Předloženým návrhem zákona 
měnícím zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, a zákon č. 155/1995 Sb., o 
důchodovém pojištění, se uznávání druhů a forem studia vrací do stavu před přijetím vyhlášky 
č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě výuce, které se pro účely státní sociální podpory a 
důchodového pojištění považují za studium na středních školách, vrací rozsah uznaných 
druhů studia a napravuje legislativně nevyhovující způsob jejich určení taxativním výčtem 
v příloze č. 1 vyhlášky č. 322/2005 Sb. 

Dopady navrhované právní úpravy na státní rozpočet a na rozpočty krajů a obcí

Realizace návrhu zákona v praxi nevyvolá požadavky na zvýšení výdajů ze státního 
rozpočtu, neboť v daném případě není spojována s nároky institucí na příspěvek nebo dotaci a 
náklady spojené se sociálními dávkami jsou nižší než případné finanční náklady spojené 
s hmotným zabezpečením uchazečů o zaměstnání a jejich rekvalifikací. Zákon nebude mít 
bezprostřední hospodářský a finanční dopad na rozpočty krajů a obcí ani obecný dopad na 
podnikatelské prostředí ČR. Rovněž nebude mít dopad na rovnost mužů a žen.

Zhodnocení souladu návrhu zákona s ústavním pořádkem a s mezinárodními 
smlouvami podle čl. 10 Ústavy České republiky
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Navrhovaná právní úprava není v rozporu s ústavním pořádkem ani s mezinárodními 
smlouvami, jimiž je Česká republika vázána, resp. mezinárodní smlouvy neupravují 
předmětnou materii. Oblast, kterou upravuje předkládaný návrh zákona, není právem 
Evropské unie upravena, pročež návrh zákona není v rozporu s právem Evropské unie.

Zvláštní část

K Čl. I

K bodu 1 

Dochází k rozšíření výčtu druhů a forem studia uznatelných jako studium na střední 
škole pro účely státní sociální podpory. Platná úprava obsahuje v §15 zmocnění pro 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby mohlo stanovit vyhláškou, které další 
studium, popřípadě výuka, jde-li o studium nebo výuku v České republice, se pro účely státní 
sociální podpory považuje z důvodu svého rozsahu a úrovně za studium na středních nebo 
vysokých školách. Vymezení těchto druhů a forem studia teprve vyhláškou není 
z legislativního hlediska vyhovující.

K bodu 2 

Dochází ke specifikaci, které vzdělávací instituce a osoby jsou považovány za 
vzdělávací instituce poskytující jednoleté kurzy cizích jazyků, a to tak, že tyto budou uvedeny 
na seznamu vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Dále jsou stanoveny 
podmínky pro zařazení vzdělávacích institucí na seznam a podmínky jejich vyřazení ze 
seznamu. Činnost vzdělávacích institucí bude kontrolována uvedeným ministerstvem.   

K Čl. II

K bodu 1

Dochází ke konkretizaci výčtu druhů a forem studia uznatelných jako studium na 
střední škole pro účely důchodového pojištění. Účelem je sjednocení zmocnění se zákonem o 
státní sociální podpoře a nahrazení nevyhovujícího způsobu stanovení vzdělávacích institucí 
poskytujících zejména jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou. Předchozí právní úprava 
stanovovala uvedené vzdělávací instituce v příloze č. 1 vyhlášky č. 322/2005 Sb. taxativním 
výčtem, který je z legislativního hlediska nevyhovující.

K bodu 2 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a 
sociálních věcí stanoví prováděcím předpisem bližší podmínky pro zařazení na seznam 
vzdělávacích institucí podle navrženého ustanovení § 21 odst. 1 písm. c) zákona č. 155/1995 
Sb., o důchodovém pojištění.  

K Čl. III

Návrh zákona počítá se zrušením vyhlášky č. 28/2012 Sb., o dalším studiu, popřípadě 
výuce, které se pro účely státní sociální podpory a důchodového pojištění považují za studium 
na středních školách. Úprava obsažená v této vyhlášce není vyhovující a její účel plní zejména 
ustanovení navrhovaného zákona.

K Čl. IV
Navrhuje se účinnost zákona k prvnímu dni kalendářního měsíce následujícího po dni 

vyhlášení zákona ve Sbírce zákonů.

V Praze dne 12. prosince 2012 
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Vlasta Bohdalová, v. r. Jan Chvojka, v. r.
Ivan Ohlídal, v. r. Jiří Koskuba, v. r.
Ivana Levá, v. r. Jan Hamáček, v. r.
Marta Semelová, v. r. Robin Böhnisch, v. r.
Dagmar Navrátilová, v. r. František Novosad, v. r.
Miroslav Svoboda, v. r. Jiří Zemánek, v. r.
Walter Bartoš, v. r. Václav Votava, v. r.
Miroslava Strnadlová, v. r. Ladislav Skopal, v. r.
Václav Klučka, v. r. Pavel Ploc, v. r.
Stanislav Huml, v. r. Michal Hašek, v. r.
Petr Hulinský, v. r. Roman Váňa, v. r.
Pavel Holík, v. r. Jiří Krátký, v. r.
Karel Černý, v. r. Josef Novotný, v. r.
Vladimíra Lesenská, v. r. Petr Zgarba, v. r.
Josef Tancoš, v. r. Ladislav Velebný, v. r.
Jiří Petrů, v. r. Bohuslav Sobotka, v. r.
Antonín Seďa, v. r. Jan Babor, v. r.
Dana Váhalová, v. r. Václav Neubauer, v. r.
Břetislav Petr, v. r.



Platné znění částí měněných zákonů s vyznačením navrhovaných změn

Zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů

§ 12
Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

(1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se považuje:
a) studium na středních a vysokých školách v České republice,10) s výjimkou

1. studia za trvání služebního poměru,
2. dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních 

školách, je-li dítě v době takového studia výdělečně činno podle § 10 nebo má-li v době 
takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti nebo podporu při rekvalifikaci,

b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost pro 
osoby se zdravotním postižením38a) prováděná podle předpisů o zaměstnanosti,10a)

c) studium na středních nebo vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních nebo 
vysokých školách v České republice.,

d) studium v České republice, které je podle § 15 svým rozsahem a obsahem 
postaveno na roveň studiu na školách uvedených v písm. a) a uskutečňuje se v 
jednoletých kurzech cizích jazyků s denní výukou v rozsahu stanoveném zvláštním 
právním předpisem a uskutečňovaných právnickými a fyzickými osobami pro osoby, 
které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku nebo absolutorium v konzervatoři 
v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, 

e) studium uskutečňované podle zahraničních středoškolských vzdělávacích 
programů vzdělávacími institucemi působícími v České republice v případě, že

1. vzdělávací instituce je právnickou osobou se sídlem, svou ústřední správou 
nebo hlavním místem své podnikatelské činnosti na území členského státu 
Evropské unie, nebo byla zřízena nebo založena podle práva členského státu 
Evropské unie, pokud je v této vzdělávací instituci a v daném vzdělávacím 
programu Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povoleno plnění 
povinné školní docházky podle školského zákona64), 
nebo
2. se uskutečňuje ve vzdělávacích institucích zřízených na území České 
republiky při diplomatických misích nebo konzulárních úřadech cizích států,

f) příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo 
náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských 
společnostech, která trvá nejméně 1 rok, nejvýše však po dobu 2 let,

g) vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů.65)

_____________________________
64) § 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.
65) § 11 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

(2) Studiem na středních školách podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí 
studium
a) na středních školách a konzervatořích,39) zapsaných do rejstříku škol a školských 
zařízení,40)
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b) na středních školách zřizovaných ministerstvy obrany, vnitra a spravedlnosti,41)

c) na vyšších odborných školách42) zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení.40)

(3) Studiem na vysokých školách podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí 
studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním 
programu.43)

§ 15

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a 
sociálních věcí může stanovit vyhláškou, které další studium, popřípadě výuka, jde-li o 
studium nebo výuku v České republice, se pro účely státní sociální podpory považuje z 
důvodu svého rozsahu a úrovně za studium na středních nebo vysokých školách.

§ 15

(1) Vzdělávací instituce a osoby, které uskutečňují studium podle § 12 odst. 1 písm. 
d) (dále jen „vzdělávací instituce“), jsou uvedeny v seznamu vzdělávacích institucí 
poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou (dále jen „seznam“), který 
vede Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a ve spolupráci s Ministerstvem práce 
a sociálních věcí vzdělávací instituce do seznamu zařazuje. Seznam obsahuje 
identifikační údaje vzdělávací instituce, označení studia podle § 12 odst. 1 písm. d), 
datum zařazení do seznamu a datum ukončení platnosti zařazení. Seznam se zveřejňuje
v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. 

(2) Zařazení do seznamu je platné po dobu 3 let od účinnosti rozhodnutí o zařazení 
do seznamu podle odstavce 1, neskončí-li platnost zařazení dříve v souladu s odstavcem 
6. 

(3) Při zařazování do seznamu podle odstavce 1 se posuzuje zejména obsah a 
rozsah studia, splnění podmínek odborné a pedagogické způsobilosti osob, které se 
podílejí na vzdělávání, a splnění náležitostí žádosti stanovených v prováděcím právním 
předpise.

(4) Vzdělávací instituce se do seznamu nezařadí, jestliže  
a) k žádosti nepřiložila doklady stanovené v prováděcím právním předpise,
b) v žádosti uvedla nepravdivé nebo neúplné údaje a ve stanovené lhůtě je 

neopravila nebo nedoplnila,
c) nejsou dány předpoklady pro řádné uskutečňování studia po stránce personální 

nebo materiální,
d) uskutečňování studia by nebylo v souladu s právními předpisy.

(5) Činnost vzdělávacích institucí je podle potřeby kontrolována orgánem, který ji 
do seznamu zařadil, při uskutečňování studia podle § 12 odst. 1 písm. d) v rozsahu 
hledisek uvedených v odstavci 3.

(6) Orgán, který vzdělávací instituci do seznamu zařadil, ji ze seznamu vyřadí, 
jestliže

a) v její činnosti budou zjištěny nedostatky závažného charakteru,
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b) nesplňuje podmínky, za nichž jí bylo rozhodnutí uděleno,
c) uvedla nebo uvádí nepravdivé, zkreslené nebo klamavé informace o studiu,
d) odmítne podrobit se kontrole plnění podmínek podle odstavce 5,
e) o to písemně požádá.

(7) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Ministerstvem práce a 
sociálních věcí stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a termíny předložení 
žádosti o zařazení do seznamu, doklady k žádosti, podmínky odborné a pedagogické 
způsobilosti osob, které se budou podílet na zajišťování studia podle § 12 odst. 1 písm. 
d), materiálně technické podmínky prostor, ve kterých se bude uskutečňovat studium a 
podmínky ukončování studia“.

Zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

Soustavná příprava dítěte na budoucí povolání

§ 21

(1) Za soustavnou přípravu dítěte na budoucí povolání se pro účely tohoto zákona 
považuje

a) studium na středních a vysokých školách v České republice,21) s výjimkou dálkového, 
distančního, večerního a kombinovaného studia, je-li dítě v době takového studia výdělečně 
činno alespoň v rozsahu uvedeném v § 27 nebo pobírá-li podporu v nezaměstnanosti nebo 
podporu při rekvalifikaci, a studia po dobu výkonu vojenské základní (náhradní) služby, 
civilní služby nebo za trvání služebního poměru příslušníků ozbrojených sil; za studium na 
středních a vysokých školách v České republice se považuje též studium na středních a 
vysokých školách v cizině, pokud podle rozhodnutí Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy je postaveno na roveň studia na středních a vysokých školách v České republice,

b) teoretická a praktická příprava pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osob se 
zdravotním postižením28) prováděná podle předpisů o zaměstnanosti.,21a)

c) studium osob se středním vzděláním s maturitní zkouškou nebo s vyšším 
odborným vzděláním v konzervatoři, které úspěšně vykonaly první maturitní zkoušku 
nebo absolutorium v konzervatoři v kalendářním roce, ve kterém zahajují toto studium, 
v jednoletých kursech cizích jazyků s denní výukou, uskutečňovaných právnickými a 
fyzickými osobami působícími v oblasti jazykového vzdělávání, uvedených v seznamu 
vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy cizích jazyků s denní výukou 
vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy,

d) studium uskutečňované podle zahraničních středoškolských vzdělávacích 
programů vzdělávacími institucemi působícími v České republice v případě, že

1. vzdělávací instituce je právnickou osobou se sídlem, svou ústřední správou nebo 
hlavním místem své podnikatelské činnosti na území členského státu Evropské 
unie, nebo byla zřízena nebo založena podle práva členského státu Evropské 
unie, pokud je v této vzdělávací instituci a v daném vzdělávacím programu 
Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy povoleno plnění povinné školní 
docházky podle školského zákona38), nebo

2. se uskutečňuje ve vzdělávacích institucích zřízených na území České republiky 
při diplomatických misích nebo konzulárních úřadech cizích států,
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e) příprava k přijetí za člena řádu nebo obdobného společenství církve nebo 
náboženské společnosti registrované podle zákona o církvích a náboženských 
společnostech, která trvá nejméně 1 rok, a to nejvýše po dobu 2 let, 

f)   vzdělávání v diagnostických třídách diagnostických ústavů39).
___________________________
38) § 38 odst. 1 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 49/2009 Sb.
39) § 11 odst. 1 zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve 
školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších 
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.“.

(2) Středními školami se pro účely tohoto zákona rozumí střední školy a konzervatoře, 
jsou-li zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.21b) Střední školy zřizované ministerstvy 
obrany, vnitra a spravedlnosti se považují za střední školy i po dobu, po kterou nejsou 
zapsány do rejstříku škol a školských zařízení.21c)

(3) Studiem na vysokých školách podle odstavce 1 se pro účely tohoto zákona rozumí 
studium na vysokých školách v bakalářském, magisterském a doktorském studijním 
programu.21d)

§ 108

(1) Ministerstvo práce a sociálních věcí vydá vyhlášku k provedení § 17 odst. 2 a 4 a § 
67 odst. 15.

(2) Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví vyhláškou,
a) výši částek redukčních hranic stanovených podle § 15 pro příslušné období,
b) výši základní výměry důchodu stanovenou podle § 33 odst. 1, § 41 odst. 1, § 51 odst. 

1, § 53 odst. 1 a § 54 odst. 3 pro kalendářní rok,
c) okruh dob, které se též započítávají do potřebné doby péče o dítě pro splnění 

podmínky výchovy dítěte pro nárok na starobní důchod, a kdy se tato podmínka považuje 
rovněž za splněnou,

d) způsob posouzení a procentní míry poklesu pracovní schopnosti, co se rozumí zcela 
mimořádnými podmínkami, za nichž je pojištěnec, jehož pracovní schopnost poklesla 
nejméně o 70 %, schopen výdělečné činnosti, a způsob zhodnocení a využití zachované 
pracovní schopnosti podle § 39 odst. 4 písm. e),

e) co se rozumí výdělečnou činností v cizině a způsob přepočtu příjmů z výdělečné 
činnosti v cizině na českou měnu,

f) postup při zjišťování ročního vyměřovacího základu pojištěnce ve vztahu k 
vyloučeným dobám.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a 
sociálních věcí může vyhláškou stanovit, které další studium, popřípadě výuka, se pro účely 
důchodového pojištění považuje z důvodu svého rozsahu a úrovně za studium na středních 
nebo vysokých školách.

(3) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v dohodě s Ministerstvem práce a 
sociálních věcí stanoví prováděcím právním předpisem náležitosti a termíny předložení 
žádosti o zařazení do seznamu vzdělávacích institucí poskytujících jednoleté kurzy 
cizích jazyků s denní výukou, doklady k žádosti, podmínky odborné a pedagogické 
způsobilosti osob, které se budou podílet na zajišťování studia, podmínky materiálně 
technické prostor, ve kterých se bude uskutečňovat studium a podmínky ukončování 
studia.


