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VIII. 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK 

 

Resort Připomínka Vypořádání připomínky 
Ministr pro 
lidská 
práva, 
rovné 
příležitosti 
a 
legislativu 
 

Zásadní: 
1. Dopad na náklady vlastní činnosti MŠMT, popř. 

krajských úřadů je zapotřebí lépe vyčíslit. Pouze 
okrajově je zmiňována potřeba softwarového i 
hardwarového vybavení, není však odhadnuta jejich 
cena. To může způsobit celkové zkreslení skutečných 
nákladů dané regulace. 

 
 

2. V rámci implementace je navrhována metodická 
pomoc ze strany MŠMT směrem ke krajům a obcím a 
školám, které zřizují. Je nutné tuto zátěž, jako další 
náklad spojený s MŠMT, a tudíž s dopadem na státní 
rozpočet, specifikovat a kvantifikovat. 
 

3. Náklady regulace na straně právnických osob 
vykonávajících činnost škol a školských zařízení 
narostou v rámci potřeby změn evidenčních software, 
skrze které jsou předávány informace ze školních 
personálních systémů. Ačkoliv se jedná, jak je 
zmíněno i v závěrečné zprávě RIA, ve většině případů 
o systémy soukromých firem, a tudíž se ceny odvíjejí 
od jejich cenové politiky, je nutné stanovit alespoň 
přibližnou výši těchto nákladů, s ohledem na to, že 
mohou být výrazně ovlivněny právě rozpočty 

 
Akceptováno částečně: Je pravdou, že potřeba 
softwarového i hardwarového vybavení MŠMT je v materiálu 
zmíněn pouze okrajově. Je to dáno tím, že předpokládaný 
dopad těchto potřeb do nákladů vlastní činnosti MŠMT je ve 
srovnání s celkovými předpokládanými dopady navržené 
regulace (2,5 až 5 mld. Kč), rovněž „okrajový“ a lze jej 
odhadnout v řádu do 1 milionu Kč. Tato skutečnost bude do 
RIA doplněna. 
Souhlas 
Neakceptováno: Metodická pomoc nepředstavuje další 
náklad spojený s MŠMT a MŠMT z tohoto titulu žádné nároky 
na státní rozpočet nebude uplatňovat. 
Vysvětleno 
 
Nelze akceptovat 
Jak je uvedeno v RIA, důvodně lze přepokládat náklady na 
straně jednotlivých právnických osob vykonávajících činnost 
škol, které budou souviset s částí nákladů na aktualizaci 
evidenčních systémů těchto škol pořízených komerčním 
způsobem. I když je znám aktuální počet škol, které používají 
evidenční systémy, nelze předem ani odhadnout náklady 
spojené s aktualizací těchto systémů, neboť se jedná se o 
komerční záležitost firem, kde vždy záleží na aktuální cenové 
politice. Problém vyčíslení nákladů pro jednotlivé školy také 
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jmenovaných právnických osob. Zvláště pokud se 
v ZZ RIA uvádí, že je možné předpokládat zahrnutí 
těchto změn do pravidelných aktualizací software, 
které probíhají i v současnosti a tudíž musí být možné 
zjistit jejich cenové rozpětí. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. V rámci přezkumu implementace je nutné určit, 
k jakému datu bude provedena kontrola odstranění 
regionálních disparit. Zejména s přihlédnutím k tomu, 
že návrh za jeden ze svých cílů klade právě 
odstranění regionálních rozdílů v rámci financování 
RgŠ ÚSC. 

 
 
 

spočívá v tom, že každá škola používá jiný evidenční systém, 
případně si jej tvoří svépomocí, a kdykoli se může rozhodnout 
svoji volbu evidenčního systému změnit. Jednotlivé subjekty si 
aktualizaci těchto evidenčních software pořizují pravidelně, 
zcela bez ohledu na tuto navrhovanou legislativní úpravu. 
Vzhledem k tomu, že tato úprava míří na subjekty, jejichž 
zřizovatelem je ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí, 
budou pouze tyto subjekty předávat jeden nový a rozsahem 
nevýznamný výkaz, jímž budou sdružována data, již nyní 
školami evidovaná. Z obou těchto důvodů lze promítnutí takto 
vyvolaných změn do aktualizací považovat za zcela 
marginální záležitost. Většina požadovaných dat ze škol a 
školských zařízení bude získávána téměř ve stávajícím 
rozsahu (jeho další rozšíření se významně nepředpokládá) a 
navíc tato potřebná data již existují v povinné dokumentaci 
škol. Je samozřejmě třeba připustit mírný nárůst 
administrativní zátěže na straně škol a školských zařízení, 
která bude spojena s předáváním některých nezbytných údajů 
2x ročně místo 1 x ročně (avšak v případě, že tyto právnické 
osoby využívají administrativní zdroj dat, kterým jsou výstupy 
ze mzdových a personálních systémů, bude tento nárůst opět 
minimální). 
Vysvětleno 
 
Kontrola nebude provedena jednorázově k určitému datu, ale 
půjde o kontinuální proces v rámci pravidelného 
vyhodnocování výsledků dosažených v RgŠ ÚSC, a to 
zejména v oblasti ukazatelů mzdové regulace. 
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Standardní: 
1. Nově, v rámci koncentrace činností spojených 

s vymezením normativně poskytovaných prostředků 
státního rozpočtu pro jednotlivé školy a školská zařízení 
RgŠ ÚSC do jednoho místa (MŠMT) je definován nárůst 
administrativní zátěže v tomto místě. Je nutné zvážit, zda 
taková zátěž nebude vyvolávat potřebu zřízení nových 
pracovních míst v rámci MŠMT a takovou zátěž vyčíslit. 

2. V rámci varianty 2 není jasně stanoveno, jak by byly 
oborové normativy na třídu upravovány v případě, že by 
došlo ke snížení naplněnosti tříd (např. odchodem žáků 
základních škol na víceletá gymnázia). 

3. V rámci hodnocení nákladů doporučujeme konkrétně 
vyčíslit zvýšení administrativní zátěže pro právnické 
osoby vykonávající činnost škol a školských zařízení, 
která souvisí s předáváním informací o výhledu pro 
následující školní rok. Zejména s přihlédnutím k tomu, že 
je známo, v jakém rozsahu bude zátěž navýšena a jsou 
známy i počty škol, kterých by se daná změna dotkla. 

Doporučujeme v rámci hodnocení nákladů upravit tvrzení, že 
lze finanční náklady odhadnout jen rámcově. Stát disponuje 
dostatečnými nástroji ke sledování takových dat, které 
umožňují mapovat fluktuaci dětí, žáků a studentů. Např. 
podle počtu narozených dětí v kraji bude možné odhadnout 
požadavky na místa v mateřské škole. 

 
 
 
 
 
 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8XN371O)



čj. MSMT-1180/2016 
 

4 
 

 

Resort Připomínka Vypořádání připomínky 
Ministerstvo 
spravedlnosti 

Zásadní: 
 

1. K čl. I bodu 5 [§ 161 odst. 3 písm. b), c) a d)] 
Shora uvedená ustanovení považujeme za obtížně 
srozumitelná a tím i matoucí, přičemž především 
upozorňujeme na následující chyby: 
K písm. b) 

Upozorňujeme, že § 161 odst. 1 písm. b) nestanovuje 
zvláštní normativ, když toliko odkazuje na normativy 
stanovené v § 161 odst. 1 písm. a) bodech 1 a 2. Při 
doslovné aplikaci shora uvedeného ustanovení by tedy měly 
být normativy stanovené v citovaných ustanoveních 
násobeny sebou samými. Takovýto závěr však považujeme 
za nepatřičný, jelikož se obě ustanovení [písm. a) a písm. b)] 
vztahují k odlišným vzdělávacím programům, tj. lze 
předpokládat, že konkrétní právnické osoby nebudou vždy 
uskutečňovat obě v ustanoveních předpokládané alternativy 
vzdělávacích programů (např. mateřská škola nebude mít 
školní družinu). V takových případech však nemá násobení 
normativů stanovených v ustanoveních písm. a) normativy 
stanovenými podle písm. b) opodstatnění.  
K písm. c) a d) 

S odkazem na shora předestřenou argumentaci není zřejmé, 
z jakého důvodu by měly být v případě určení výše 
finančních prostředků určených jednotlivým právnickým 
osobám uskutečňujícím některý ze vzdělávacích programů 
výše výdajů připadajících na 1 úvazek učitele v adaptačním 
období, resp. mzdové výdaje na ostatní zaměstnance, určeny 
součinem normativů určených pro mateřské (základní, 

 
 
K vysvětlení 
Připomínku č. 1 považujeme za relevantní, avšak klíč k 
rozřešení spatřujeme spíše ve vysvětlení fungování vazeb 
mezi jednotlivými ustanoveními než v jejich přeformulování. 
Toto vysvětlení může být součástí důvodové zprávy. Zároveň 
konstatujeme, že systém §§ 161 až 161c  byl vytvořen s 
přihlédnutím ke skutečnosti, že počítání normativů není něco, 
co by běžně prováděl občan-laik. Jde o něco, co bude v 
popisu práce zejména profesionálů na MŠMT, krajských 
úřadech a ve vedení škol a školských zařízení. 
Primárně však trváme na tom, že systém je matoucí pouze na 
první pohled.  
Výpočet lze shrnout do několika kroků: 
1. § 161 odst. 1 stanoví katalog normativů vydávaných pro 
jednotlivé druhy škol a školských zařízení ze strany MŠMT. 
2. § 161 odst. 3 zmocňuje krajský úřad, aby na základě 
normativů v odst. 1 rozepisoval a poskytoval finanční 
prostředky. Klíčová je fráze „v závislosti na jejich vykonávané 
činnosti“. Součiny v písm. b) až f) jsou vždy součiny 1 
normativu, počtu jednotek a případně opravných koeficientů. 
Normativy se mezi sebou nenásobí. Výsledek z jednoho 
takového výpočtu (např. podle písm. b) normativ podle odst. 1 
písm. a) bodu 1 krát počet jednotek krát opravný koeficient v § 
161c odst. 1 písm. b) se pak přičte k výsledku druhého 
takového výpočtu (např. podle písm. b) normativ podle odst. 1 
písm. a) bodu 2 krát počet jednotek krát opravný koeficient v § 
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střední) školy a normativů určených pro vyšší odborné školy, 
když nelze předpokládat, že by jednotlivé právnické osoby 
vždy uskutečňovaly obě alternativy vzdělávacích programů.  
Vzhledem ke shora uvedeným skutečnostem požadujeme 
přeformulování uvedených ustanovení při zamezení součinů, 
jež nejsou pro stanovení výše poskytnutých finančních 
prostředků jednotlivým právnickým osobám nikterak 
zdůvodněny. 
 
 
 
 
 

2. K čl. I bodu 6 [§ 161c odst. 3 písm. f)] 
Upozorňujeme, že Ministerstvo školství nemůže stanovit 
„kompetence“ obecních úřadů obcí s rozšířenou působností 
(v návrhu nepřesně označovány jako „obecní úřady 
s rozšířenou působností). Podle čl. 79 odst. 1 Ústavy ČR lze 
správní úřady zřídit a jejich působnost stanovit pouze 
zákonem. Jelikož je při výkonu přenesené působnosti za 
správní úřad považován i obecní úřad, je třeba za stávající 
dikce považovat shora uvedené ustanovení za protiústavní. 
Ministerstvo školství tudíž nemůže založit novou působnost 
obecního úřadu obce s rozšířenou působností, nýbrž toliko 
stanovit závazný postup tohoto správního úřadu v procesu 
použití rezervy.  
Dále upozorňujeme, že takovýto závazný postup nelze 
stanovit směrnicí vydanou podle § 170 písm. b), jelikož toto 
ustanovení zakládá kompetenci Ministerstva školství 
stanovovat směrnice zavazující krajské úřady při výkonu 
přenesené působnosti.  

161c odst. 1 písm. b). 
př.:  
(3800 Kč x 20 x 1,1) + (4400 Kč x 20 x 1,1) 
 
Výše uvedený výpočet lze dovodit i z excelové tabulky, která 
je součástí materiálu pod názvem  4_priloha.xlsx.  
Obdobně se postupuje např. i podle § 161c odst. 3 písm. c). 
Jde o řešení úsporné, jehož opuštění by podle našeho názoru 
vedlo ke zbytečné legislativní hypertrofii.  
Další kroky na úrovni krajských úřadů spočívají ve zohlednění 
příplatků podle § 161 odst. 31 písm. f) či hodnoty Hmax podle 
§ 161 odst. 2 a 4. 
 
Akceptováno. Slovo kompetence se nahrazuje slovem 
postup a písmeno b) písmenem c).  
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Vzhledem ke shora uvedeným nedostatkům požadujeme 
přeformulování uvedeného ustanovení ve smyslu uvedených 
připomínek. 
 

3. K čl. I bodu 9 [§ 170 písm. c)] 
Upozorňujeme, že § 161b odst. 2 návrhu zákona, na nějž 
shora uvedené ustanovení odkazuje, nestanovuje provádění 
rozpisů rozpočtů finančních prostředků státního rozpočtu 
obecními úřady obcí s rozšířenou působností, když tuto 
kompetenci přiznává krajským úřadům.  
Shora uvedenou kompetenci obecních úřadů obcí 
s rozšířenou působností naopak předjímá § 161c odst. 3 
písm. f), podle něhož má Ministerstvo školství stanovit 
„kompetence obecního úřadu [obce] s rozšířenou působností 
v procesu použití rezervy“ (k nedostatkům citovaného 
ustanovení viz připomínka č. 2).  
S ohledem na uvedené skutečnosti požadujeme nahradit ve 
shora uvedeném ustanovení slova „§ 161b odst. 2“ slovy „§ 
161c odst. 3 písm. f)“. 

 

4. K čl. II 
Konstatujeme, že ustanovení čl. II, označené jako přechodné 
ustanovení, nelze po obsahové stránce za přechodné 
ustanovení považovat, jelikož žádným způsobem 
nestanovuje intertemporální účinky novelizovaných 
ustanovení (srov. čl. 51 odst. 1 Legislativních pravidel vlády). 
Požadujeme proto čl. II z návrhu bez náhrady vypustit a 
v něm obsaženou úpravu začlenit do čl. I návrhu zákona. 
 
 

 
 
 
 
Akceptováno, bude upraveno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptujeme připomínku. Místo vypuštění bez náhrady 
navrhujeme dovětek ve znění např.: „Příplatky se poskytují do 
dne zápisu podpůrného opatření do školní matriky příslušné 
školy nebo školského zařízení.“ 
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Standardní: 
1. K čl. I bodu 5 [§ 161 odst. 1 písm. c) bodu 3] 

Podle § 161 odst. 1 písm. c) bodu 1 návrhu zákona by měl 
být stanoven normativ určující výši ročních výdajů na mzdové 
prostředky pedagogického pracovníka VOŠ, jež připadají  
na 1 studenta v denní formě vzdělávání v akreditovaném 
vzdělávacím studiu. Přestože tedy toto ustanovení, obdobně 
jako stávající právní úprava, předjímá financování 
pedagogických pracovníků VOŠ v návaznosti na počet 
studentů denního studia, shora uvedené ustanovení 
předpokládá stanovení opravných koeficientů k právě 
uvedenému normativu „pro jiné než denní formy vzdělávání“. 
Jelikož předložená závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace tuto skutečnost nezohledňuje, doporučujeme tuto 
skutečnost v závěrečné zprávě zhodnotit a vysvětlit. 
 

2. K čl. I bodu 8 [§ 170 písm. b)] 
Podle § 161c odst. 3 písm. f) „[z]působ, podmínky a pravidla 
použití rezervy krajským úřadem […] v procesu použití 
rezervy stanoví ministerstvo směrnicí“. Podle odst. 5 téhož 
paragrafu „[K]rajský úřad v přenesené působnosti v souladu 
se zásadami stanovenými ministerstvem […] rozepisuje a 
poskytuje právnickým osobám […] finanční prostředky 
z rezervy podle odst. 3 písm. f)“. Jak je z právě citovaného 
zřejmé, obě ustanovení, přes odlišnou terminologii, předjímají 
aplikaci stejné směrnice Ministerstva školství. Navzdory této 
skutečnosti je ovšem ve shora uvedeném ustanovení 
stanoveno, že Ministerstvo školství stanovuje směrnice podle  
„§ 161c odst. 3 písm. f) a odst. 5“. Vzhledem ke shora 
uvedenému doporučujeme slova „a odst. 5“ z návrhu pro 
nadbytečnost bez náhrady vypustit. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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3. K návrhu nařízení vlády  
Upozorňujeme, že předložený návrh nesplňuje po obsahové 
stránce náležitosti návrhu právního předpisu, když není 
především zřejmý normativní význam § 1, resp. vztah první a 
druhé věty tohoto ustanovení. Zároveň podotýkáme, že 
věcnou působnost nařízení vlády nelze stanovit v úvodní 
větě, jak předložený návrh činí.  
S ohledem na uvedené skutečnosti doporučujeme 
přepracovat návrh nařízení vlády, popřípadě namísto návrhu 
předložit pouze jeho teze. 
 

4. K návrhu vyhlášky o předávání údajů školami a 
školskými zařízeními pro účely financování ze 
státního rozpočtu  

Podle § 5 by měla uvedená vyhláška nabýt účinnosti dnem 
jejího vyhlášení. Jelikož se předpokládá, že předložený návrh 
zákona nabyde účinnosti dnem 1. 1. 2018, neshledáváme 
pro zvolenou konstrukci nabytí účinnosti vyhlášky důvody, 
když konstatujeme, že podle § 3 odst. 4 zákona č. 309/1999 
Sb., o Sbírce zákonů a Sbírce mezinárodních smluv ve znění 
pozdějších předpisů, mohou právní předpisy vydané 
ministerstvy nabýt účinnosti nejdříve dnem, k němuž nabývá 
účinnosti zákon, k jehož provedení jsou vydány. 
Doporučujeme proto stanovit nabytí účinnosti vyhlášky, 
obdobně jako je tomu u předkládané novely, dnem 1. 1. 
2018. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Možné akceptovat, ale vyhláška není předmětem tohoto 
VPŘ. 
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Resort Připomínka Vypořádání připomínky 
Ministerstvo 
zemědělství 

Doporučující připomínky 
 
1. K Čl. I novelizačnímu bodu 8 
Toto ustanovení doporučujeme upravit v souladu s čl. 57 
odst. 3 Legislativních pravidel vlády následovně: 
„V § 170 písm. b) se text „§ 161 odst. 6“ nahrazuje textem „§ 
161 odst. 3…“.“. 
 
2. Obdobnou úpravu doporučujeme i v novelizačních 

bodech 9, 11 a 12. 
 
3. V novelizačním bodu 10 doporučujeme za slova „které 

zní“ doplnit dvojtečku. 
 

 
 
Akceptováno. LT 
 
 
 
 
 
Akceptováno. LT 
 
 
Akceptováno. LT 
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Resort Připomínka Vypořádání připomínky 
Úřad vlády 
Odbor 
kompatibility 

Po stránce formální: 
Předkladatel s níže uvedenou výhradou splnil formální 
náležitosti týkající se vykazování slučitelnosti s právem EU, 
jak vyplývají zejména z Legislativních pravidel vlády, v 
platném znění, a z přílohy k usnesení vlády ze dne 12. října 
2005 č. 1304, o Metodických pokynech pro zajišťování prací 
při plnění legislativních závazků vyplývajících z členství 
České republiky v Evropské unii, v platném znění. 
Po stránce materiální: 
Stav relevantní právní úpravy v právu EU:  
Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika 
všeobecného a odborného vzdělávání  
vyloučena harmonizace zákonů a ostatních právních 
předpisů členských států. Právo EU plně respektuje 
odpovědnost národní právní úpravy členských států v oblasti 
organizace vzdělávacích systémů. I v tomto případě však 
platí, že národní právní úprava musí respektovat základní 
zásady práva EU a zejména základní svobody vnitřního 
trhu (volný pohyb osob a svoboda usazování, apod.) podle 
příslušných článků Smlouvy o fungování EU. Oblasti 
financování školství se v širších souvislostech týkají také 
pravidla hospodářské soutěže upravená v čl. 107 a násl. 
SFEU.  
Předložený materiál upravuje způsob financování škol a 
školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou kraje, obce, 
popř. svazky obcí. Problematika přidělování prostředků 
z veřejných rozpočtů se v obecné rovině dotýká oblasti 
hospodářské soutěže, která je právem EU výrazně upravena. 
Oblast školství není z pravidel hospodářské soutěže plošně 
vyloučena (viz výše zmiňovaný čl. 107 a násl. SFEU), byť má 
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svá určitá specifika. Za veřejnou podporu se totiž obvykle 
nepovažuje případ, kdy se poskytují dotace na poskytování 
státního či státem garantovaného vzdělávání, resp. 
vzdělávání, které tvoří součást obecného (státem 
garantovaného) vzdělávacího systému v členském státě1. 
Předkladatel uvádí, že režim financování soukromých a 
církevních škol není návrhem dotčen (viz např. předkládací 
zpráva a bod 1.5. na str. 15 RIA). Zdá se tudíž, že oblast 
práva veřejných podpor v rámci EU není dotčena. 
Považujeme nicméně za nutné doplnit explicitní vyjádření 
předkladatele o zhodnocení slučitelnosti předloženého 
návrhu ohledně práva veřejných podpor v rámci EU. 
 
Připomínky a návrhy změn k jednotlivým ustanovením: 
 
K návrhu neuplatňujeme žádné věcné připomínky.  
 
Závěr: 
 
Návrhem zákona není do právního řádu České republiky 
implementováno právo EU         
a návrh není s právem EU v rozporu.   
 
Formální nedostatek návrhu je nutné napravit 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 

                                                 
1 Malíř J., Právo veřejných podpor EU, Ústav státu a práva AVČR, Praha 2013, str. 86 
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Resort Připomínka Vypořádání připomínky 
Ministerstvo 
průmyslu 
a obchodu 

Zásadní: 
1. Reforma se soustřeďuje pouze na oblast financování 

škol a školských zařízení zřizovaných kraji, obcemi 
nebo svazky obcí a neřeší financování regionálního 
školství komplexně, včetně financování soukromých a 
církevních škol, a tím zakládá dvojkolejnost 
financování. Požadujeme řešit obě oblasti, tj. sjednotit 
v následujícím období metodiku financování.  

 
 
 

2. K předkládanému materiálu nelze jednoznačně 
vyjádřit stanovisko, neboť pro hlubší analýzu dopadu 
na jednotlivé typy škol (ve vazbě na typ a oborové 
zaměření školy) postrádáme modelové příklady a 
podrobnější data. Požadujeme materiál v tomto duchu 
doplnit. 

Připomínka: 
1. K čl. I – novelizačním bodům 8, 9,11 a 12  

Doporučujeme slova „se slova … nahrazují slovy …“ nahradit 
slovy „se text … nahrazuje textem …“.   

2. K čl. II – Přechodná ustanovení  
Doporučujeme v nadpise čl. II slovo „Přechodná“ nahradit 
slovem „Přechodné“ vzhledem ke skutečnosti, že obsahem 
uvedeného článku je pouze jedno přechodné ustanovení. 
 

 
Nelze akceptovat: 
MŠMT připomínce směřující k narovnání způsobů financování 
všech subjektů působících ve školství rozumí, ale reforma 
samotná má za cíl sjednotit a odstranit nejpalčivější problémy 
současného systému financování veřejného školství, kdy 
dochází k tomu, že v rámci jednotlivých krajů mají jednotlivé 
školy různé množství finančních prostředků na zabezpečení 
vzdělávání. Toto považujeme za naprosto klíčové, tedy proto 
se reforma soustřeďuje na tuto oblast financování. 
Rozpor 
 
Nelze akceptovat: hlubší analýzy ani modelové příklady nelze 
provádět podle typů a oborového zaměření škol.  
Vysvětleno 
 
 
 
Akceptováno. LT 
 
 
Akceptováno. LT 
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Resort Připomínka Vypořádání připomínky 
Ministerstvo 
financí 

Zásadní připomínky k materiálu jako celku: 
1. K uvedeným dopadům na státní rozpočet 

uvádíme následující skutečnosti. Předkladatel sice 
v sumáři závěrečné zprávy RIA uvádí, že „Všechny 
dopady na státní rozpočet budou zabezpečeny v 
rámci schválených rozpočtů kapitoly resortu 
školství.“, doplňuje však také, že „Náklady na 
zavedení nového systému financování si vyžádají v 
roce 2018 odhadem 2,5 až 5 mld. Kč na eliminaci 
výrazných negativních dopadů nového systému na 
disponibilní zdroje jednotlivých právnických osob 
vykonávajících činnost škol a školských zařízení a 
tím na úroveň odměňování jejich zaměstnanců, 
v dalších letech se již náklady z titulu provedených 
změn dále zvyšovat nebudou.“. Z materiálu je 
evidentní, že tyto náklady nespadají do prvně 
uvedeného tvrzení (neutrální dopad do rozpočtu), a 
že MŠMT neplánuje v rámci dosavadního limitu 
zmírňovat negativní dopady pro některé krajské 
školy a zařízení. Dokladem je i samotný požadavek 
MŠMT na 3,5 mld. Kč od roku 2018, uplatněný 
v rámci aktualizace SDV na roky 2017 a 2018, 
v souvislosti se změnou financování RgŠ ÚSC. 
MŠMT zřejmě vychází z mylného předpokladu, že 
nezabezpečené požadavky, které při přípravě 
rozpočtu a SDV budou z jeho strany uplatněny, 
budou i akceptovány. 

Závěr: Finanční prostředky na realizaci navržených změn 
financování RgŠ ÚSC nejsou v kapitole 333-MŠMT 
zabezpečeny. 

Neakceptováno: V rámci střednědobého výhledu MŠMT 
předpokládá detailní jednání o dopadech reformy financování 
regionálního školství a možných synergiích po uzavření 
konvergenčního programu. Současně s reformou financování 
regionálního školství by mělo dojít ke změnám v kariérním 
systému učitelů, když právě reforma financování zajistí 
důsledné cílení finančních prostředků k provedení kariérního 
systému. Všechny tyto změny ve svém výsledku povedou ke 
zkvalitnění vzdělávacího systému ve svém komplexu. 
Rozpor 
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2. Lze proto očekávat, že v případě schválení 
navržených řešení bude následně vytvořen tlak na 
dokrytí negativních dopadů pro ty školy a školská 
zařízení, kterým budou prostředky sníženy v rámci 
narovnání mezikrajových rozdílů. Pokládáme za 
vhodné už v této fázi otevřít otázku řešení 
negativních dopadů pro ÚSC. Tento materiál 
nesmí předurčovat navýšení rozpočtových 
limitů a personálních kapacit. O případné 
podpoře této záležitosti může rozhodovat vláda 
v návaznosti na možnosti státního rozpočtu a v 
rámci tohoto případného rozhodování by rovněž 
mělo dojít k pečlivému zhodnocení možností využití 
dosavadního limitu prostředků v kapitole MŠMT. 
Připomínáme, že v současné době je nutné 
respektovat nastavené schodky rozpočtů, a to 60 
mld. Kč v roce 2017, 50 mld. Kč v roce 2018 a 0 Kč 
v roce 2019. 

3. Na základě výše uvedeného a vzhledem k tomu, že 
dopad na státní rozpočet není zabezpečen, 
upozorňujeme, že Ministerstvo financí zásadně 
nesouhlasí s tak výrazným dopadem realizace 
reformy financování RgŠ ÚSC na státní 
rozpočet. Reforma nemůže automaticky znamenat 
požadavek na navýšení rozpočtu výdajů kapitoly. 
Kromě toho v materiálu vyčíslený dopad 
vychází z předpokladu, že bude přijata novela 
zákona o pedagogických pracovnících, která 
v současné době je rovněž v meziresortním 
připomínkovém řízení.  

Požadujeme proto zprávu RIA i předkládací zprávu 
upravit a doplnit o text, že veškeré změny vyplývající 
z implementace předmětného návrhu zákona budou 
zabezpečeny v rámci schválených celkových limitů 

Viz. vypořádání 1. připomínky 
Rozpor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viz. vypořádání 1. připomínky 
Rozpor 
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výdajů včetně schválených limitů funkčních míst 
a objemu prostředků na platy a ostatní platby za 
provedenou práci kapitoly 333 - MŠMT na rok 2018 a léta 
následující.  
 

4. Podotýkáme, že dotace ze státního rozpočtu jsou 
poskytovány kraji, nikoliv krajskému úřadu. Rovněž 
tak dotaci právnickým osobám vykonávajícím 
činnost škol a školských zařízení poskytuje kraj, 
nikoliv krajský úřad. Územním samosprávným 
celkem a právnickou osobou je kraj. Krajský úřad je 
pouze orgánem kraje. V tomto smyslu proto 
doporučujeme používat v materiálu slovo „kraj“ 
místo „krajský úřad“.   

5. Z nově legislativně ukotvené rezervy mají být kromě 
nově přiznaných podpůrných opatření hrazeny 
např. i mzdové výdaje na ostatní osobní náklady. 
Bližší podrobnosti k použití rezervy krajem stanoví 
MŠMT směrnicí. Jak bude postupováno v případě, 
kdy výše rezervy nebude krajům postačovat?  

 
Zásadní připomínky k samotnému návrhu zákona: 

6. K § 161b odst. 1, § 161c odst. 3 a § 162 odst. 4 
Dotace ze státního rozpočtu jsou poskytovány kraji, nikoliv 
krajskému úřadu. Územním samosprávným celkem 
a právnickou osobou je kraj. Krajský úřad je pouze orgánem 
kraje. Tato připomínka platí i v jiných upravovaných 
dotačních vztazích mezi státním rozpočtem a krajem. 
Požadujeme proto nahradit slova „krajským úřadům“ a 
„krajské úřady“ slovem „krajům“ a „kraje“.  
 

 
 
 
 
Akceptováno částečně: slova „krajským úřadům“ mohou být 
vypuštěna pouze z ustanovení definujících poskytování 
finančních prostředků z rozpočtu MŠMT na zvláštní účty krajů. 
Poskytování dotací jednotlivým právnickým osobám 
vykonávajícím činnost škol a školských zařízení však zůstane 
výkonem přenesené působnosti výkonu státní správy, kterou 
vykonává krajský úřad. 
Vysvětleno 
 
Z připomínky není zcela zřejmé, zda se týká postupu 
v případě nedostatečnosti rezervy jako takové, nebo postupu 
v případě nedostatečnosti rezervy v oblasti výše prostředků na 
OON. V každém případě však bude postup i řešení závislé na 
konkrétních důvodech případné nedostatečnosti rezervy. 
 
 
 
Lze akceptovat částečně: viz. vypořádání 1. připomínky 
k návrhu jako celku 
 
Vysvětleno 
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7. K § 161b odst. 2, § 162 odst. 5 
Předpokládáme, že zde navrhovaná dotace je dotací podle 
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Dotace neposkytuje 
krajský úřad, ale kraj. Tato připomínka platí i v jiných 
upravovaných dotačních vztazích mezi krajem jako 
poskytovatelem dotací a příjemci těchto dotací. Požadujeme 
proto slova „krajský úřad“ nahradit slovem „kraj“. 
 

8. K § 161 odst. 1 písm. a) bodu 4, § 161 odst. 1 písm. 
c) bodu 4, § 161 odst. 1 písm. d) bodu 2 

Pojem „adaptační období“ není v zákoně č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, obsažen. Je pouze v návrhu 
zákona, kterým se mění tento zákon. Novela je 
v připomínkovém řízení. Nabytí účinnosti zákona, kterým se 
mění školský zákon, je předpokládáno dnem 1. 1. 2018. 
Nabytí účinnosti zákona, kterým se mění zákon 
o pedagogických pracovnících, je předpokládáno dnem 
1. 7. 2018. Podle našeho právního názoru, pokud nebude 
zákon, kterým se mění zákon o pedagogických pracovnících, 
schválen, resp. pokud bude schválen, ale nebude účinný, 
nelze na něj odkazovat, a zákon, kterým se mění školský 
zákon, by musel být upraven. K tomu ještě uvádíme, že 
v období od nabytí účinnosti novely školského zákona 
(1. 1. 2018) do nabytí účinnosti zákona, kterým se mění 
zákon o pedagogických pracovnících (do 30. 6. 2018), nelze 
§ 161 odst. 1 písm. a) bod 4) pro stanovení normativů použít. 
 
 
 

Akceptováno, bude přeformulováno podle rozsudku.  
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. Příslušné ustanovení novely zákona o 
pedagogických pracovnících nabyde účinnosti dříve. 
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9. K § 161 odst. 3 písm. c) 
V období od nabytí účinnosti novely školského zákona 
(1. 1. 2018) do nabytí účinnosti zákona, kterým se mění 
zákon o pedagogických pracovnících (do 30. 6. 2018), 
nebude moci být ustanovení § 161 odst. 3 písm. c) 
použito (viz 8. připomínka k § 161 odst. 1 písm. a) bodu 4, 
písm. c) bodu 4 a písm. d) bodu 2) 
 

10. K § 161c odst. 4 
Za slova „krajský úřad“ požadujeme doplnit slova 
„v přenesené působnosti“.  
 
Zásadní připomínka nad rámec zákona: 

11. Novelou školského zákona požadujeme 
novelizovat rovněž zákon č. 306/1999 Sb., o 
poskytování dotací soukromým školám, 
předškolním a školským zařízením, ve znění 
pozdějších předpisů, tak, aby z právní úpravy mylně 
nevyplývalo, že dotaci ze státního rozpočtu 
poskytuje krajský úřad. Konkrétně požadujeme 
změnu § 3 odst. 3 a § 5 odst. 1 tohoto zákona. 
Smlouvu o dotaci nemůže uzavřít krajský úřad, 
ale výhradně kraj, neboť krajský úřad je toliko 
orgánem kraje. Z praxe je nám známo, že tyto 
smlouvy skutečně uzavírají kraje, neboť je jim 
známo, že krajský úřad nemá právní subjektivitu. V 
souvislosti s tím upozorňujeme na § 10a a násl. 
a na § 22 zák. č. 250/2000 Sb. 

 
 

? 
 
 
 
 
 
 
V souladu s § 29 zákona o krajích lze akceptovat. 
 
 
Neakceptováno: MŠMT zastává v souladu se stanoviskem 
Ministerstva vnitra názor, že „Krajský úřad sice není územním 
samosprávným celkem a není nadán právní osobností (tedy 
například se nemůže stát smluvní stranou soukromoprávní 
smlouvy), to však nevylučuje, aby byl zákonem nadán 
veřejnoprávní způsobilostí k uzavření veřejnoprávní smlouvy 
coby vykonavatel státní správy“ a dále že „Rozlišení mezi 
krajem a krajským úřadem, pokud jde o uzavírání 
veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace, má racionální 
oporu v zákoně a není přepjatým formalismem. 
Zákon č. 306/1999 Sb. ukládá uzavírání smluv o poskytování 
dotací soukromých školám a školským zařízením výslovně 
krajskému úřadu (viz § 1 odst. 1 a § 3 odst. 3). V souladu s § 
7a zákona č. 306/1999 Sb. se jedná o přenesenou působnost. 
Je tudíž zřejmé, že účelem zákona č. 306/1999 Sb. je pověřit 
uzavíráním veřejnoprávních smluv o poskytnutí dotace nikoli 
kraj jako územní samosprávný celek a veřejnoprávní 
korporaci, nýbrž krajský úřad jako správní orgán a 
vykonavatele státní správy“.                         Vysvětleno 
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Ostatní připomínky k materiálu jako celku: 
 

12. V samotném návrhu zákona v Čl. III je uvedeno, že 
zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018. V části 
Shrnutí závěrečné zprávy RIA v bodu 1. se však 
konstatuje, že novela školského zákona by měla být 
účinná od 1. září 2017. Doporučujeme tuto 
informaci uvést do souladu s datem uvedeným 
v návrhu novely. 

13. V části Shrnutí závěrečné zprávy RIA je v úvodu 
bodu 3.5 uvedeno: „Sociální dopady: ANO“. 
Požadujeme tuto informaci uvést do souladu s 
textem tohoto bodu, podle kterého předkladatel 
sociální dopady nepředpokládá. 

 
Připomínky legislativně technického charakteru: 

14. K Čl. I 
V úvodní větě odstranit slova „zákona č. 458/2011 Sb.“. 

15. K bodu 5 
V § 161 odst. 1 písm. b) vyjádřit zkratku „písm.“ slovem 
„písmene“. Obdobně je třeba postupovat v dalších 
podobných případech. 
V § 161 odst. 3 písm. a) v poznámce pod čarou č. 60 
nahradit slova „v platném znění“ slovy „ve znění pozdějších 
předpisů“. 
V § 161 odst. 3 písm. b), c) a e) vyjádřit slova „podle odst.“ 
slovy „podle odstavce“. 
V § 161 odst. 3 písm. d) vyjádřit slova „bodu 1, 2 a 3“ slovy 
„bodu 1 až 3“. 

 
 
Bude akceptováno 
 
 
 
 
Bude akceptováno 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. LT 
 
Akceptováno. LT 
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16. K bodu 6 
V § 161b odst. 1 odstranit slovo „v“ a paragrafovou značku 
před slovy „161a“. 
V § 161c odst. 3 písm. e) odstranit slovo „podle“ před slovy 
„§ 161b odst. 1“. 
V § 161b odst. 5 vyjádřit slova „podle odst. 3 písm. f)“ slovy 
„podle odstavce 3 písm. f)“. 

17. K Čl. II. 
Doporučujeme nahradit v nadpise slovo „Přechodná“ slovem 
„Přechodné“ (jde jen o jedno ustanovení). 
Slovo „Ministerstvo“ je třeba nahradit slovy „Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy“ a slovo „ministerstvem“ 
slovy „Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy“, neboť 
legislativní zkratka „ministerstvo“ je zavedena pro školský 
zákon, přechodné ustanovení se však jeho součástí nestane.  
Je třeba konkretizovat, o která ustanovení, kterého zákona 
(a v jakém znění), jde v případech § 16 odst. 9, § 161c odst. 
3 a § 161 odst. 3. 

 
 
 
 
Akceptováno. LT 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. LT 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8XN371O)



čj. MSMT-1180/2016 
 

20 
 

 

Resort Připomínka Vypořádání připomínky 
Ministerstvo 
práce a 
sociálních 
věcí 

1. Navrhovaná změna právní úpravy bude podle našeho 
názoru znamenat velký zásah do financování škol a 
školských zařízení. Přitom úspěšnost tohoto zásahu a vlastní 
tok finančních prostředků bude odvislý od vypracovaných 
normativů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. 
Proto je třeba, aby se při zpracování podkladů pro stanovení 
normativů vycházelo z precizně vypracovaných a 
podložených materiálů a nedošlo tak ke zhoršení stávajícího 
financování škol a školských zařízení.  
Ministerstvo práce a sociálních věcí považuje za zásadní 
jasné vyjádření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ohledně dopadů změny normativů na fungování školství. 
V této souvislosti požadujeme doplnit, jakým způsobem se 
úprava normativů promítne do vyhlášky č. 14/2005 Sb., o 
předškolním vzdělávání, zejména pokud jde o počet dětí ve 
třídě mateřské školy. Je to z toho důvodu, že navrhovaná 
právní úprava se týká mj. rovněž financování mateřských 
škol a je proto nutné zohlednit řešení dopadů i na jejich 
fungování a provoz. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
 
 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy v žádném 
případě nepředpokládá, že by navržené změny financování 
mohly mít negativní dopady na fungování školství. 
Navrhované změny vyhlášky č. 14/2005 Sb. jsou předmětem 
předloženého materiálu. Tyto změny nepředstavují žádné 
negativní změny v počtech žáků ve třídě mateřské školy a 
k navrhovaným změnám nebyly vzneseny žádné zásadní 
připomínky. 
Vysvětleno 

2. Návrh novely školského zákona uvádí v několika 
ustanoveních pojem bezpečnosti a ochrany zdraví v procesu 
vzdělávání, ale hmotněprávní úprava bezpečnosti a ochrany 
zdraví v procesu vzdělávání pro žáky a studenty stále 
v tomto zákonu chybí. Obdobně je tomu při zajišťování 
bezpečnosti a ochrany zdraví žáků při praktickém vyučování, 
kde se v § 65 školského zákona pouze odkazuje na to, že se 
na tyto žáky vztahuje hmotněprávní úprava bezpečnosti a 
ochrany zdraví při práci týkající se zaměstnanců. Toto 
ustanovení však nezaručuje podle našeho názoru právní 

Podle odboru 12 jde o připomínku nad rámec navržené novely 
ŠZ a z toho důvodu doporučujeme neakceptovat. 
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ochranu žáků a mladistvých tak, jak to předpokládá Listina 
základních práv a svobod a jak je to třeba.  
Ministerstvo práce a sociálních věcí již dlouhodobě na tuto 
skutečnost Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
upozorňuje, a to i na jednáních Rady vlády pro bezpečnost a 
ochranu zdraví při práci, totiž že bezpečnost a ochrana 
zdraví ve vzdělávacím procesu není pro žáky a studenty 
upravena právními normami tak, jak se předpokládá v čl. 29 
Listiny základních práv a svobod; opakovaně je však ze 
strany Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
ubezpečováno, že k adekvátní právní úpravě dojde. 

3. Do nového systému financování budou rovněž zahrnuta 
školská zařízení pro zájmové vzdělávání typu školní družina. 
Z tohoto důvodu považujeme za důležité, pojem vzdělávací 
hodina v zájmovém vzdělávání na rozdíl od vyučovací hodiny 
zpřesnit a stanovit organizační dělení školní družiny na 
oddělení (v případě školního klubu a střediska volného času 
stanoví organizační dělení sám ředitel). Současně 
se návrhem zákona zmocňuje Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy, aby prováděcím právním předpisem stanovilo 
nejnižší a nejvyšší počet dětí a žáků v oddělení školní 
družiny v souvislosti se zavedením odlišného systému 
financování pedagogické práce ve školních družinách. V této 
souvislosti Ministerstvo práce a sociálních věcí navrhuje 
stanovit počet dětí tak, aby byla zajištěna kvalitní péče o děti 
a vzdělávání. V části VII materiálu – Návrh tezí k prováděcím 
právním předpisům - není zřejmé, z čeho Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy vychází ohledně stanovení 
délky celodenního provozu školních družin maximálně 7 
hodin za den tj. 35 hod/týden. Doba by měla být stanovena 
tak, aby naplnila potřeby sladění rodinného a pracovního 
života rodičů s malými dětmi a k potřebám dětí. 
 

Zpřesnění pojmů, provozní hodiny, počty žáků v oddělení a 
další bude řešeno v rámci novely vyhlášky č. 74/2005 Sb. 
Rozsah provozních hodin byl stanoven tak, aby odrážel reálný 
stav a potřeby  -vše bylo konzultováno a odsouhlaseno 
s poradním orgánem MŠMT - Radou MŠMT pro zájmové 
vzdělávání a s Asociací vychovatelů školských zařízení. Takto 
stanovený rozsah odpovídá potřebám slaďování rodinného a 
pracovního života a zároveň vychází z reálných možností 
financování systému ze státního rozpočtu. 
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K bodu 6 - § 161a, § 161b 
Požadujeme, aby nadpis i obsah navrhovaného § 161a byl 
změněn takto: „Financování dětských domovů, školských 
zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné 
výchovy, školských zařízení pro preventivně výchovnou 
péči, domovů mládeže a internátů zřizovaných územními 
samosprávnými celky“, nebo aby ve stejném smyslu byl 
upraven § 161b. 
Odůvodnění: 
Podle platného znění školského zákona upravuje § 161 
financování škol a školských zařízení zřizovaných územními 
samosprávnými celky, tj. rovněž financování školských 
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy 
a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči, které 
jsou upraveny zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní 
výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních 
a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních, ve 
znění pozdějších předpisů. Platné znění § 161 školského 
zákona uvádí obecný souhrnný pojem „školská zařízení“. 
Navrhované znění § 161 se však vztahuje pouze na školy 
a školní družiny, navrhované znění § 161a pak pouze na 
dětské domovy, domovy mládeže a internáty zřizované 
územními samosprávnými celky. Podle navrhovaného znění 
§ 161b odst. 1 se sice stanoví, že Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy rozepisuje a poskytuje krajským 
úřadům formou dotace na zvláštní účet kraje finanční 
prostředky na činnost školských zařízení neuvedených v § 
161 a v § 161a, zřízených obcí, svazkem obcí nebo krajem, 
avšak poslední věta výslovně jmenuje pouze žáka a studenta 
v mateřské a základní škole a v denní formě vzdělávání 
ve střední škole, konzervatoři a ve vyšší odborné škole.  
Školskými zařízeními, která mohou zřizovat i územní 
samosprávné celky, jsou ovšem ze školských zařízení 

 
Akceptováno 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8XN371O)



čj. MSMT-1180/2016 
 

23 
 

upravených zákonem č. 109/2002 Sb., ve znění pozdějších 
předpisů, rovněž diagnostické ústavy a zejména dětské 
domovy se školou, výchovné ústavy a střediska výchovné 
péče. Navržená úprava není jasná a jednoznačná, neboť 
není zřejmé, jakým způsobem a zda budou financovány i tyto 
druhy školských zařízení. Podle § 7 odst. 6 školského zákona 
je podmínkou výkonu činnosti školského zařízení zápis do 
školského rejstříku. Podle § 142 odst. 1 školského zákona 
platí, že účinností zápisu školského zařízení do rejstříku škol 
a školských zařízení vzniká právnické osobě, která vykonává 
činnost školského zařízení, právo poskytovat vzdělávání a 
školské služby a to v rozsahu tohoto zápisu. A zejména podle 
§ 142 odst. 2 účinností zápisu školského zařízení do rejstříku 
škol a školských zařízení vzniká právnické osobě, která 
vykonává činnost školského zařízení, nárok na přidělování 
finančních prostředků ze státního rozpočtu nebo z rozpočtu 
územního samosprávného celku za podmínek stanovených 
tímto zákonem, a to v rozsahu tohoto zápisu. Neplatí tu 
zásada, že by služby v oblasti vzdělávání a výchovy mohla 
poskytovat pouze právnická osoba určité formy (např. pouze 
organizace zřízená státem). 
Tato připomínka je zásadní. 
Nad rámec navrhované právní úpravy 
K bodu 4 - § 160 odst. 1 písm. a) 
Požadujeme v § 160 odst. 1 písm. a) slova „dětí, žáků a 
studentů uvedených v § 16 odst. 9“ nahradit slovy „dětí, žáků 
a studentů uvedených v § 16 odst. 1“. 
Odůvodnění: 
Při poslední novelizaci školského zákona (zákon č. 82/2015 
Sb.) došlo v § 160 k mechanickému nahrazení pojmu „děti, 
žáci a studenti se zdravotním postižením" pojmem „děti, žáci 
a studenti uvedení v § 16 odst. 9“. Podle našeho názoru měla 

 
Akceptováno 
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být provedena úprava tak, aby z ní bylo zřejmé, že stát nově 
poskytne prostředky na zvýšené výdaje na podpůrná 
opatření pro všechny děti, žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami a ne pouze na děti se zdravotním postižením. V § 
16 odst. 1 je totiž jednoznačně uvedeno, že nárok na 
bezplatné poskytování podpůrných opatření mají všechny 
děti, žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami.  
Proto je třeba rovněž § 160 dát do souladu s platným zněním 
§ 16 školského zákona, který stanoví nárok na podpůrná 
opatření pro všechny děti, žáky a studenty se speciálními 
vzdělávacími potřebami. V § 16 odst. 1 se uvádí, 
že „Dítětem, žákem a studentem se speciálními vzdělávacími 
potřebami se rozumí osoba, která k naplnění svých 
vzdělávacích možností nebo k uplatnění nebo užívání svých 
práv na rovnoprávném základě s ostatními potřebuje 
poskytnutí podpůrných opatření. Podpůrnými opatřeními se 
rozumí nezbytné úpravy ve vzdělávání a školských službách 
odpovídající zdravotnímu stavu, kulturnímu prostředí nebo 
jiným životním podmínkám dítěte, žáka nebo studenta. Děti, 
žáci a studenti se speciálními vzdělávacími potřebami mají 
právo na bezplatné poskytování podpůrných opatření školou 
a školským zařízením.“. Jinak hrozí, že školy nebudou moci 
zajistit poskytování podpůrných opatření pro děti, žáky a 
studenty, kteří poskytování podpůrných opatření potřebují z 
jiných důvodů, než je jejich zdravotní stav, přestože jim jiné 
ustanovení zákona jejich bezplatné poskytování garantuje. 
Tato připomínka je zásadní. 
K § 34 a § 179  
 Požadujeme v § 34 na konci odstavce 3 s účinností 
od 1. září 2017 doplnit větu: 
„Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 
čtvrtého roku věku, mají právní nárok na umístění do 
mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí, pokud mají 

Neakceptováno, připomínka nad rámec navrhované 
právní úpravy  
 
Vysvětleno 
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místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v 
příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou 
umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše 
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.“. 
Požadujeme v § 34 odst. 3 s účinností od 1. září 2018 
poslední větu nahradit větou: 
„Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 
třetího roku věku, mají právní nárok na umístění do 
mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí, pokud mají 
místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v 
příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou 
umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše 
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.“. 
Požadujeme v § 34 odst. 3 s účinností od 1. září 2019 
poslední větu nahradit větou: 
„Děti, které před začátkem školního roku dosáhnou nejméně 
druhého roku věku, mají právní nárok na umístění do 
mateřské školy zřízené obcí nebo svazkem obcí, pokud mají 
místo trvalého pobytu, v případě cizinců místo pobytu, v 
příslušném školském obvodu (§ 179 odst. 3) nebo jsou 
umístěné v tomto obvodu v dětském domově, a to do výše 
povoleného počtu dětí uvedeného ve školském rejstříku.“. 
Odůvodnění: 
Zakotvení právního nároku na umístění dítěte v mateřské 
škole umožňuje rodičům i zaměstnavatelům plánovat 
návrat/vstup na trh práce po rodičovské dovolené. 
Předpokladem jakékoliv změny rodinné politiky je časově 
a finančně dostupná veřejná předškolní péče. Zavedení 
právního nároku na místo v předškolním zařízení mělo 
například ve Spolkové republice Německu prokazatelný 
pozitivní dopad na porodnost. Podpora předškolních zařízení 
je – stejně jako sociální bydlení – zásadní a přímou podporou 
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rodin s dětmi, která zásadně zabraňuje vzrůstající chudobě. 
Je navíc podporou nediskriminační a nefinanční. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhovaná změna § 179 souvisí s výše uvedeným návrhem 
na změnu § 34 školského zákona. 
Požadujeme změnit § 179 odst. 2 s účinností od 1. září 2017 
takto: 
„(2) Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní 
vzdělávání pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území 
a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově, které 
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého 
roku věku, až do zahájení povinné školní docházky. Za tímto 
účelem obec 
a) zřídí mateřskou školu, nebo 
b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované 
jinou obcí nebo svazkem obcí.“. 
Požadujeme změnit § 179 odst. 2 s účinností od 1. září 2018 
takto: 
„(2) Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní 
vzdělávání pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území 
a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově, které 
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně třetího 
roku věku, až do zahájení povinné školní docházky. Za tímto 
účelem obec 
a) zřídí mateřskou školu, nebo 
b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované 
jinou obcí nebo svazkem obcí.“. 
Požadujeme změnit § 179 odst. 2 s účinností od 1. září 2019 
takto: 
„(2) Obec je povinna zajistit podmínky pro předškolní 

Neakceptováno, připomínka nad rámec navrhované 
právní úpravy  
 
Vysvětleno 
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vzdělávání pro děti s místem trvalého pobytu na jejím území 
a pro děti umístěné na jejím území v dětském domově, které 
před začátkem školního roku dosáhnou nejméně druhého 
roku věku, až do zahájení povinné školní docházky. Za tímto 
účelem obec 
a) zřídí mateřskou školu, nebo 
b) zajistí předškolní vzdělávání v mateřské škole zřizované 
jinou obcí nebo svazkem obcí.“. 
Odůvodnění 
Dostatečná kapacita kvalitní předškolní péče a vzdělávání, 
její vymahatelnost, a tudíž i plánovací jistota pro rodiče, jsou 
klíčovými předpoklady rodinné politiky odpovídající 21. 
století, protože umožňují slaďování rodinného a profesního 
života, zvýšení zaměstnanosti rodičů malých dětí, snížení 
chudoby rodin, rovnost žen a mužů, a přispívají ke zvýšení 
vzdělávacích šancí dětí ze znevýhodněného prostředí a 
snížení sociálních nerovností ve společnosti. 
Tato připomínka je zásadní. 
Navrhované změny § 34 a § 179 již řeší sněmovní tisk č. 
611, který byl dne 9. března 2016 schválen ve třetím čtení 
Poslaneckou sněmovnou Parlamentu České republiky. 
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Resort Připomínka Vypořádání připomínky 
Ministerstvo 
životního 
prostředí 

Doporučující připomínka: 
3. K bodu 5:  

Navrhujeme § 161 pro přehlednost rozdělit na 2 §.  
 

4. Navrhujeme, aby znění poznámek pod čarou v 
bodech 6. a 7. bylo uvedeno do souladu s čl. 61 
Legislativních pravidel vlády.  

 
Navrhujeme z bodu 7. vypustit znění poznámky pod čarou č. 
37, která je již uvedena v bodě 6. 

Neakceptováno. Nevidíme, jak by rozdělení na dva paragrafy 
přispělo přehlednosti. 
 
Vypořádání akceptováno 
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Resort Připomínka Vypořádání připomínky 
Ministerstvo 
vnitra 

Zásadní: 
Z ustanovení § 161 a následujících není dostatečně zřejmé, 
že se vztahují pouze na financování škol a školských zařízení 
zřizovaných obcemi, kraji a dobrovolnými svazky obcí. Vztah 
ke školám těchto zřizovatelů se (navíc s opomenutím svazků 
obcí) uvádí v nadpisech, což k dostatečnému určení osobní 
působnosti ustanovení nepostačuje. V samotném 
normativním textu se zmínka o druzích zřizovatelů objevuje 
až v § 161b, zatímco v předchozích (nutno zdůraznit, že 
důležitějších) ustanoveních chybí. 

Akceptováno do té míry, že do nadpisu zařadíme svazek 
obcí.  Další zahlcování textu je zbytečné. Je sice pravdou, že 
rubrika právního předpisu není závazná, avšak domníváme 
se, že systematickým výkladem nelze dojít k jinému závěru, 
než že jde pouze o tyto školy a školská zařízení. 
Připomínkovaný návrh zákona je koneckonců označován jako 
reforma financování „regionálního školství“. S ohledem na 
právní jistotu adresátů navrhujeme uvést tuto skutečnost 
kompromisně do důvodové zprávy k návrhu zákona. 

1. V předmětných ustanoveních je používána 
terminologie, která není ve školském zákoně 
definována ani nevyplývá z jiného právního předpisu. 
V tomto směru upozorňujeme především na 
následující: 

• Výrazy „nárokové složky platu“, resp. „nenárokové 
složky platu“ nemají oporu v pracovněprávních 
předpisech. Pokud je tedy nutné stavět členění 
normativů na rozlišení „ne/nárokových“ složek, je 
zapotřebí provést tuto distinkci korektním způsobem, 
například vyjmenováním součástí platu ve dvou 
množinách a následnými odkazy na tu kterou 
množinu. Současně je z právního hlediska nutné 
připomenout, že zaměstnanec má nárok na celý plat, 
jak mu byl stanoven, tedy v souladu s platovým 
výměrem, například včetně osobního ohodnocení. 

• Zcela neurčitý a věcně nesprávný pojem je také 
„ředitelství“, objevující se v § 161 odst. 1 písm. a) bod 
3 a písm. c) bod 2 ve spojení pojmů „ředitelství“ a 
„další pracoviště“, neboť není nikde ve školském 

 
 
 
 
Akceptováno. 
Bude upřesněno odkazem na příslušná ustanovení 
zákoníku práce 
 
 
 
 
 
Pojem ředitelství bude upřesněn, bude doplněno 
zmocnění MŠMT definovat pojem další pracoviště 
vyhláškou 
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zákoně definován. 

• Taktéž výraz „platový tarif“ použitý v § 161 odst. 1 
písm. a) a především odst. 3 písm. a) nemá v českém 
právním řádu oporu, tedy definovaný význam, neboť 
zákoník práce ve svém § 123, stejně jako nařízení 
vlády č. 564/2006 Sb., na něž je dokonce odkazováno 
v poznámce pod čarou č. 60, používají pojmu „platový 
tarif“. Zcela nejasné pak zůstává, co je míněno 
příslušenstvím onoho tarifního platu. Vyjasnění podle 
našeho mínění nepřináší ani § 161c odst. 3, který ve 
svých písmenech a) a b) o tarifních platech a 
mimotarifních nárocích opět hovoří. Na doplnění pak 
uvádíme, že není zřejmé, proč je v poznámce pod 
čarou odkazováno na přílohu č. 9 výše zmiňovaného 
nařízení vlády a nikoli na jeho konkrétní ustanovení, 
které se platům pedagogických pracovníků věnuje (§ 
5 odst. 9). 

 
Nesouhlas: výraz „platový tarif“ obsahuje jak zákoník 
práce, tak prováděcí předpisy k němu. 
Vysvětleno 

K čl. I bodu 5 – k § 161 odst. 2: 
Zmocnění v § 161 odst. 2 požadujeme výslovně vztáhnout ke 
školám zřizovaným krajem, obcí a dobrovolným svazkem 
obcí, neboť jinak by se limity financovaných hodin vztahovaly 
i na školy soukromé, církevní a školy zřizované státem. Tuto 
připomínku uplatňujeme obdobně i k zmocnění k vydání 
vyhlášky v § 161c odst. 2 písm. c). 
 

Bude akceptováno 

K čl. I bodu 5 – k § 161 odst. 3: 
V ustanovení se ukládá krajskému úřadu „rozepisovat a 
poskytovat finanční prostředky vymezené jednotlivým 
právnickým osobám ministerstvem“. Pojem právnická osoba 
je zde uveden nepřesně. Zřejmě se má na mysli právnická 
osoba vykonávající činnost školy, s výjimkou jazykové školy 
s právem státní jazykové zkoušky, a činnost školní družiny 

 
Vysvětlení: rozpis i poskytování finančních prostředků 
jednotlivým  
Právnickým osobám vykonávajícím činnost škol nebo 
školských zařízení (s výjimkami škol a školských zařízení 
uvedených v § 160) bude vždy provádět krajský úřad. 
Finanční prostředky poskytované do rozpočtu krajů podle 
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zřizovaná krajem, obcí a svazkem obcí. 
Především pak není zřejmý rozdíl mezi „rozpisem“ finančních 
prostředků, který má provádět krajský úřad, a „vymezením“ 
prostředků, jež je svěřeno Ministerstvu školství, mládeže 
a tělovýchovy. Přitom ustanovení, které by Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy výslovně pověřovalo 
vymezením výše finančních prostředků a stanovilo pro tuto 
činnost základní pravidla, v návrhu chybí. Nepostačuje totiž 
pouhá zmínka o tom, že prostředky poskytované krajským 
úřadem byly vymezeny Ministerstvem školství, mládeže 
a tělovýchovy. Matoucí je i komentář k tomuto ustanovení ve 
zvláštní části důvodové zprávy, podle jehož poslední věty 
„jednotlivým školským zařízením finanční prostředky rozepíše 
krajský úřad“, zatímco samotný text § 161 odst. 3 hovoří „o 
finančních prostředcích vymezených jednotlivým právnickým 
osobám ministerstvem“.  
Dikce návětí dále vyvolává pochybnosti o tom, zda se 
v jednotlivých pododstavcích jedná o kritéria pro krajský úřad 
nebo pro Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy - 
adresátem povinnosti v odstavci 3 je však krajský úřad. 

§ 161 však MŠMT již provede (prostřednictvím 
stanovených normativů, opravných koeficientů a údajů 
škol a školních družin o tarifních platových nárocích) 
v členění na jednotlivé právnické osoby tj. vymezí výši 
prostředků poskytovaných podle § 161 přináležející 
jednotlivým organizacím. 
Není důvod, proč by měl KÚ výši těchto výdajů pro 
jednotlivé organizace znovu počítat. 

K čl. I bodu 6 – k § 161c odst. 3 písm. f):  
Ustanovení požadujeme přepracovat, neboť směrnicí 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nelze stanovit 
kompetence obecního úřadu. 

Akceptováno: kompetence obecních úřadů budou 
definovány v zákoně, ve směrnici pak jen postup k jejich 
naplnění. 

K čl. I bodu 10 – k § 170 písm. f): 
Zmocnění pro stanovení minimálních personálních standardů 
je formulováno velmi vágně, a zákon tak neposkytuje 
nezbytnou představu o tom, v čem by měly personální 
standardy spočívat (v počtu zaměstnanců na žáka, 
kvalifikaci, v jiných skutečnostech?). Navrhovaná dikce 
předpokládá stanovení těchto standardů i pro mateřské 
školy, základní umělecké školy a jazykové školy s právem 

Neumím posoudit vágnost či dostatečnost zmocnění 
Zmocnění se týká výhradně školských zařízení s výjimkou 
školních družin, tzn. že ustanovení § 4 odst. 1 platné pro 
RVP nelze využít. 
 
Vysvětleno 
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státní jazykové zkoušky (také se zde neposkytuje stupeň 
vzdělání). Je otázkou, zda je to nutné, když se na tyto školy 
vztahují rámcové vzdělávací programy upravující mimo jiné 
„nezbytné personální podmínky“ podle § 4 odst. 1 školského 
zákona. Pokud by se ustanovení mělo vztahovat jen na 
školská zařízení, není nutné zde výslovně uvádět vzdělávání, 
neboť to patří pod legislativní zkratku „školské služby“ 
zavedenou v § 7 odst. 4 školského zákona. 

Doporučující: 
K čl. I bodu 5 – k § 161 odst. 1 písm. a) bodu 4: 
V § 161 odst. 1 písm. a) bodu 4 a v několika dalších 
ustanoveních se stanovuje speciální normativ výdajů 
připadajících na 1 úvazek učitele v adaptačním období. 
Upozorňujeme, že novela zákona o pedagogických 
pracovnících, která by měla institut adaptačního období 
zavést, má navrženo nabytí účinnosti k 1. červenci 2018, 
tedy později než nynější novela školského zákona. 
Doporučujeme proto nastavení nabytí účinnosti příslušných 
pasáží školského zákona uvést s navrhovanou novou 
úpravou kariérního systému pedagogů do souladu. 
Samotný obsah ustanovení pak vyvolává otázku, zda se má 
jednat o normativ určitých „vícenákladů“ nebo o normativ 
veškerých výdajů – potom by ale museli být učitelé 
v adaptačním období novelou zároveň výslovně vyjmuti 
z množiny ostatních učitelů, aby nebyli financováni dvakrát. 

 
Akceptováno. Příslušné ustanovení novely zákona o 
pedagogických pracovnících nabyde účinnosti dříve. 

K čl. I bodu 6 – k § 161a: 
V § 161a se výslovně zmiňuje domov mládeže a internát, 
tedy konkrétní typy školských výchovných a ubytovacích 
zařízení. Z pohledu systematického považujeme za 
nevhodné, aby zákon pracoval s kategoriemi zavedenými 
teprve v prováděcím právním předpisu k němu vydanému 
(vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných 

Navrhujeme akceptovat. Pokud s pojmem chceme pracovat, 
musí být zaveden do zákona. 
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a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních). 

K čl. I bodu 6 – k § 161c odst. 1 písm. b): 
Opravné koeficienty jsou vztahovány k „jednotlivým“ 
institucím, není proto jasné, nakolik by v nich mělo být 
zohledněno vzdělávání v jednotlivých školách (tedy každé 
konkrétní škole), když opravné koeficienty má stanovit 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 
 

 

K čl. I bodu 6 – k § 161c odst. 2: 
Pojmy „přímá pedagogická a přímá výchovná činnost“ a 
„přímá výchovná práce“ použité v § 161c odst. 2 písm. a) a c) 
postrádají zákonné vymezení, resp. nejsou v souladu 
s pojmoslovím zavedeným zákonem o pedagogických 
pracovních (využívaným i na jiných místech školského 
zákona) založeným na zkratce „přímá pedagogická činnost“ 
zahrnující mj. „přímou výchovnou činnost“ a „přímou 
vyučovací činnost“. 
 

Akceptováno. 

K čl. II – k přechodnému ustanovení: 
Přechodné ustanovení je nutno formulovat se zřetelem 
k tomu, že nebude součástí školského zákona. Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy tudíž musí být značeno 
celým názvem a u odkazů na ustanovení školského zákona 
nutno doplnit slova „zákona č. 561/2004 Sb., ve znění 
účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona,“.  
Taktéž doporučujeme vyjasnit, co je míněno jednotkami, o 
kterých hovoří druhá a třetí věta. Zákon (i nynější návrh) totiž 
slovo „jednotka“ používá ve více souvislostech – 
např. organizační jednotka či jednotka výkonu. 
 

Akceptováno. 
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Připomínky legislativně technické a formálního 
charakteru: 
 
Obecně: 
Doporučujeme sjednotit odkazy na jiné právní předpisy, 
neboť na některých místech je odkazováno právě na jiný 
právní předpis (v souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních 
pravidel vlády), zatímco na jiných místech navrhovaného 
textu na zvláštní právní předpis. V § 161c odst. 1 písm. a) je 
pak odkazováno na jiný právní předpis, aniž by byl odkaz 
doplněn příslušnou poznámkou pod čarou, na jiných místech 
jsou naopak slova „podle jiného právního předpisu“ zjevně 
nadbytečná - např. v § 161 odst. 1 písm. a) bodu 4.  
 
K čl. I bodu 7 – k poznámce pod čarou č. 37: 
Upozorňujeme, že poznámka pod čarou č. 37 je zaváděna již 
v předchozím novelizačním bodu, a proto ji není třeba 
formálně zavádět i zde. 
Zároveň se domníváme, že odkaz na § 7 odst. 1 písm. c) 
rozpočtových pravidel není v souvislostech, v nichž je 
v návrhu využíván, zcela případný. 

 
 
 
 
Akceptováno. Sjednotíme. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8XN371O)



čj. MSMT-1180/2016 
 

35 
 

 

Resort Připomínka Vypořádání připomínky 
Úřad vlády Zásadní připomínka: 

Považujeme v této fázi za zásadní v materiálu doplnit odhad 
dopadu nových pravidel financování na jednotlivé typy škol, 
s přihlédnutím k odlišnostem vyplývajícím ze složení oborů a 
tříd. Je nutné vycházet z předpokladu, že takto podrobný 
rozbor bude muset v novém systému MŠMT provádět vždy, 
když bude chtít přistoupit k významnější parametrické změně 
financování. 

 
V současné době nelze akceptovat. Hlubší analýzy ani 
modelové příklady nelze provádět podle typů a oborového 
zaměření škol. 
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Kraj Připomínka Vypořádání připomínky 
Hlavní město 
Praha 

Zásadní: 
K návrhu věcného obsahu novely vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním 
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, ve znění pozdějších předpisů 
(předloženého v rámci tezí k prováděcím právním předpisům k návrhu 
zákona, kterým se mění školský zákon) 
 
K první odrážce 
„Nejnižší počet žáků v oboru vzdělání ve třídě je 17.“: 
Jako optimální navrhujeme zachovat stav, přičemž tuto variantu 
preferujeme. Požadujeme zachovat stav podle stávající vyhlášky č. 
13/2005 Sb. Návrh by zcela znemožnil existenci víceoborových tříd, které 
jsou v řadě oborů vzdělání nezbytné pro jejich zachování. 
Tato připomínka je zásadní. 

 
 
 
 
 
Akceptováno, ponechává se původní znění ve 
stávající vyhlášce č.13/2005 Sb., tzn.:“Nejnižší 
průměrný počet žáků ve třídě je 17.“ 
 

Ke druhé odrážce  
„Ve víceoborových třídách ve třídách oborů vzdělání s výučním listem, 
kategorie dosaženého vzdělání E a H se dělí třída maximálně na 3 
skupiny, v každé skupině po 1 oboru vzdělání stejné kategorie 
dosaženého vzdělání a stejného ročníku. Nejnižší počet žáků ve skupině 
příslušného oboru vzdělání je 6 žáků.“: 
V hlavním městě Praze se tato navrhovaná úprava dotkne hlavně 
odborných škol, které vyučují technické nehumanitní obory kategorie H a 
E, které lze z hlediska potřeb trhu práce považovat za nedostatkové a 
některé dokonce i jedinečné, a které jsou z hlediska Dlouhodobého 
záměru vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze 
2012–2016 i z hlediska připravovaného Dlouhodobého záměru vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy v hlavním městě Praze 2016–2020 
podporovány, např. obory kategorie dosaženého vzdělání H - Nástrojař, 
Obráběč, Sklenář, Tesař, Strojník, Kominík, Kamnář, Pokrývač, Klempíř, 

Akceptováno částečně, nebudeme regulovat 
nejnižší počet žáků na skupinu ve víceoborové 
třídě. Na počtu skupin 3 u oborů kategorie E a H 
trváme, počet 4 skupiny je výjimečný; dále 
umožňujeme malou skupinu jednoho oboru 
připojit k jednooborové třídě s počtem žáků 17 a 
více.  
Souhlas s vypořádáním 
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Čalouník,  
obdobně ekvivalenty kategorie dosaženého vzdělání E a nalezli bychom i 
další obory, které nedosahují často navrhovaného počtu žáků ve skupině 
– 6. 
V hlavním městě Praze by takto stanovená norma ve svém důsledku 
mohla představovat úplnou likvidaci některých oborů z nabídky 
vzdělávání. 
Dále v případě přijetí návrhu postrádáme řešení situace, kdy v průběhu 
vzdělávání žáci těchto oborů ukončí vzdělávání a počet žáků ve skupině 
následně klesne pod stanovených 6. A konečně postrádáme řešení 
situace pro stávající vyšší ročníky uspořádané v současnosti podle platné 
legislativy, nicméně po přijetí novely školského zákona a prováděcích 
právních předpisů bude v rozporu s právní normou. 
Navrhujeme takovéto omezení nestanovovat, případně stanovit takto: „Ve 
víceoborových třídách ve třídách oborů vzdělání s výučním listem, 
kategorie dosaženého vzdělání E a H se dělí třída maximálně na 4 
skupiny, v každé skupině po 1 oboru vzdělání stejné kategorie 
dosaženého vzdělání a stejného ročníku. Nejnižší počet žáků ve skupině 
příslušného oboru vzdělání je 5 žáků, s tím, že 1 z těchto oborů 
zařazených do této třídy, je-li jedinečný na území územního 
samosprávného celku, může mít i nižší počet žáků. Vždy však třída musí 
dosahovat požadovaného minimálního počtu žáků.“.    
Tato připomínka je zásadní. 
Ke třetí odrážce 
„Ve víceoborových třídách oborů vzdělání s maturitní zkouškou kategorie 
dosaženého vzdělání M a L0 (kromě oborů vzdělání lyceí) se dělí třída 
maximálně na 2 skupiny, v každé skupině po 1 oboru vzdělání stejné 
kategorie dosaženého vzdělání a stejného ročníku. Nejnižší počet žáků ve 
skupině příslušného oboru vzdělání je 10 žáků.“: 
K víceoborovým třídám oborů vzdělání s maturitní zkouškou kategorie 
dosaženého vzdělání M a L0 uvádíme, že na území hlavního města Prahy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno částečně, nebudeme regulovat 
nejnižší počet žáků na skupinu ve víceoborové 
třídě. Na počtu skupin 2 u oborů kategorie M a L0 
trváme, počet 3 skupiny je výjimečný; dále 
umožňujeme malou skupinu jednoho oboru 
připojit k jednooborové třídě s počtem žáků 17 a 
více.  
Souhlas s vypořádáním 
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se vyskytují byť v menší míře i víceoborové třídy složené z více skupin. 
Např. umělecká škola pravidelně tvoří třídu ze 3 uměleckých oborů 
skupiny 82, tzn. 3 skupin v rozmezí 9 – 12 žáků. Tomuto je dlouhodobě 
přizpůsobeno vybavení školy a uspořádání výuky. Tento stav je žádoucí i 
s ohledem na uplatnitelnost absolventů na trhu práce. V případě přijetí 
návrhu je znemožněno otevření takovéto třídy.  
Navrhujeme takovéto omezení nestanovovat, případně stanovit takto: „Ve 
víceoborových třídách oborů vzdělání s maturitní zkouškou kategorie 
dosaženého vzdělání M a L0 (kromě oborů vzdělání lyceí) se dělí třída 
maximálně na 3 skupiny, v každé skupině po 1 oboru vzdělání stejné 
kategorie dosaženého vzdělání a stejného ročníku. Nejnižší počet žáků ve 
skupině příslušného oboru vzdělání je 8 žáků.“. 
Tato připomínka je zásadní. 
Standardní: 
Obecně: 
Podle našeho názoru jsou v předkládaném návrhu výrazně podhodnoceny 
a znevýhodněny odborné školy i odborné předměty z hlediska potřeby 
jejich dělení na skupiny.  
K bodu 5 (§ 161): 

- V odstavci 1 úvodní větě doporučujeme stanovit nejzazší termín, 
do kdy bude Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 
zveřejnění ve Věstníku Ministerstva školství, mládeže a 
tělovýchovy realizovat. 

- V odstavci 1 písm. a) bodu 3 doporučujeme specifikovat pojem 
„ostatní zaměstnanec“, jaký nepedagogický pracovník je míněn, 
přičemž upozorňujeme na nevhodnost vztahování 
nepedagogických pracovníků na uvedené jednotky (1 ředitelství, 1 
třídu atd.). Potřeba nepedagogických pracovníků je rozdílná u 
různých druhů a typů škol (na odborné škole je potřeba dalších 
pracovníků na provozní činnosti obecně vyšší - zásobování 
materiálem, správu majetku, údržba strojů, nástrojů, nářadí apod.). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Termín, kdy ministerstvo může stanovit normativy 
dle §161, odst. 1 pro příslušný rok je závislý na 
datu konečného schválení státního rozpočtu pro 
tento rok. V návrhu zákona nelze proto nejzazší 
termín stanovit datem. 
Souhlas s vypořádáním 
„Ostatním zaměstnancem“ ve školách a školských 
zařízeních je každý zaměstnanec, který není 
pedagogickým pracovníkem, podle zvláštního 
zákona. Vzhledem k tomu, že jde o normativ 
výdajů na tyto „ostatní zaměstnance“ není účelná 
bližší specifikace v zákoně – rozhodnutí jaké 
pracovní pozice si v rámci normativně přidělených 
prostředků škola/školské zařízení zabezpečí je 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8XN371O)



čj. MSMT-1180/2016 
 

39 
 

 
 
 
 
 
 
 

- V souladu s čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v odstavci 1 písm. a) bodu 4, písm. c) bodu 4 a 
písm. d) bodu 2 u odkazu na poznámku pod čarou číslo „61“ 
nahradit číslem „60“, v odstavci 3 písm. a) číslo „60“ nahradit 
číslem „61“ a návazně upravit i číslování poznámek pod čarou. 

- V souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v odstavci 3 písm. a) za slovo „příslušenství“ vložit 
slova „podle jiného právního předpisu“. 

- V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v odstavci 3 písm. b) až d) čárku na konci textu 
nahradit středníkem. 

- V souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
zkratku „odst.“ (v textu uvedenou dvakrát) nahradit slovem 
„odstavce“. 

- V souladu s čl. 64 odst. 2 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v poznámce pod čarou slova „v platném znění“ 
nahradit slovy „ve znění pozdějších předpisů“. 

- V souladu s čl. 57 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme doplnit větu „Poznámka pod čarou č. 37 se 
zrušuje.“. 

 

v kompetenci ředitele. 
Zabezpečení rozdílné potřeby nepedagogických 
zaměstnanců se nebude odvíjet od (ostatně 
právně nedefinovaných) typů škol, ale od oborů 
vzdělání realizovaných školou a to 
prostřednictvím normativu „na třídu v oboru 
vzdělání“ 
Souhlas s vypořádáním 
 
Akceptováno. LT 
 
 
 
Akceptováno. LT 
 
Akceptováno. LT 
 
 
Akceptováno. LT 
 
Akceptováno. LT 
 
Akceptováno. LT 
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K bodu 6 (§ 161a až 161c): 
- V souladu s čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel vlády 

doporučujeme v úvodní větě, v § 161b odst. 1 u odkazu na 
poznámku pod čarou a v poznámce pod čarou číslo „37“ nahradit 
číslem „62“. 

- V souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v § 161b odst. 1 za slovo „dotace“ vložit slova 
„podle jiného právního předpisu“. 

- V souladu s čl. 70 odst. 1 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v § 161b odst. 1 text „v § 161 a v § 161a“ nahradit 
textem „v § 161 a 161a“. 

- V souladu s čl. 26 odst. 6 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v § 161c odst. 3 písm. c) až e) čárku na konci textu 
nahradit středníkem a v § 161c odst. 3 písm. f) slova „roku. 
Součástí“ nahradit slovy „roku; součástí“ a slova „náklady. Způsob“ 
nahradit slovy „náklady; způsob“. 

- V souladu s čl. 71 Legislativních pravidel vlády doporučujeme v § 
161c odst. 5 zkratku „odst.“ nahradit slovem „odstavce“. 

 
K bodu 7 (§ 162): 

- V souladu s čl. 45 odst. 6 a čl. 47 odst. 3 Legislativních pravidel 
vlády a vzhledem k poznámce pod čarou č. 6, uvedené u § 8 odst. 
6 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
zákona č. 82/2015 Sb., k poznámce pod čarou č. 31, uvedené u § 
160 odst. 4 školského zákona, k poznámce pod čarou č. 34a, 
uvedené u § 160 odst. 5 školského zákona, a k poznámce pod 
čarou č. 37 (resp. 62 – viz připomínka k bodu 6), 
uvedené v navrhovaném textu v § 161b, doporučujeme v úvodní 
větě slova „a poznámek pod čarou č. 6, 31, 34a a 37“ a poznámky 
pod čarou č. 6, 31, 34a a 37 neuvádět. 

 
Neakceptováno. Protože poznámka pod čarou 
se nemá zrušit (čl. 57 odst. 7 LPV). 
Souhlas s vypořádáním 
 
viz předchozí poznámka 
 
Akceptováno. LT 
 
 
Akceptováno. LT 
 
 
Akceptováno. LT 
 
 
Akceptováno. LT 
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- V souladu s čl. 45 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme v odstavci 1 slova „zvláštního právního předpisu“ 
nahradit slovy „podle jiného právního předpisu“  
a za slovo „školy“ vložit slova „podle jiného právního předpisu“, 
v odstavci 4 za slovo „dotace“ a za slovo „školy“ vložit slova „podle 
jiného právního předpisu“ a v odstavci 5 za slovo „školy“ vložit 
slova „podle jiného právního předpisu“. 

 
K bodům 8, 9, 11 a 12 (§ 170 písm. b) a c), § 180 odst. 1 a § 182 odst. 
1): 
V souladu s čl. 57 odst. 3 Legislativních pravidel vlády doporučujeme 
slovo „slova“ nahradit slovem „text“ a slova „nahrazují slovy“ nahradit 
slovy „nahrazuje text“. 
 
Obecně k předloženým návrhům 
 
Připomínáme platné znění Dlouhodobého záměru vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy České republiky 2015-2020, ve kterém je odborné 
školství podporováno. Konstatujeme, že bez finančního zajištění není 
možný rozvoj tohoto segmentu středního vzdělávání. 

Akceptováno.  
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno.  
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Kraj Připomínka Vypořádání připomínky 
Jihočeský kraj Zásadní připomínka: 

1. K §161 odst. (3), § 161c odst. (3) 
Rozdíly ve struktuře rozpisu finančních prostředků pro 
pedagogy z MŠMT a Krajského úřadu  
 
V návrhu novely zákona je při srovnání obsahu § 161 odst. (3) a 
§ 161c odst. (3) rozdíl ve struktuře rozepisovaných finančních 
prostředků pro pedagogy školám krajským úřadem a struktuře 
dotací rozepisované školám z MŠMT, týkající se rozpočtování 
škol. Pokud MŠMT bude rozepisovat finanční prostředky přímo 
školám, pak by bylo potřeba dodržet stejnou strukturu. Struktura 
rozpisu v § 161 odst. (3) a písm. a) b) c) pro krajský úřad a v § 
161c odst. (3) písm. a) b) c) d) pro MŠMT by se měla obsahově 
sjednotit. Navíc v uvedených ustanoveních vzniká nesoulad, kdy 
krajský úřad má rozepisovat dle §161 odst. (3) písm. a) a b) do 
výše odpovídající maximálnímu počtu hodin ve třídě tarifní platy 
a nenárokové složky včetně opravných koeficientů, avšak 
MŠMT podle §161c odst. (3) má do téže výše rozepisovat 
pouze tarifní platy. Struktura rozpisu rozpočtu by měla být 
rozlišena pouze v té části rozpisu rozpočtu, kde MŠMT používá 
republikové normativy a KÚ normativy krajské. 

 
 
Akceptováno 
Struktura rozpisu v § 161 odst. (3) a písm. a) b) c) pro 
krajský úřad a v § 161c odst. (3) písm. a) b) c) d) pro 
MŠMT bude obsahově sjednocena. 
Poznámka: 
Ministerstvo bude sice provádět rozpis výdajů podle 
§161 poskytovaných krajskému úřadu do rozpočtu kraje 
až na úroveň jednotlivých škol, vlastní rozpis prostředků 
školám bude v celém rozsahu provádět krajský úřad. 
 
Akceptujeme připomínku ve třetí větě a chybu 
opravíme. Jinak: Balíček, který poskytuje MŠMT podle § 
161c odst. 3 musí být nezbytně větší než ten, který 
poskytuje KÚ podle § 161 odst. 3, protože MŠMT dává 
prostředky na pokrytí: 
1) výdajů v § 161 odst. 3 (§ 161c odst. 3 písm. a), c) a 
d)) 
2) přímých výdajů v § 161a a § 161b 
3) rezervy 
4) mimotarifní platové nároky kariérního systému 
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2. K § 161 odst. (3) 
Chyba ve výpočtu rozpočtu školám a školským zařízením  
Zásadní chyba je ve výpočtu finančních prostředků, které 
rozepisuje krajský úřad školám, neboť paragrafovaný předpis 
ukládá například provést dle § 161 odst. (3) písm. a) b) výpočet 
části rozpočtu jako součin normativů podle odst. (1) písm. a) 
bodů 1 a 2 a počtu jednotek, což je v konkrétním případě součin 
průměrné „měsíční“ výše nárokových složek bez tarifů 
a nenárokových složek platů na jeden úvazek pedagogického 
pracovníka a počtu pracovníků. Obdobně i v ostatních 
případech struktury rozpisu rozpočtu pro pedagogické 
pracovníky. Rozpočet MŠ, ZŠ, SŠ a Konzervatoře i ŠD by podle 
zákona byl stanoven pouze na jeden měsíc. Toto je důsledek 
nesystémového stanovování normativů v některých případech 
jako měsíčního objemu a jindy ročního objemu finančních 
prostředků. 

Akceptováno 
 
Normativy dle § 161 odst. 1, písm. a) bodů 1 a 2 budou 
stanoveny jako „roční“ výše. 
 

3. K § 161 odst. (3) 
Dofinancování škol s doposud nižšími finančními náklady 
pro pedagogy   
Implementace nových řešení si klade za cíl nezvyšovat celkové 
nároky na státní rozpočet, tedy sjednotit financování na bázi 
jeho současné průměrné úrovně. V materiálu je zmíněno možné 
rozhodnutí vlády zmírnit nebo eliminovat negativní dopad na 
školy/školská zařízení, jejichž současná úroveň financování je 
nadprůměrná. Není však řešena otázka dofinancování doposud 
finančně podprůměrné školy. Na mnohých školách docházelo 
k řešení mnohých úsporných opatření, která vedla pomocí 
různých organizačních opatření ke snižování úvazků. Pokud by 
nyní v souladu s § 161 odst. (3) měly být finanční prostředky 
rozepsány na tyto nízké skutečné počty pedagogů, pak budou 
takové školy nadále podfinancovány. Bylo by tedy potřeba, aby 
finanční prostředky, jak uvedeno v odst. (4) nebyly poskytnuty 
„do“ výše odpovídající maximálnímu počtu hodin ve třídě, ale 

Neakceptováno 
Stanovený maximálnímu počet hodin ve třídě není 
v novém návrhu jednotkou financování. Je pouze 
vymezením „horní hranice“ financování ze státního 
rozpočtu. Je na ředitelích škol, jaký konkrétní rozsah 
vzdělávání bude v oborech vzdělání své školy 
realizovat. Škole pak budou poskytnuty prostředky na 
tento reálný rozsah. Pokud je dnes škola současným 
systémem financování „nucena“ do neúměrného 
omezování počtu pedagogů a tedy i výuky, bude mít 
v novém systému možnost tuto skutečnost napravit, 
resp. začít postupně napravovat. 
Vysvětleno 
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„na“ tuto výši.  
Lépe by bylo centrálně stanovit počet úvazků pro třídu v oboru 
vzdělání a na tyto úvazky poskytnout finanční prostředky. 
V takovém případě by pak nemohl nastat ani případ, že bude 
poskytnutím platů podle odst. (3) písm. a) a b) bude překročena 
maximální finanční hranice. 
4. Podpora objemu finančních prostředků pro segmenty 
rozpočtované krajskými normativy 
Jak uvedeno v příloze k č. j. MSMT-4442/2016, bude rozpočet 
právnické osobě vykonávající činnost školy/školského zařízení 
stanoven na principu „skládání normativů“ v podobě jedné 
výsledné částky neinvestiční výdaje celkem. Finanční 
prostředky budou vypočteny pro některé součásti právnické 
osoby s použitím centrálně stanovených normativů z MŠMT 
a pro jiné součásti s použitím krajských normativů. Krajským 
úřadům vyvstává obava, že případné zvýšené nároky na 
rozpočet státu při novém systému rozpočtování 
pro pedagogické pracovníky z MŠMT budou řešeny na úkor 
objemu finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky 
rozpočtované krajskými normativy, jinak vyjádřeno, rozpočet 
v sektoru řešeném na MŠMT zejména tedy pro pedagogické 
pracovníky MŠ, ZŠ, SŠ atd. bude dostatečně finančně zajištěn, 
avšak na úkor těch segmentů zejména nepedagogických 
pracovníků, které bude mít rozpočtovat krajský úřad. V době, 
kdy nepedagogičtí pracovníci jsou odměňováni na nízké 
mzdové úrovni, by mohlo dojít ještě ke zhoršení jejich situace. 

Tuto připomínku považujeme za spekulativní 
Jedním z důvodů realizace reformy financování RgŠ 
ÚSC je lepší provázanost objemů finančních prostředků 
státního rozpočtu poskytovaných do rozpočtů 
jednotlivých krajů s reálnými potřebami RgŠ 
v jednotlivých krajích. Rozhodně není záměrem reformy 
zlepšovat situaci některých segmentů RgŠ na úkor 
zhoršení situace jiných segmentů RgŠ. 
Vysvětleno 

5. Otázka rozpočtování zaměstnanců na dohody 
V novele zákona nejsou nikterak implementovány způsoby 
financování pracovníků na dohodu. V zákoně se píše o rozpisu 
platů a jejich složek na skutečné úvazky pedagogických 
pracovníků, avšak není řešena otázka ostatních osobních 
nákladů pracovníků na dohody. 

V předloženém návrhu je nakládání s „ostatními 
osobními náklady“ obecně řešeno v § 161c odst. 3, 
písm. f) tj. v režimu nakládání s „rezervou“ tj. 
v kompetenci KÚ, podle pravidel stanovených MŠMT.  
Vysvětleno 
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6. K Návrhu změn vyhlášky č. 13/2015 Sb., o středním 
vzdělávání 
OŠMT KÚ Jihočeského kraje předkládá věcný návrh úpravy. 
V platném znění vyhlášky č. 13/2015 Sb. se v § 2 uvádí, že 
nejnižší průměrný počet žáků ve třídě je 17 žáků. Toto znění 
umožňovalo zajistit výuku ojediněle i ve třídě, ve které byl počet 
žáků nižší, když naopak v jiných třídách školy byl počet žáků 
vyšší a při rozpočtování na žáka kompenzoval finanční 
disproporce mezi normativním rozpočtem a skutečnými 
potřebami málo naplněné třídy.  
Návrh vyhlášky však pravidla pro naplňování tříd významně 
zpřísňuje, když stanovuje nejnižší počet 17 žáků absolutně 
v každé třídě a v oboru. Navrhujeme kompromis mezi stávajícím 
ustanovením a navrženou úpravou doplněním slova „průměrný“ 
v textu „Nejnižší průměrný počet žáků v oboru vzdělání ve třídě 
je 17“. Bylo by tak dosaženo kompromisu, že nebude počítán 
kompromis za všechny třídy ve škole, ale pouze v oboru 
vzdělání. 
V případě ustanovení o naplňování víceoborových tříd oborů 
vzdělání s výučním listem, kategorie dosaženého vzdělání E a 
H souhlasíme s dělením tříd maximálně na 3 skupiny stejné 
kategorie dosaženého vzdělání a stejného ročníku. Navrhujeme 
vypustit v uvedené větě text „v každé skupině po 1 oboru 
vzdělání“. Dále navrhujeme nahradit větu „Nejnižší počet žáků 
ve skupině příslušného oboru vzdělání je 6 žáků“. Navrhujeme 
znění „Nejnižší počet žáků ve víceoborové třídě oborů kategorie 
dosaženého vzdělání E a H je 17 žáků“. 
V případě víceoborových tříd oborů dosaženého vzdělání M a 
L0 (kromě oborů vzdělání lyceí) se dělí třída maximálně na 2 
skupiny… Navrhujeme umožnit také sestavení víceoborových 
tříd s obory lyceí, neboť vzniká mnohdy možnost spojit např. 
obor přírodovědné lyceum a obor ekologie. Navrhujeme vypustit 
větu „Nejnižší počet žáků ve skupině příslušného oboru vzdělání 

Akceptováno, ponechává se původní znění ve stávající 
vyhlášce č.13/2005 Sb., tzn.:“Nejnižší průměrný počet 
žáků ve třídě je 17.“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, nebudeme regulovat nejnižší počet žáků 
na skupinu ve víceoborové třídě. 
 
 
 
 
 
Akceptováno, nebudeme regulovat nejnižší počet žáků 
na skupinu ve víceoborové třídě. 
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je 10 žáků“. Jestliže vyhláška připouští vytvoření víceoborové 
třídy oborů vzdělání M a L0 právě a pouze jen ze dvou skupin, 
každá s minimálním počtem 10 žáků, pak je implicitně dán i 
minimální počet žáků ve víceoborové třídě 20 žáků. Nejeví se 
však důvod proč jednooborová třída má mít nejméně 17 žáků 
a víceoborová třída nejméně 20 žáků. Navrhujeme proto 
z důvodu systémového řešení vložit větu „Nejnižší počet žáků 
ve víceoborové třídě oborů kategorie dosaženého vzdělání M a 
L0  je 17 žáků“. 
 
Standardní: 
Jihočeský kraj neuplatňuje doporučující připomínky. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8XN371O)



čj. MSMT-1180/2016 
 

47 
 

 
Kraj Připomínka Vypořádání připomínky 
Liberecký kraj Úvodem musíme konstatovat, že předkládaná novela zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů je v § 161 až 161c obecná, bez 
dostatečného vysvětlení a řešení navazujících prováděcích 
právních předpisů, které budou oblast financování regionálního 
školství upravovat. Na základě tohoto návrhu nelze odpovědně 
posoudit možné dopady, včetně rizik. Zaměřujeme se tak i na 
připomínkování ostatních předložených materiálů (předkládací 
zpráva, ria), z nichž jsou odvoditelná některá úskalí, jež 
předkládaná reforma financování přinese. 
RIA: 
Bod 1.2.3. a2) – I v rámci dosavadního systému v oblasti 
pedagogické práce je umožněno zohlednit rozdílnou úroveň 
nárokových složek využitím § 4 odst. 5 vyhlášky 492/2005 Sb., 
o krajských normativech, tzn. stanovit opravné koeficienty 
k základní částce v případě, že skutečný průměrný platový 
stupeň pedagogů v konkrétní škole je vyšší nebo nižší než 
krajský průměr promítnutý v průměrném platu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhlas – jde však jednak pouze o možnost, která 
nemusí být využita, a jednak toto řešení na bázi 
průměrů nezohledňuje rozdílnou úroveň potřeby 
jednotlivých škol dostatečně. 

Bod 2. – vazba na školský zákon, § 161c odst. 2a) - V rámci 
navrhovaných variant preferujeme pro případnou realizaci 
variantu 3, neboť na krajských úřadech jsou pracovníci 
s dlouholetými zkušenostmi s činnostmi, které uvedené varianty 
předpokládají (práce se statistickými údaji a výkazy, orientace 
v personální a mzdové oblasti) a současně mají větší znalost 
prostředí a z toho vyplývající větší možnost odhalit chybu, atd. 

Nesouhlas varianta 3 by znamenala zvýšení 
administrativní jak pro ministerstvo, tak pro KÚ. Ve 
variantě 4 je naopak možno využít nezpochybňovaných 
zkušeností pracovníků KÚ jak pro prohloubení 
nezbytných kontrolních činností, tak i pro zvýšenou 
náročnost činností spojených s nakládáním s rezervou.   
Souhlas s vypořádáním 

Stanovené maximum pedagogické práce je spíše přínosem z 
pohledu předvídatelnosti a stability financování, než jako hlavní 
nástroj na podporu kvality ve vzdělávání. 

Nesouhlas právě stabilitu a předvídatelnost v oblasti 
financování je možno považovat za základ podpory 
kvality ve vzdělávání                Souhlas s vypořádáním 
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Východiskem koeficientu ve vztahu k žákům s SVP nemohou 
být pouze podíly/počty žáků s SVP ve třídě, ale koeficient by 
v ideálním případě měl zohledňovat druhy speciálních 
vzdělávacích potřeb (nebo různé stupně podpůrných opatření). 

Nesouhlas jde pouze o zohlednění nesporného faktu, 
že práce učitele ve třídě kde se společně vzdělávají žáci 
bez SVP i žáci se SVP je náročnější a ředitel školy bude 
mít možnost ji také lépe ocenit. Druhy SVP budou 
zohledňovat přiznaná podpůrná opatření, popř. po 
přechodnou dobu i přiznané příplatky na postižení. 
Souhlas s vypořádáním 

Bod 2.1.1. - Pokud se výše rezervy, která bude z úrovně MŠMT 
rozepsána nad rámec všech „povinných výdajů“, bude blížit 
horní hranici dnes vymezeného intervalu, tj. k 3,1 % 
z přiděleného rozpočtu, bude možné z ní uhradit všechny tituly, 
které jsou v materiálu uváděny. Další nezmiňované, ale důležité 
(v některých případech pro jednotlivou školu zásadní částky), 
jsou např.: proplacení dovolené po mateřské dovolené, postupy 
pedagogických pracovníků, odstupné, které by měly vést 
k navýšení podílu rezervy. 
 

K výši budoucí rezervy lze v této chvíli konstatovat 
pouze to, že lze přepokládat její vyšší podíl v prvních 
letech realizace nového systému financování a 
postupné snižování tohoto podílu s tím, jak některé tituly 
financované z rezervy budou přecházet do standardního 
systému (např. podpůrná opatření generovaná 
v průběhu roku rediagnostikací). 
Souhlas s vypořádáním 

Bod 3.2. - Náklady spojené s implementací neumíme v tuto 
chvíli odhadnout, avšak z přiložených demonstračních tabulek 
vyplývá, že dopady (jak ve vztahu k celkovému objemu 
prostředků ze státního rozpočtu, tak ve vztahu k dopadu na 
jednotlivé školy) lze modelovat prostým ovlivněním kalkulované 
výše nárokových a nenárokových složek. Nijak však není 
zdůvodněno, jak byly tyto hodnoty mimotarifních složek 
vypočteny. 
 

V demonstračním modelu se vychází z průměrných 
hodnot dosahovaných v současné době v jednotlivých 
druzích škol; obdobné východisko lze očekávat i při 
praktické realizaci 
Souhlas s vypořádáním 

Předkládaná změna bude mít dopad na náklady na software 
v jednotlivých školách. 

Nepředpokládáme potřebu pořizování nového software; 
potřebu určitých upgrade software školami používaných 
předpokládat lze – náklady však nelze dost dobře 
kvantifikovat 
Souhlas s vypořádáním 
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Za zásadní pokládáme předávání informací o počtu a platovém 
zařazení pedagogů v období květen/červen předchozího 
školního roku na rok (rozpočtový) následující. Značná část škol 
v těchto termínech ani nemůže s jistotou konstatovat, v jakých 
oborech budou žáci, v jakém počtu, při jaké organizaci tříd a 
které pedagogy bude potřebovat. Týká se především škol 
středních, v obdobné situaci se však vyskytnou i školy mateřské 
a základní (byť v tuto chvíli spíše z opačných východisek 
demografického vývoje). V takovém ohledu se nebude jednat o 
kvalifikovaný odhad, ale o pouhý odhad, který bude významně 
vzdálen skutečnosti, zejména pak budoucí skutečnosti na 
školách v lednu následujícího roku. 
 
 
Bod 3.3. - Ve vazbě na předchozí nebude financování 
pedagogické práce zobrazovat realitu probíhajícího školního 
roku, ale realitu roku předchozího nebo předpoklad. 
 
 
Bod 7.1.1. - V materiálu není uveden způsob přidělování 
finančních prostředků na dohody. V současném režimu kraj 
normativně rozepíše „mzdové prostředky“, které si škola dle 
svých potřeb rozdělí na platy a OON.  
 
 
 
 
 
 

Nesouhlas – po ukončení zápisů a přijímacích řízení lze 
kvalifikovaně odhadnout počet otvíraných tříd (oddělení) 
v příštím školním roce a tím i potřebu úvazků pedagogů.  
Souhlas s vypořádáním 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V předloženém návrhu je nakládání s „ostatními 
osobními náklady“ obecně řešeno v § 161c odst. 3, 
písm. f) tj. v režimu nakládání s „rezervou“ tj. 
v kompetenci KÚ, podle pravidel stanovených MŠMT. 
Postup současného režimu zůstane zachován 
s výjimkou přidělovaných zdrojů na pedagogy MŠ, ZŠ, 
SŠ, konz. a ŠD. Zde bude mít KÚ možnost přidělené 
prostředky na platy zvýšit o prostředky OON na dohody 
(do výše stanoveného maxima rozsahu vzdělávání) 
Souhlas s vypořádáním 
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Právnická osoba obdrží rozpočet složený z a) + b) + c). Tento 
rozpočet bude závazný „celkem“. V případě, že rozpis c) pomocí 
krajských normativů škole nepokryje potřeby, použije na 
dofinancování c) finanční prostředky – patrně nenárokové 
složky – z a) nebo b). Stejný postup by mohlo uplatnit i MŠMT 
v případě, že celkový objem finančních prostředků nebude 
dostatečný, rozepíše v plné výši prostředky na a) a b), zatímco 
prostředky na c) a případná rezerva mohou být nedostatečné. 
V tomto ohledu postrádáme účinnou garanci toho, že krajské 
úřady v mnohem omezenějším objemu prostředků nebudou 
vystaveny nedostatku prostředků v oblasti c) či omezování 
rezervy. Toto je bohužel způsobeno tím, že reforma je 
připravována pouze pro omezený okruh škol a školských 
zařízení, zatímco jiné segmenty vzdělávací soustavy zůstávají 
v původním systému financování, ačkoli – pokud se jedná o 
priority a potřeby – je zřejmé, že obdobně garantovaným 
způsobem by stát měl zabezpečit např. financování 
pedagogicko-psychologických poraden, speciálně 
pedagogických center apod. 
 
Bod 7.1.2. - Popsaný způsob rozdělení rezervy krajům velmi 
připomíná pravidla, podle kterých byly rozdělovány finanční 
prostředky do již zrušených rozvojových programů Hustota a 
Specifika. Priority rozdělení rezervy právnickým osobám jsou 
nezpochybnitelné, avšak v případě § 16 dosud nikdo neví, jaký 
dopad do rozpočtů bude mít, změny v pedagogické práci – je 
třeba započítat nejen změnu výkonů, ale také nároky na platové 
postupy, na proplacení dovolené po MD, na odstupné, atd. Dále 
se tímto zavádí opět poměrně (mezi kraji) rozdílné posuzování 
„objektivních specifik“ – v případě Libereckého kraje například 
zabezpečení provozu školních hutí, podpora škol a školských 
zařízení, která pořádají okresní a krajská kola soutěží apod. 
 

Tuto připomínku považujeme za spekulativní 
 
Jedním z důvodů realizace reformy financování RgŠ 
ÚSC je lepší provázanost objemů finančních prostředků 
státního rozpočtu poskytovaných do rozpočtů 
jednotlivých krajů s reálnými potřebami RgŠ 
v jednotlivých krajích. Rozhodně není záměrem reformy 
zlepšovat situaci některých segmentů RgŠ na úkor 
zhoršení situace jiných segmentů RgŠ. 
Souhlas s vypořádáním 
 
 
 
 
 
 
Souhlas nově navržený způsob rozdělení rezervy 
krajům v některých svých parametrech skutečně (nejen 
připomíná), ale skutečně nahrazuje zohlednění 
některých krajských specifik RgŠ v minulosti řešených 
formou uvedených RP. Oba uvedené RP ovšem nebyly 
zrušeny proto, že by potřeba zohlednění některých 
krajských specifik byla shledána nevhodnou. Důvodem 
zrušení byla jednak administrativní náročnost tohoto 
řešení a jednak to, že toto řešení fakticky parametry 
rozvojového programu nenaplňovalo. 
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Obecně lze v tomto směru konstatovat, že tento reformovaný 
způsob financování RgŠ je kombinací metody rozpisu rozpočtu 
do roku 2005, částečného uplatnění § 4 odst. 5 vyhlášky 
492/2005 Sb., o krajských normativech, a rozvojových programů 
Hustota a Specifika. 
 
RIA – tabulky: 
 

1. Připomínky k výši „ostatních nároků“ 
Zatímco nárokové složky „tarifní platy“ budou právnickým 
osobám vypočítávány podle skutečnosti, tj. podle skutečně 
vypočteného průměrného tarifního platu na škole, další 
nárokové složky platu budou přidělovány paušálně shodnou 
částkou pro všechny (přičemž vnímáme rozdělení do 
velikostních skupin).  

1) Jakou metodou (výpočtem) byla výše příplatků 
stanovena, když ji lze v řádu stokorun na každý 
přepočtený úvazek měnit podle toho, jak velkého (nebo 
malého) dopadu do státního rozpočtu chceme docílit? 

2) Např. příplatek za vedení se může výrazně lišit mezi 
školami stejné velikosti i organizace, neboť tento 
příplatek lze v souladu s § 124 zákona 262/2006 Sb., 
zákoníku práce, stanovit v procentním rozpětí 
z platového tarifu nejvyššího platového stupně v platové 
třídě, ve které je vedoucí zaměstnanec zařazen. Pro 
příklad: 

tř. 12., st. 6. – tarif 27.940 Kč, II.st. řízení rozpětí 15 – 40 %, tj 
příplatek 4.190 – 11.176 Kč  
tř. 13., st. 6. – tarif 30.230 Kč, III.st. řízení rozpětí 20 – 50 %, tj 
příplatek 6.046 – 15.115 Kč  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Jak již bylo konstatováno u připomínky k bodu 3.2. 
RIA, v demonstračním modelu se vychází z průměrných 
hodnot dosahovaných v současné době v jednotlivých 
druzích škol; obdobné východisko lze očekávat i při 
praktické realizaci. 
 
V oblastech, kde právní předpis definuje (jakýkoliv) 
nárok v rozpětí, počítá předložený návrh s financováním 
„normativním“, tj. financováním vycházejícím obecně 
z dosahovaných průměrů. Subjektivní rozhodovací 
pravomoc ať již ředitele, či zřizovatele v daném rozpětí 
tak nebude dotčena, ale nebude ani zohledňována. 
Cílem reformy je aby  škola měla rozpočtem 
garantovány platové tarify svých pedagogů a navíc i 
určitý „přiměřený“ objem prostředků na další nárokové 
složky jejich platů i „přiměřený“ objem prostředků na 
nárokové složky. Pokud ředitel (popř. zřizovatel) svým 
rozhodnutím posílí potřebný objem „ostatních nároků“ 
na úkor disponibilního objemu „nenároků“ či naopak, je 
to v jejich kompetenci, ale také v jejich zodpovědnosti. 
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3) Výši příplatku za vedení určuje řediteli školy zřizovatel, 
který nemá povinnost doplácet, MŠMT ani další úrovně 
(KÚ, ORP) nemohou výši příplatku ovlivnit. 

4) Pro příklad uvádíme rozpětí ostatních nárokových složek 
platu pedagogů v roce 2016 přepočtených na úvazek 
v konkrétních školách Libereckého kraje: 

ZŠ pouze s 1. st.  rozpětí od 380 Kč do 6.760 
Kč/úvazek 
ZŠ úplné do 200 žáků  rozpětí od 683 Kč do 5.126 
Kč/úvazek 
ZŠ úplné 201 - 450 žáků rozpětí od 491 Kč do 1.993 
Kč/úvazek 
ZŠ úplné nad 450 žáků rozpětí od 753 Kč do 1.726 
Kč/úvazek 
 
Návrh: Zahrnout k výpočtu tarifních platů i ostatní nárokové 
složky platu (stanovit celkové nárokové složky konkrétní školy), 
aby bylo možno garantovat, že na chybějící nárokové složky 
škola nebude muset použít složky nenárokové. 
 

2. Připomínky k výši „nenárokových složek“ 
1) Jakou metodou (výpočtem) byla výše příplatků 

stanovena, když ji lze v řádu stokorun na každý 
přepočtený úvazek měnit podle toho, jak velkého (nebo 
malého) dopadu do státního rozpočtu chceme docílit? 

2) Hodnoty NNS se zdají nadsazené. Pro příklad hodnoty 
NNS v roce 2015 v Libereckém kraji: MŠ 1.580 
Kč/úvazek, ZŠ 1.860 Kč, resp. 1.890 Kč/úvazek, 
gymnázia a SŠ 2.280 Kč/úvazek. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vzhledem k výše uvedenému zásadní nesouhlas. 
 
Vysvětleno 
 
 
 
 
 
 
Viz. výše k „ostatním nárokovým složkám“ 
 
 
 
Jde pouze o ilustrační (demonstrační) modelovou 
ukázku působení nového systému financování.  
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Předkládací zpráva: 
Předpokládaný dopad do činnosti krajských úřadů 
Nedomníváme se, že mezikrajově rozdílné financování např. 
školských poradenských zařízení je otázkou priority krajů. 
Způsob vyšetření a počet vyšetřených klientů v příslušném typu 
postižení by měl být stejný ve všech krajích, proto i počet 
psychologů a speciálních pedagogů v jednotlivých krajích byl 
měl být nějakým způsobem normován. 
Jestliže MŠMT stanoví normativy pro školní družiny (zájmové 
vzdělávání), mohlo by zároveň stanovit normativ i pro další 
zájmové vzdělávání. 
Omezení normotvorné kompetence krajských úřadů bude 
vyváženo v oblasti kontrolní. Lze z této věty vyvozovat, že tím, 
kdo bude pro MŠMT zpracovávat podklady k rozpisu rozpočtu, 
bude krajský úřad? 
 
K finančním tokům prostředků státního rozpočtu 
vyčleněným pro RgŠ ÚSC 
Viz připomínky k RIA bod. 7.1.1. Bude-li pro právnickou osobu 
závazný pouze limit finančních prostředků celkem, bude opět 
možno převádět prostředky z jednoho segmentu (financovaného 
prostřednictvím normativů MŠMT) do druhého (financovaného 
normativy KÚ). Stejná úroveň odměňování napříč kraji nemusí 
být zachována.      
 
K návrhu věcného obsahu novely vyhlášky č. 13/2015 Sb., 
o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři: 
Zásadně nesouhlasíme s návrhem počtu žáků ve 
víceoborové třídě 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nesouhlas školní družina má svým zaměřením i svojí 
organizací v oblasti zájmového vzdělávání dosti 
specifické postavení i účel. 
Ne, opravdu jde o prohloubení kontrolní činnosti a to jak 
v procesu předávání dat ze škol, tak v procesu rozpisu 
prostředků na jednotlivé organizace 
Vysvětleno 
 
 
Rozhodování ředitelů v rámci jejich pozice 
zaměstnavatele nehodlá navržená změna financování 
omezovat. Cílem reformy je zajistit srovnatelnou úroveň 
financování „napříč kraji“ na vstupu a nikoliv omezit 
kompetence ředitelů. 
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Není možné, aby nejnižší možný počet žáků kategorie E a H  ve 
skupině byl nižší než 6.  V této kategorii dosaženého vzdělání je 
v důsledku demografického vývoje, malého zájmu žadatelů o 
daný obor, ale i úbytku žáků v důsledku předčasných odchodů 
ze vzdělávání často počet žáků daného oboru v ročníku nižší 
než 6. Obdobná situace je i u oborů skupiny kategorie 
dosaženého vzdělání M a L0, kde je stanovena hranice 10 žáků. 
Dále zásadně nesouhlasíme s návrhem, kdy víceoborové třídy 
lze zřídit pouze v případech, že je celkový počet žáků v 
jednotlivých ročnících a v jednotlivých oborech vzdělání nižší 
než 17 žáků. Dosavadní praxe ukazuje, že je běžné, že se 
víceoborová třída skládá z vyššího počtu žáků jednoho oboru a 
je dále doplněna malým počtem žáků jiného oboru stejné 
kategorie z důvodu opakování, malého zájmu o obor apod. 
Stávající právní úprava neupravuje počty žáků ve třídě takto 
detailně a je na zodpovědnosti ředitele školy, aby splňoval 
podmínku minimálního průměrného počtu žáků ve třídě, a to 
bez vazby na jednotlivé obory. Navrhovaná regulace 
neodpovídá potřebám praxe a zásadním způsobem zasáhne 
významnou část středního vzdělávání, omezuje kompetence 
ředitele školy jako manažera a de facto tak jde proti dalším 
trendům ve vzdělávání. 
K návrhu paragrafovaného znění novely zákona č. 561/2004 
Sb., školský zákon: 
§ 161, odst. 1a) – navrhujeme stanovit opravné koeficienty 
k normativům pro střední školy pro jiné než denní formy 
vzdělávání (paralela s § 161 odst. 1c) bod 3. pro vyšší odborné 
školy) 
§ 161a, odst. 1b) – navrhujeme oddělit 1 ubytovaného v domově 
mládeže od (navrhováno nové písm. c) 1 ubytovaného 
v internátu (svým charakterem se jedná o školské služby 
s rozdílnou náročností pedagogické práce. 

Akceptováno, nebudeme regulovat nejnižší počet žáků 
na skupinu ve víceoborové třídě. 
 
 
 
 
Akceptováno, za víceoborovou třídu bude také 
považována také třída, ve které se vzdělávají žáci oboru 
vzdělání v počtu 18 a více a současně žáci oboru 
vzdělání stejného stupně a kategorie dosaženého 
vzdělání a ročníku do celkového počtu 30 žáků ve třídě. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno u normativů dle § 161, odst. 1a) není 
žádný věcný důvod pro toto řešení 
Vysvětleno 
 
Bude ještě zváženo 
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§ 161c, odst. 2, písm. c) – navrhujeme přípravné třídy základní 
školy a přípravné stupně základní školy speciální vřadit 
v systému financování pod působnost § 161, neboť principiálně 
se jedná o financování shodné jako je financování mateřských a 
základních škol. 
 
§ 170, písm. f) – k posouzení tohoto zmocnění, a to právě ve 
vztahu k navrhované reformě financování, nedisponujeme 
dostatečnými informacemi. 

 
Asi nedorozumění: přípravné třídy základní školy a 
přípravné stupně základní školy speciální v systému 
financování pod působností § 161 vřazeny jsou 
Vysvětleno 
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Kraj Připomínka Vypořádání připomínky 
Pardubický 
kraj 

Úvod 
K materiálu nemáme zásadní připomínky, neboť jsou zde 
navrhovány pouze určité postupy, ale chybí konkrétní údaje, ze 
kterých by se dal posoudit dopad reformy financování na 
jednotlivé školy a školská zařízení v působnosti Pardubického 
kraje. V této souvislosti připomínáme, že na poradách 
pořádaných MŠMT v roce 2015 bylo k připravované reformě 
financování školství slíbeno následující: 

• reforma financování nebude mít negativní dopad na 
žádnou školu či školského zařízení v rámci celé ČR 

• reforma financování nebude realizována, jestliže nebude 
zajištěno odpovídající navýšení finančních prostředků 
kapitoly 333 MŠMT pro regionální školství 

Zásadní připomínky: 
- 

 

Připomínky: 
Ačkoliv k materiálu nemáme zásadní připomínky, zůstává řada 
nejasností, na které jsme v materiálu nenašli jasnou odpověď. 

1) Financování MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře a ŠD (§ 161, 
odst. 1, písm. a) a b) novely školského zákona) by mělo 
nově probíhat nikoliv podle počtu výkonů (dětí a žáků), 
ale podle skutečného počtu pracovníků, jejich 
skutečných platových tarifů a dalších složek platů 
stanovených dle normativů MŠMT. Jak budou 
v definovaném nároku subjektům zohledňovány (resp. i 
vykazovány): 

- stálé přespočetné hodiny pedagogických pracovníků 
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- přesčasová práce 
- finanční prostředky na OON pro pracovníky, kteří 

nemají plat a jsou placeni tzv. na dohodu 
2)  Jak a kde bude definován pojem „pracoviště“, který je 

uveden např. v § 161, odst. 1, písm. a), bod 3 novely 
školského zákona. 

3) Opravné koeficienty uvedené např. v § 161, odst. 1, 
písm. c), bod 3 novely školského zákona souvisejí pouze 
s normativy týkajícími se pedagogických pracovníků. 
Proč se tyto opravné koeficienty netýkají také normativů 
pro ostatní zaměstnance, když např. škola zajišťující 
pouze dálkové studium potřebuje méně ostatních 
zaměstnanců než škola zajišťující denní studium. 

4) Dosavadní odst. 5 v § 160 stávajícího znění školského 
zákona, podle kterého se finanční prostředky školám a 
ŠZ přidělují podle počtu dětí, žáků nebo studentů – 
maximálně do výše kapacity uvedené v rejstříku Š/ŠZ, 
by měl být novelou školského zákona zrušen. Jak bude 
zajištěno financování u těch školských zařízení, kde se 
budou používat i nadále krajské normativy: 
- bude někde určeno, že se bude moci financovat jen 

do výše kapacity, např. u školního stravování 
- podle jakých výkonů se budou financovat např. 

ostatní školská zařízení zřizovaná ÚSC (§ 161b 
novely školského zákona) – chybí odvolávka na 
zvláštní právní předpis (vyhláška o krajských 
normativech) 

5) Dle § 162, odst. 5 novely školského zákona krajský úřad 
poskytuje soukromým Š/ŠZ dotaci v rozsahu a za 
podmínek stanovených jiným právním předpisem (což je 
zákon č. 306/1999 Sb.). Jakým způsobem budou 
soukromým Š/ŠZ poskytovány finanční prostředky na 

 
 
 
Ve vyhlášce upravující sběr údajů ze škol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ano, toto stanoví nový § 162 odst. 2. 
 
To vyplývá z § 161b odst. 1 poslední věty. „Odvolávka“ 
podle našeho názoru není třeba, protože vyhláška o 
krajských normativech tvoří se školským zákonem 
koherentní soustavu a ani v dosavadním znění zákona 
nebyla uváděna, ale pro jistotu můžeme (i kvůli dodržení 
čl. 45 odst. 4 LPV) odkaz na jiný právní předpis uvést.   
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podpůrná opatření dle přílohy k vyhl. č. 27/2016 Sb. 
(stávající znění zákona č. 306/1999 Sb., toto 
neupravuje).  

6) V materiálu „Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace“, část 7.1.1., str. 31, poslední odstavec (nad 
„názorným příkladem“) je uvedeno, že organizaci je 
stanoven (mimo jiné) i celkový limit počtu zaměstnanců. 
Navrhujeme používání tohoto ukazatele zcela vypustit. 
Jeho rozepisování až na jednotlivé Š/ŠZ postrádá zcela 
smysl. Vzhledem k velkému množství malých organizací 
je v případě vyšší nemocnosti tento ukazatel nezaviněně 
překračován. Organizace si hlídají dodržování finančních 
ukazatelů, které jsou pro ně rozhodující. Navíc za 
překročení limitu počtu zaměstnanců není žádná sankce. 

7) Z materiálu není rovněž zřejmé, jak podrobný rozpis 
obdrží krajské úřady při rozpisu rozpočtu z MŠMT dle § 
161c, odst. 3 novely školského zákona. Zda bude rozpis 
rozpočtu z MŠMT v případě MŠ, ZŠ, SŠ, konzervatoře a 
ŠD zasílán s podrobným rozpisem až na jednotlivé Š/ŠZ. 

8) V § 161, odst. 3, písm. d) novely školského zákona je 
uvedeno: „součinu normativů podle odstavce 1) písm. 
….. c), bodu 1, 2 a 3 ….. a počtu jednotek, na které 
uvedené normativy připadají,“. 
Navrhujeme odvolání na bod 3 vypustit, neboť normativy 
dle bodu 1 a 2 jsou na 1 studenta v denní formě studia a 
opravné koeficienty dle bodu 3 jsou naopak 
k normativům pro jiné než denní formy vzdělávání. 

9) V § 161c, odst. 3 novely školského zákona je uvedeno, 
že „ministerstvo rozepisuje a poskytuje krajským úřadům 
…….“ finanční prostředky. Navrhujeme text rozšířit takto: 
„ministerstvo rozepisuje a poskytuje na kalendářní rok 
krajským úřadům …….“ finanční prostředky. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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Kraj Připomínka Vypořádání připomínky 
Olomoucký 
kraj 

Zásadní: 
 

• K §§ 161 až 162: 
 

Na pracovních jednáních MŠMT se zástupci krajských úřadů 
bylo uváděno, že MŠMT preferuje variantu 3 řešení financování 
regionálního školství. V předložené Závěrečné zprávě z 
hodnocení dopadů regulace (RIA) ovšem MŠMT upřednostnilo 
variantu 4. Dle našeho názoru se v návrhu zákona, kterým se 
mění školský zákon, obě varianty směšují. 
Z našeho pohledu se v případě varianty 4 jedná o 
několikavrstevné řešení systému financování, tento systém se 
jeví jako velice složitý a nepřehledný. 
Velkým nedostatkem jsou odkazy na zatím neexistující 
prováděcí předpisy, které by měly detailně stanovovat pravidla 
nového financování. 
Není jasná další úloha úřadů obcí s rozšířenou působností 
vyjma spolupráce s KÚ při zajišťování rozdělení rezervy, 
přičemž materiál RIA na str. 14 uvádí, že zajišťují kontrolu 
validity dat a údajů předkládaných školami zřizovanými obcemi 
pro účely financování ze státního rozpočtu. V preferovaných 
variantách 3 a 4 o jejich úloze vyjma rezervy se již materiál 
nezmiňuje. 

 
 
 
 
varianta 3 by znamenala zvýšení administrativní jak pro 
ministerstvo, tak pro KÚ. Ve variantě 4 je naopak možno 
využít nezpochybňovaných zkušeností pracovníků KÚ 
jak pro prohloubení nezbytných kontrolních činností, tak 
i pro zvýšenou náročnost činností spojených 
s nakládáním s rezervou. 
Vysvětleno 
 
 
Je zájmem MŠMT, aby návrh konkrétní podoby všech 
souvisejících prováděcích předpisů byl předložen před 
projednáním návrhu v PSPČR ve druhém čtení 
 
Kompetence úřadů obcí s rozšířenou působností budou 
do návrhu zákona doplněny 
Vysvětleno 

Návrh reformy popírá princip subsidiarity, kdy se z nižších 
územních samosprávných celků vrací kompetence na centrální 
úroveň.  
 
 

Nesouhlas: centralizace se nijak nedotýká 
rozhodovacích kompetencí samosprávných celků, ale 
kompetencí při výkonu přenesené působnosti státní 
správy 
Vysvětleno 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8XN371O)



čj. MSMT-1180/2016 
 

60 
 

Reforma se soustřeďuje na oblast financování škol a školských 
zařízení zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí s tím, že 
financování soukromých a církevních škol nebude navrženým 
systémem financování zásadním způsobem dotčeno. Tento 
rozdílný přístup ke zřizovatelům ve financování z úrovně MŠMT 
jako kraj musíme odmítnout. Systém financování by měl být 
sjednocen, každá škola a školské zařízení by mělo být 
financováno ze státního rozpočtu podle shodného principu bez 
rozdílu zřizovatele. 
 
Materiály ke změně financování regionálního školství obsahují 
řadu nejasností, které je potřeba jednoznačně stanovit: 

• školy budou předkládat velké množství podkladů pro 
stanovení rozpočtu, jak bude zabezpečena kontrola 
těchto údajů, není jasné, kdo bude řešit změny 
stanoveného rozpočtu v případě dodatečně zjištěných 
chybných podkladů, jedná se o cca 8,6 tis. škol, 

• návrh předpokládá, že v nově navrhovaném systému 
financování bude legislativně ukotvena rezerva, která 
bude rozepisována na krajské úřady již z úrovně 
ministerstva a krajské úřady ji budou využívat 
přednostně k řešení finančních dopadů podpůrných 
opatření podle § 16 nově přiznaných dětem, žákům a 
studentů v průběhu daného kalendářního roku a 
finančních dopadů případného nárůstu výkonů v novém 
školním roce, není popsáno, zda bude možné žádat o 
její zvýšení ve zdůvodněných případech a zda budou 
stanovena pravidla pro případná dohodovací řízení, 

• na základě přiloženého návrhu maximálního počtu hodin 
pro vybrané obory vzdělávání lze předpokládat u škol 
s málopočetnými třídami nedostatečné financování ze 
státního rozpočtu, chybí návrh, kdo bude případné 
požadavky na dofinancování řešit, zda zřizovatel nebo 

Nelze akceptovat: 
1. systém financování pedagogické práce navržený pro 
většinu škol RgŠ ÚSC nelze aplikovat u organizací 
odměňujících formou smluvních mezd, pro které navíc 
ani není stanoven rozsah přímé pedagogické činnosti 
2. v segmentu soukromého a církevního školství není 
třeba eliminovat mezikrajové rozdíly ve finančním 
zabezpečení srovnatelných škol 
Vysvětleno 
 
 
Jeden z důvodů, proč je navržena varianta 4. 
Předpokládáme, že zvýšené nároky na uvedené činnosti 
bude zajišťovat KÚ na vrub snížení rozsahu své činnosti 
„normotvorné“. 
 
Předpokládáme, že tato problematika bude řešena 
v rámci směrnice MŠMT podle § 170 písm. b) 
 
 
 
 
 
 
Princip řešení je trvale zakotven v § 23 odst. 4 
školského zákona 
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bude možné použít finanční prostředky z rezervy, 
 

• pro financování zvýšené podpory vzdělávání žáků se 
speciálními vzdělávacími potřebami v oborových 
normativech upraví zákon příplatky k oborovým 
normativům, není jasné, v jaké fázi financování budou 
tyto příplatky školám přiznány, zda to bude již ve fázi 
financování pedagogů z MŠMT, nebo budou 
financovány pouze z rezervy, 
 

• KÚ budou financovat pouze dětské domovy, domovy 
mládeže, internáty, školní kluby, školní jídelny, střediska 
volného času, pedagogicko-psychologické porady  
a speciálně pedagogická centra, nebudou mít vliv na 
převážnou oblast financování RgŠ, přičemž budou 
muset řešit případný nedostatečný rozpis z MŠMT 
v rámci této oblasti, 

 
 

• v rámci financování ostatních školských zařízení (§ 
161b) může dojít k situaci, kdy rozpis finančních 
prostředků na základě republikových normativů nebude 
postačovat k dostatečnému financování těchto zařízení 
(např. velký počet malých školních jídelen v kraji), jak 
bude řešeno ze strany MŠMT,   

• je třeba stanovit postup pro případy, kdy nebude výše 
přidělené rezervy kraji postačovat, zda bude možné 
požádat o její zvýšení nebo bude nedostatek finančních 
prostředků nucen hradit zřizovatel, 

• domníváme se, že rezerva bude nedostačující 
z následujících důvodů – kraje z ní přednostně budou 

 
 
Všechny příplatky, jejichž potřeba bude známa z údajů 
škol rozhodných pro rozpis rozpočtu z úrovně MŠMT do 
rozpočtů jednotlivých krajů budou do tohoto rozpisu 
zahrnuty a krajský úřad je následně rozepíše do 
rozpočtů jednotlivých organizací. Potřebu příplatků 
vzniklou následně v průběhu roku bude řešit KÚ 
z rezervy. 
 
Tuto připomínku považujeme za spekulativní 
Jedním z důvodů realizace reformy financování RgŠ 
ÚSC je lepší provázanost objemů finančních prostředků 
státního rozpočtu poskytovaných do rozpočtů 
jednotlivých krajů s reálnými potřebami RgŠ 
v jednotlivých krajích. Rozhodně není záměrem reformy 
zlepšovat situaci některých segmentů RgŠ na úkor 
zhoršení situace jiných segmentů RgŠ. 
 
Předpokládáme, že hlavním zdrojem řešení bude 
rezerva, jejíž výše bude pro jednotlivé kraje odvozena i 
od parametrů charakterizujících objektivní specifické 
podmínky RgŠ v kraji 
 
 
Bezpochyby bude takový postup stanoven. 
Předpokládáme, že tato problematika bude řešena 
v rámci směrnice MŠMT podle § 170 písm. b) 
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hradit podpůrná opatření podle § 16 školského zákona, 
dále dopad případného nárůstu výkonů v novém 
školním roce a  řešení specifických podmínek 
konkrétních škol, 

• v návrhu znění školského zákona je v § 161c, odst. 3 
bod f) je zmínka o tom, že součástí rezervy jsou výdaje 
na ostatní osobní náklady (OON), jejichž potřeba se 
bude výrazně navyšovat v souvislosti s novelou zákona 
o pedagogických pracovnících č. 379/2015 Sb., kdy jsou 
všichni pedagogičtí pracovníci včetně asistentů 
pedagoga zaměstnáváni na dobu neurčitou nebo na 
minimálně 12 měsíců, jedná se zejména o odstupné za 
rušená místa asistentů pedagoga.  

• Z formálního hlediska k § 161c odst. 2 písm. a) a c) dále 
upozorňujeme, že „přímá výchovná činnost“ je ve 
smyslu ust. § 2 odst. 2 z.č. 563/2004 Sb., o 
pedagogických pracovnících, a o změně některých 
zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů „přímou 
pedagogickou činností“, přímá výchovná činnost je tedy 
v přímé pedagogické činnosti obsažena, a neměla by 
být zmiňována jako další „kategorie“ vedle přímé 
pedagogické činnosti.  

• jak bude řešena častá situace, kdy při zaměstnávání na 
dohody se škole přiznají zvýšené OON a zároveň 
dochází ke snížení platů – převod z platů do OON, 
přičemž na tyto zaměstnance není pamatováno při 
stanovení rozpočtu z MŠMT, je třeba potřebu finančních 
prostředků na tyto zaměstnance vykázat v rámci 
předávaná informací ze školních personálních systémů. 

 
 
 

 
 
 
Předpoklad růstu potřeby OON z uvedených důvodů lze 
v této chvíli považovat pouze za spekulaci. Pokud by 
ovšem k růstu této potřeby z objektivních důvodů došlo, 
bude ministerstvo uplatňovat zohlednění této 
skutečnosti ve svých disponibilních rozpočtových 
zdrojích. 
 
 
 
Souhlas návrh znění § 161c odst. 2 písm. a) a c) bude 
upraven 
 
 
 
 
V předloženém návrhu je nakládání s „ostatními 
osobními náklady“ obecně řešeno v § 161c odst. 3, 
písm. f) tj. v režimu nakládání s „rezervou“ tj. 
v kompetenci KÚ, podle pravidel stanovených MŠMT. 
Postup současného režimu tj. možnost převodu z platů 
do OON zůstane zachován, ovšem s výjimkou 
přidělovaných zdrojů na pedagogy MŠ, ZŠ, SŠ, konz. a 
ŠD. Zde bude mít KÚ možnost přidělené prostředky na 
platy zvýšit o prostředky OON na dohody (do výše 
stanoveného maxima rozsahu vzdělávání) 
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2. K návrhu věcného obsahu vyhlášky ke střednímu 
vzdělávání (vyhl. č. 13/2005 Sb.):  
 
Navrhovaná skupina o minimálním počtu 6 žáků ve 
víceoborových třídách oborů vzdělání s výučním listem, 
kategorie E a H může znamenat likvidaci vzácných oborů (např. 
sedlář, včelař, zemědělský kovář a podkovář), kde pro 
zachování oboru jako takového vznikají s ohledem na 
požadavky trhu práce i skupiny menší. Navíc není řešena 
situace, kdy v průběhu vzdělávání dojde k poklesu žáků daného 
oboru, pod navrhovaný limit. Uvedené platí obdobně i v případě 
čtyřletých oborů, kdy v průběhu vzdělávání dochází k poklesu 
žáků a žáky není možné spojit s jiným oborem. 

 
 
 
Akceptováno, nebudeme regulovat nejnižší počet žáků 
na skupinu ve víceoborové třídě. 
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Kraj Připomínka Vypořádání připomínky 
Zlínský  
kraj 

Zásadní: 
 
K návrhu věcného obsahu novely vyhlášky č. 13/2015 Sb., o 
středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři  
 
K věcnému návrhu úpravy celkově navrhujeme, aby bylo 
uvedeno, že stanovené počty se týkají pouze denní formy 
vzdělávání a změna se bude týkat až nově otevíraných tříd, tzn. 
náběhově. Konkrétně navrhujeme následující změny věcného 
návrhu vyhlášky takto: 

• věcný návrh úpravy - odrážka 2: 
Navrhujeme text v tomto znění: 
Ve víceoborových třídách ve třídách oborů vzdělání s výučním 
listem, kategorie dosaženého vzdělání E a H se dělí třída 
maximálně na 3 skupiny, v každé skupině po jednom oboru 
vzdělání stejné kategorie dosaženého vzdělání a stejného 
ročníku. Nejnižší počet žáků ve skupině příslušného oboru 
vzdělání jsou 4 žáci. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, nebudeme regulovat nejnižší počet žáků 
na skupinu ve víceoborové třídě. 
 

• věcný návrh  úpravy - odrážka 3: 
Navrhujeme text v tomto znění: 
Ve víceoborových třídách oborů vzdělání s maturitní zkouškou 
kategorie dosaženého vzdělání M a L0 (kromě oborů vzdělání 
lyceí) se dělí třída maximálně na dvě skupiny, v každé skupině 
po jednom oboru vzdělání stejné kategorie dosaženého 
vzdělání a stejného ročníku. Nejnižší počet žáků ve skupině 
příslušného oboru vzdělání je 5 žáků. 

 
Akceptováno, nebudeme regulovat nejnižší počet žáků 
na skupinu ve víceoborové třídě. 
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Zdůvodnění:  
 
Ve Zlínském kraji se již několik let realizuje „Podpora řemesel 
v odborném školství“. Jde o podporu některých vybraných 
oborů, které jsou požadovány na trhu práce.  Bohužel často je 
ze strany uchazečů o ně malý zájem, proto se může stát, že 
počty žáků v některých oborech jsou nižší, než je uvedeno ve 
věcném návrhu. 
V nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání 
v základním, středním a vyšším odborné vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, je u některých oborů uveden nejvyšší 
počet žáků na učitele odborného výcviku 6 žáků (např. u oboru 
Tesařské práce). Ve věcném návrhu je uvedeno 6 žáků jako 
nejnižší počet žáků ve skupině příslušného oboru. Tím mohou 
vzniknout některým školám komplikace v odborném výcviku při 
dělení žáků do skupin. 
Na závěr uvádíme podněty, které by mohly způsobit komplikace 
v souvislosti s věcným návrhem novely vyhlášky: 
Předpokládáme, že uvedený věcný návrh se nevztahuje na 
obory vzdělání skupiny 82 Umění a užité umění (s talentovou 
zkouškou), tedy, že § 2 odst. 2 vyhlášky č. 13/2015 Sb. zůstává 
i nadále v platnosti. U těchto oborů totiž individuální styl výuky 
neumožňuje velký počet žáků ve skupině. 
Rovněž by mohly nastat problémy u víceoborových tříd, kdy se 
v jedné třídě vzdělávají žáci oborů vzdělání s talentovou 
zkouškou s žáky příbuzného oboru „bez talentové zkoušky“ 
(např. kombinace oboru 82-52-L/02 Uměleckořemeslné 
zpracování dřeva s oborem 33-42-M/01 Nábytkářská a 
dřevařská výroba). 
Zároveň předpokládáme, že jedná-li se o výuku v oboru 
vzdělání kategorie E ve třídě podle §16 odst. 9 školského 
zákona, nevztahuje se na tuto výuku ustanovení odrážky 2 
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věcného návrhu, ale vztahuje se na ni ustanovení ve Vyhlášce 
27/2016 Sb. 
Dle předběžného šetření by uvedený věcný návrh novely 
vyhlášky měl negativní dopad na 64% středních škol ve 
Zlínském kraji. 
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Kraj Připomínka Vypořádání připomínky 
Středočeský 
kraj 

Zásadní připomínky: 
V souvislosti s navrhovanými změnami školského zákona 
v oblasti reformy financování RgŠ se Středočeský kraj připojuje 
k odmítavému stanovisku Plzeňského kraje ke koncepci této 
reformy v předloženém znění s následujícími body: 

1) Velmi zásadně se omezení týká rozhodovacích 
pravomoci jednotlivých krajů. Stanovením normativů 
z úrovně MŠMT pro rozhodující vzdělávací oblasti 
přicházejí kraje o možnost vyrovnávání disproporcí 
přidělených prostředků ve srovnání s reálnou potřebou 
v rámci rozpisu na jednotlivé školy. Možnost nakládat 
s rezervou stanovenou ze strany MŠMT se nejeví jako 
dostatečná k pokrytí všech odchylek a specifik v rámci 
kraje. Kraj takto může ovlivnit pouze cca 10 % celkového 
přiděleného objemu rozpočtu.  

2) Pokud se uvažuje o nulovém dopadu reformy na státní 
rozpočet, pak není nutné reformu provádět, neboť pouze 
změní poměr nadprůměrně a podprůměrně 
financovaných krajů ve srovnání s předchozím obdobím. 
V oblasti odměňování se reforma ve Středočeském kraji 
projeví negativně, protože Středočeský kraj je v oblasti 
mzdových normativů jedním z nadprůměrných v rámci 
ČR. I kdyby se potvrdil záměr MŠMT finančně dorovnat 
„nadprůměrné kraje“ v první fázi reformy, doplatí na to 
v dalších letech především střední školy a potažmo i kraj 
jako jejich zřizovatel.  

3) Ani rozdílné výše krajských normativů, které jsou 
prezentovány pouze v negativních souvislostech, nejsou 
zásadním argumentem pro reformu tak, jak je 
nastavena. Nijak totiž neodráží specifika a priority 

Neakceptováno: Tzv. připomínky Středočeského kraje 
představují spíše než konkrétní připomínku/y 
odůvodnění obecně odmítavého stanoviska 
Středočeského kraje k návrhu reformy financování RgŠ 
ÚSC 
 
Vysvětleno 
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jednotlivých krajů. Meziroční výraznější změna 
normativu u některého z oborů vzdělání může být 
ovlivněna subjektivním rozhodnutím KÚ. Zásadní vliv na 
úroveň normativů však má celkový objem prostředků 
poskytnutý z úrovně MŠMT.  

4) Střední vzdělávání má obecně odpovídat potřebám trhu 
práce a zaměstnavatelů příslušného kraje. MŠMT nemá 
kompletní představu o skutečné situaci v krajích a 
centralizace rozhodovacích pravomocí bude mít zásadní 
negativní dopady právě v oblasti středního vzdělávání. 
Dotkne se to velmi významně krajů jako dominantních 
zřizovatelů středních škol a dojde k výraznému zvýšení 
nákladů krajů na financování školství z krajských zdrojů. 
V této situaci se tedy nabízí, zda by rozhodující 
kompetence např. ve financování středního a vyššího 
odborného školství neměly přejít do přímého vlivu 
krajské samosprávy, za předpokladu jednoznačně 
stanovených zákonných pravidel. 

5) Použití metody stanovení maximálního počtu odučených 
hodin na třídu v závislosti na naplněnosti tříd (PH max) 
pro rozpočet na pedagogické pracovníky, je pro školy 
určitě spravedlivější než současné striktně normativní 
financování na žáka. Stačilo by však v rámci této metody 
stanovit v rámci rozhodovacích pravomocí krajů závazná 
omezení (intervaly hodnot pro jednotlivé typy škol a 
školských zařízení). Obdobně by mohlo být řešeno i 
financování nepedagogů při stanovení normativů na 
třídu, žáka, atd.  

6) Kvalita vzdělávání není zcela měřitelná a nejsou na její 
kvantifikaci nastaveny příslušné nástroje. Zlepšení 
kvality vzdělávání zcela jistě nezáleží pouze na poklesu 
naplněnosti tříd a kvalitativní parametr by kromě 
naplněnosti tříd neměl být součástí normativního 
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stanovení rozpočtu.  
7) V rámci personálního zajištění agend souvisejících 

s rozpisem rozpočtu na školy MŠMT nepředpokládá 
přímý dopad na personální zabezpečení KÚ. Vzhledem 
k radikálnímu snížení rozhodovacích pravomocí a 
celkového objemu prací na tvorbě rozpočtu se toto 
opatření neobejde bez rozsáhlé restrukturalizace 
činností v rámci KÚ.   

 
Připomínka: 
--------   
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Kraj Připomínka Vypořádání připomínky 
Královéhradecký 
kraj 

Zásadní: 
 

• K § 161 odst. 1 písm. a) 1. :  
V textu vymezujícím normativy pro mateřské školy, základní 
školy, střední školy a konzervatoře:   „1. normativy jako 
průměrnou měsíční výši nárokových složek platů s výjimkou 
platových tarifů připadajících na 1 úvazek pedagogického 
pracovníka,“  
ani jinde není vymezeno řešení výdajů spojené s odměňováním 
pedagogů za práci nad stanovený úvazek – hodiny trvale 
přidělené v rozvrhu. V případě mnoha škol jde o výdaje na platy 
v objemu stovek tis. Kč ročně. Dle sumarizovaných mzdových 
podkladů škol, zpracovaných k 4. 1.2016, činí plánované výdaje 
na platy (bez odvodů) v r. 2016 na tyto hodiny nad stanovený 
úvazek celkem 9,1 mil. Kč u učitelů ZŠ, 13,0 mil. Kč u učitelů 
SŠ, 1,4 mil. Kč u učitelů VOŠ, 1,3 mil. Kč u učitelů ZUŠ. 
Jde tedy o značné výdaje, které jsou v jednotlivých školách 
vypláceny s ohledem na zabezpečení výuky individuálně. Řešit 
tyto výdaje normativem zveřejněným ve věstníku nelze. Jiné 
řešení jsme v návrhu novely škol. zákona nenašli. Neřešit 
je také není správné. Tuto problematiku je nutno ošetřit 
transparentně a korektně ve prospěch dotčených škol a 
jejich pedagogických pracovníků. 
Rozhodnutí ředitele školy o rozsahu hodin nad úvazek v rozvrhu 
závisí na řadě okolností. Hodiny nad úvazek mají střední školy i 
proto, že žádného dalšího kvalifikovaného učitele potřebného 
zaměření nemají k dispozici. 
 

 
 
 
Tato připomínka bude akceptována 
Transparentní a korektní pravidla řešení problematiky 
bude zřejmě vhodné zahrnout do pravidel upravujících 
nakládání s rezervou (vzhledem k individuálnosti 
potřeby). Je však nutno podotknout, že z pohledu kvality 
vzdělávání i z pohledu náročnosti práce učitelů musí 
pravidla tohoto řešení umožnit školám řešit formou 
práce nad stanovený rozsah PPČ objektivně nutné 
situace, avšak zároveň musí školy motivovat 
k zabezpečení výuky standardními úvazky svých učitelů. 
Nelze připustit, aby se v důsledku těchto pravidel stalo 
v RgŠ ÚSC zajišťování výuky formou „nadúvazkové“ 
práce učitelů v RgŠ ÚSC standardním řešením. 
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• K § 161 odst. 4:  
Z textu „Finanční prostředky podle odstavce 3 písm. a) a b) se 
poskytnou do výše odpovídající maximálním počtům hodin 
stanovených podle odstavce 2 a podle § 161c odst. 2 písm. c)“ 
nevyplývá, zda toto omezení zapracuje do objemů rozpočtu již 
MŠMT („(3) Krajský úřad … rozepisuje a poskytuje finanční 
prostředky vymezené jednotlivým právnickým osobám 
ministerstvem“)  nebo vše bude muset odkontrolovat a 
zkorigovat KÚ. 
Tuto nejednoznačnost navrhujeme upřesnit. 
 
 

• K § 161c odst. 3 písm. f):  
K textu „rezervy k řešení nezbytných případů zvýšených 
přímých výdajů vzniklých v průběhu kalendářního roku. Součástí 
rezervy jsou mzdové výdaje na ostatní osobní náklady. …“  
Zde bychom chtěli konstatovat, že OON školy čerpají na 
zajištění nepravidelných činností spojených s výukou i 
provozem školy, dále pak na odměňování pracovníků 
zastupujících za kmenové zaměstnance, odstupné, v řadě 
případů i odměňování externích učitelů (např. odborníků 
z praxe), kteří mají na škole malý úvazek.    
Pokrytí potřeby na OON řešíme běžně převodem příslušné části 
normativně přidělených platů. Pouze odstupné obvykle 
zohledňujeme navíc (i na část odstupného si však může škola 
v průběhu roku ušetřit). V situaci, kdy budou platy pedagogů 
mateřských škol, základních škol, středních škol a VOŠ 
pokrývány podle úvazku kmenových úvazků (mzdové 
inventury), vypadnou z rozpisu mzdové náklady škol na hodiny 
výuky zajištěné na základě dohod. S takovýmto postupem 
nemůžeme souhlasit. 

 
Toto omezení zapracuje do objemů rozpočtu již MŠMT, 
ovšem kontrolu a případnou korekci bude provádět i 
krajský úřad 
 
 
 
 
 
 
 
 
V předloženém návrhu je nakládání s „ostatními 
osobními náklady“ obecně řešeno v § 161c odst. 3, 
písm. f) tj. v režimu nakládání s „rezervou“ tj. 
v kompetenci KÚ, podle pravidel stanovených MŠMT. 
Postup uplatňovaný v současném režimu tj. možnost 
převodu z platů do OON zůstane zachován, ovšem 
s výjimkou přidělovaných zdrojů na pedagogy MŠ, ZŠ, 
SŠ, konz. a ŠD. Zde bude mít KÚ možnost přidělené 
prostředky na platy zvýšit o prostředky OON na dohody 
(do výše stanoveného maxima rozsahu vzdělávání) 
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Navíc není jasné, zda bude moci KÚ využít prostředky na OON 
v rezervě k přesunům mezi již přidělenými platy a OON. To 
považujeme za potřebné – např. v případě krytí OON 
vyplácených v souvislosti se zastupováním jde dle našeho 
názoru o jediné správné řešení.  
 

• K návrhu novely zákona jako celku: 
Není možné realizovat variantu s nulovým dopadem do rozpočtu 
MŠMT. Jestliže dojde k posílení financování malých nebo 
špatně naplněných škol, pak to bude výhradně na úkor škol 
naplněných lépe. Z tohoto důvodu je nutné do systému přidat 
peníze. Je třeba upozornit na skutečnost, že ve třídách s 
naplněností při horní hranice kapacity je práce pedagoga 
náročnější (organizace, opravování, větší množství problémů k 
řešení apod.). Z přiložených tabulek jasně vyplývá, že ve 
srovnání obdobně organizovaných škol (Štětí – Mohelno) bude 
realitou výrazné krácení finančního přídělu v případě lépe 
naplněných škol.  
 
Další srovnání z tabulky (Chrast – Rajhrad) pak ukazuje, že pro 
školy bude finančně velmi výhodné držet se v naplněnosti tříd a 
skupin blízko spodní hranice a usilovat o maximální počet tříd. 
Porovnání ukazuje, že výše nenárokových složek na osobu je u 
školy s méně efektivní způsobem organizace výuky mírně vyšší 
než u školy s organizací ekonomičtější. Logicky by to mělo být 
naopak. 
V případě středních škol mohou být dle zájmu o obor rozdíly 
ještě výraznější. Dobře naplněné školy budou mít tedy horší 
podmínky pro práci i odměňování pedagogů než školy naplněné 
problematicky. 
 

 
 
 
 
 
 
Tuto skutečnost ministerstvo samo konstatuje 
v hodnocení dopadu navržené regulace (RIA). 
 
 
 
 
 
 
 
Pokud uvedené nesrovnalosti vyplývají z přiložených 
modelových propočtů (příloha k RIA) pak je nutno 
připomenout ilustrační charakter těchto tabulek. 
Výsledné stanovení opravných koeficientů pro 
nenárokové složky platů pedagogů podobné 
nelogičnosti v sobě zahrnovat nebude. 
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Standardní: 
• Vítáme každou rozumnou variantu řešení, která nahradí 

současný, pro náš kraj nespravedlivý rozpis dotace na 
přímé NIV krajům prostřednictvím republikových 
normativů. K tomuto nás zejména vede následující: 

- Plně se ztotožňujeme s popsanými nedostatky 
současného systému financování, které jsou 
obsaženy v materiálu „Závěrečná zpráva zhodnocení 
dopadů regulace“ v kapitole 1.2.1. (na straně 1-2) a 
v odst 1.2.3. na straně 4-5. 

- Rozpisy dotace na přímé NIV krajům prostřednictvím 
republikových normativů nám nezabezpečují 
odpovídající finanční prostředky (modely 
připravované MŠMT v rámci prací na reformě 
financování v předchozích letech by v našem kraji 
přinesly výrazné zlepšení financování našich škol). 

- Rozdíly ve zdrojích krajů jsou jedním z hlavních 
důvodů odlišnosti nastavení normativů jednotlivých 
krajů, na které MŠMT upozorňuje (a které kritizuje). 
Důsledkem jsou pak i velké rozdíly v dosažené 
úrovni odměňování – průměrných platů, průměrných 
nenárokových složek. Prvotní příčinou tohoto je 
necitlivý rozpis prostředků krajům metodou 
republikových normativů. 

• V předložené variantě řešení chybí výraznější prvky 
ekonomické regulace (které by nabízela varianta č. 1 
obsažená v důvodové zprávě). 

• není jasné, kdo bude řešit změny stanoveného rozpočtu 
v případě dodatečně zjištěných chybných podkladů, jak 
budou řešeny změny rozpočtu v souvislosti se změnami 
výkonů od září. 

• návrh předpokládá vytvoření rezervy, která bude 
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stanovena krajským úřadům z úrovně MŠMT. KÚ ji 
budou pravděpodobně přednostně využívat k pokrytí 
podpůrných opatření podle § 16 v průběhu daného 
kalendářního roku a finančních dopadů případného 
nárůstu výkonů v novém školním roce. Není popsáno, 
zda bude možné žádat MŠMT o její zvýšení ve 
zdůvodněných případech. 

• Z návrhu vyplývá, že veškeré rozhodující kompetence 
ovlivňující objemy prostředků do jednotlivých organizací 
budou v rukou úředníků MŠMT. Krajům, prostřednictvím 
přenesené působnosti krajským úřadům, zbude jen 
nepatrná míra kompetence a prostředků k řešení 
problémů, které systém nedokáže důsledně řešit 
(například otázky finančního krytí nákladů speciálních 
vzdělávacích potřeb spojených s integrací a inkluzí). 
Krajské úřady navíc nebudou mít dostatek nástrojů k 
řešení specifických problémů, které jsou odrazem nejen 
reálného života školských organizací, ale také krajových 
a oblastních specifik. 

• K § 161a odst. 1 písm. a):  
V případě financování dětských domovů (dále DD) navrhujeme 
do budoucna odlišit výši normativu podle velikosti jejich kapacit. 
Jednotkové náklady na zabezpečení DD s malou kapacitou jsou 
vyšší. Každoročně některé DD dofinancováváme – 
vynakládáme na ně více, než je příděl prostřednictvím 
republikového normativu.  

• K § 161a odst. 1 písm. b):  
V případě financování domovů mládeže (dále DM) do budoucna 
očekáváme obdobné principiální řešení, jako doposud - odlišit 
výši normativu podle počtu ubytovaných žáků a studentů 
(normativ ale již bude společný pro všechny kraje). Jednotkové 
náklady na zabezpečení DM s malými výkony jsou vyšší.  
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• K § 161b odst. 1:  
Pociťujeme riziko, že objem přidělený KÚ na tzv. ostatní školská 
zařízení prostřednictvím republikových normativů nebude stačit 
a KÚ budou muset přikročit k restriktivním úpravám svých 
krajských normativů (vliv nákladných malých školních jídelen, 
výkonů školních klubů). 
Věříme, že MŠMT odpovědným nastavením příslušných 
normativů ošetří riziko i v tomto případě. Každopádně by bylo 
vhodné mít možnost čerpat prostředky z rezervy i na „ostatní“ 
školská zařízení.  
 
Závěrem je třeba podotknout, že vzhledem k neznalosti 
všech parametrů nově nastaveného principu a také k 
nedostatečnému časovému prostoru pro vypracování 
analýz není možné objektivní posouzení dopadů 
navržených změn. 
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Kraj Připomínka Vypořádání připomínky 
Kraj Vysočina Obecné připomínky k návrhu zákona jako celku 

1. Připomínka k návrhu zákona: 
Z návrhu zákona není zřejmé, z jakého důvodu v § 161 
nejsou řešeny opravné koeficienty k normativům u jiné než 
denní formy vzdělávání u středních škol a vyšších 
odborných škol.  
Opravný koeficient pro jiné než denní formy vzdělávání je 
zmiňován pouze jednou, a to v § 161 odst. 1 písm. c) bod 3 jako 
opravný koeficient k normativům na mzdové prostředky 
pedagogických pracovníků připadající na 1 studenta vyšší 
odborné školy v denní formě vzdělávání v akreditovaném 
vzdělávacím programu. K dalším normativům pro denní formu 
vzdělávání na 1 žáka nebo 1 třídu v oboru vzdělání středních 
škol a na 1 studenta v akreditovaném vzdělávacím programu  
vyšších odborných škol opravné koeficienty nejsou řešeny. 
Jedná se o normativy uvedené v § 161 odst. 1: 

 písm. a) bod 3 – normativy mzdových výdajů pro ostatní 
zaměstnance připadající u středních škol v denní formě 
vzdělávání na 1 třídu v oboru vzdělání, 

 písm. c) bod 2 - normativy mzdových výdajů pro ostatní 
zaměstnance připadající na 1 studenta v denní formě 
vzdělávání v oboru vzdělání, 

 písm. e) – normativy ostatních neinvestičních výdajů 
připadající na 1 žáka v denní formě vzdělávání v oboru 
vzdělání, na 1 studenta v denní formě vzdělávání v 
akreditovaném vzdělávacím programu. 

Požadujeme proto zdůvodnění navrhované právní úpravy, 
neboť k této otázce nelze žádné informace dohledat v důvodové 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Odůvodnění: Navržená právní úprava vychází z toho, 
že středním a vyšším odborným školám budou pro jiné 
než denní formy studia poskytovány pouze finanční 
prostředky na mzdy (platy) pedagogů. Prostředky na 
mzdy ostatních zaměstnanců a na ONIV budou 
poskytovány pouze na příslušné jednotky výkonu 
v denní formě studia. 
 
Vysvětleno 
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zprávě ani v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

2. Připomínka k návrhu zákona: 
Upozorňujeme, že z dikce zákona není zřejmé a ani v 
důvodové zprávě není naznačeno, jakým způsobem bude 
řešena potřeba škol, které část výuky do stanoveného 
maximálního počtu hodin výuky zajišťují formou 
přespočetných hodin a nebo dohodami o provedení práce 
nebo dohodami o pracovní činnosti.  
U přespočetných hodin, dohod o provedení práce a dohod o 
pracovní činnosti považujeme za vhodné neřešit jejich 
financování z rezervy, ale navýšením tarifních platů v poměru, 
ve kterém školou vykázaná míra přímé vyučovací povinnosti je 
nižší než vykázaný údaj o rozsahu poskytovaného vzdělávání. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 
Viz. vypořádání k připomínce č. 3 
 
Vysvětleno 

3. Připomínka k návrhu zákona: 
Návrh zákona rovněž neupravuje, jaký bude další postup v 
případě, kdy bude rezerva zcela vyčerpána. V takovém 
případě není zřejmé, z čeho budou dále hrazeny potřebné 
výdaje škol a školských zařízení, zda např. z dodatečné 
dotace MŠMT krajským úřadům na základě žádosti nebo z 
prostředků zřizovatele. V případě žádosti o dodatečnou 
dotaci dále vyvstává otázka, jak bude žádost ze strany 
MŠMT posuzována a jakým způsobem o ní bude 
rozhodováno.   
Domníváme se, že požadavky na přidělení finančních 
prostředků z rezervy mohou být, alespoň v prvních obdobích, 
značné, a to z následujících důvodů: 

 nabíhající podpůrná opatření, 
 

 
Bude akceptováno: 
Ve směrnici MŠMT k nakládání s rezervou bude 
upraven i postup KÚ a pravidla pro uplatnění požadavků 
na úpravu výše přidělené rezervy v průběhu 
kalendářního roku. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Souhlas toto bude jeden z důvodů pro žádost KÚ o 
posílení rezervy 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8XN371O)



čj. MSMT-1180/2016 
 

78 
 

 dopad novely zákona o pedagogických pracovnících č. 
379/2015 Sb. – odstupné pedagogickým pracovníkům, 
zejm. v případě asistentů pedagoga, 

 
 
 

 dopad ostatních osobních nákladů – není jasné, zda 
použití z rezervy bude určeno na převod z platů do 
ostatních osobních nákladů (např. zástupy), či se bude 
jednat o dofinancování do maximálního počtu hodin 
výuky v případě, kdy škola bude část výuky zajišťovat 
nikoli pedagogickými pracovníky v pracovním poměru 
založeném pracovní smlouvou (pokryté tarify), ale 
pedagogickými pracovníky na základě dohod o pracích 
konaných mimo pracovní poměr,  
 
 

 obdobná situace s požadavkem na dofinancování z 
rezervy nastává i v případě, kdy škola bude část výuky 
do stanoveného maximálního počtu hodin zajišťovat 
přespočetnými hodinami, pokud zafinancování nebude 
zajištěno jiným způsobem.  

 
 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

Předpoklad růstu potřeby OON z uvedených důvodů lze 
v této chvíli považovat pouze za spekulaci. Pokud by 
ovšem k růstu této potřeby z objektivních důvodů došlo, 
bude ministerstvo uplatňovat zohlednění této 
skutečnosti ve svých disponibilních rozpočtových 
zdrojích. 
 
V předloženém návrhu je nakládání s „ostatními 
osobními náklady“ obecně řešeno v § 161c odst. 3, 
písm. f) tj. v režimu nakládání s „rezervou“ tj. 
v kompetenci KÚ, podle pravidel stanovených MŠMT. 
Postup uplatňovaný v současném režimu tj. možnost 
převodu z platů do OON zůstane zachován, ovšem 
s výjimkou přidělovaných zdrojů na pedagogy MŠ, ZŠ, 
SŠ, konz. a ŠD. Zde bude mít KÚ možnost přidělené 
prostředky na platy zvýšit o prostředky OON na dohody 
(do výše stanoveného maxima rozsahu vzdělávání) 
 
 
 
Řešení problematiky bude zřejmě vhodné zahrnout do 
pravidel upravujících nakládání s rezervou (vzhledem 
k individuálnosti potřeby). Je však nutno podotknout, že 
z pohledu kvality vzdělávání i z pohledu náročnosti 
práce učitelů musí pravidla tohoto řešení umožnit 
školám řešit formou práce nad stanovený rozsah PPČ 
objektivně nutné situace, avšak zároveň musí školy 
motivovat k zabezpečení výuky standardními úvazky 
svých učitelů. Nelze připustit, aby se v důsledku těchto 
pravidel stalo v RgŠ ÚSC zajišťování výuky formou 
„nadúvazkové“ práce učitelů v RgŠ ÚSC standardním 
řešením. 
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Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu zákona 
1. Připomínka k Čl. I bodu 5: 

Navrhujeme v § 161 odst. 1 písm. e) upřesnění formulace 
tohoto ustanovení tak, že se slova „1 dítě, 1 žáka ve školní 
družině“ nahradí slovy „1 dítě nebo 1 žáka ve školní 
družině“. 
Dále navrhujeme v § 161 odst. 1 písm. e) slova „1 žáka v 
denní formě vzdělávání v oboru vzdělání nebo 1 studenta v 
denní formě vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím 
programu“ nahradit slovy „1 žáka v denní formě vzdělávání 
v oboru vzdělání a 1 studenta v denní formě vzdělávání 
v akreditovaném vzdělávacím programu“.  
Po navrhovaném upřesnění bude z ustanovení jednoznačně 
vyplývat, že se jedná o dítě vzdělávající se v přípravné třídě 
základní školy nebo přípravném stupni základní školy speciální, 
které navštěvuje školní družinu. Dále bude napraveno chybné 
použití spojky, neboť roční výše ostatních neinvestičních výdajů 
státního rozpočtu se stanoví zvlášť na 1 žáka v denní formě 
vzdělávání v oboru vzdělání a zvlášť na 1 studenta v denní 
formě vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím programu.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

2. Připomínka k Čl. I bodu 5: 
Navrhujeme v § 161 odst. 3 písm. c) z důvodu sjednocení 
terminologie za slova „na které“ doplnit slovo „uvedené“.  
 

3. Připomínka k Čl. I bodu 5: 
Domníváme se, že v § 161 odst. 3 písm. d) je chybně uveden 
odkaz na odst. 1 písm. c) bod 3, který se týká opravných 
koeficientů k normativům pro jiné než denní formy vzdělávání.  

 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
Akceptováno. 
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Navrhujeme proto v § 161 odst. 3 písm. d) chybný odkaz 
vypustit a slova „písm. c) bodu 1, 2, a 3“ nahradit slovy 
„písm. c) bodu 1 a 2“.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

4. Připomínka k Čl. I bodu 5: 
Navrhujeme v § 161 odst. 3 písm. f) nahradit slova „§ 161c 
odst. 1“ slovy, resp. odkazem na „§ 161c odst. 1 písm. a)“.  
Jedná se o odstranění legislativně technického nedostatku 
spočívajícího v neúplném odkazu na příslušné ustanovení 
zákona.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

5. Připomínka k Čl. I bodu 6: 
Navrhujeme vysvětlit, proč byla zvolena v případě 
navrhovaných § 161a a § 161b odlišná terminologie; 
následně navrhujeme tato ustanovení dát do souladu. 
Srovnej: 
§ 161a počítá, na rozdíl od § 161b, se zveřejněním 
republikových normativů ve Věstníku (viz § 161a odst. 1: 
„Ministerstvo stanoví na kalendářní rok a zveřejní ve Věstníku 
… republikové normativy …“ a § 161b odst. 1: „Ministerstvo 
rozepisuje a poskytuje krajským úřadům formou dotace37) na 
zvláštní účet kraje finanční prostředky …“). 
Ustanovení § 161a odst. 2 používá formulaci: „Krajský úřad v 
přenesené působnosti ... rozepisuje prostřednictvím krajských 
normativů a poskytuje ... finanční prostředky ...“ a § 161b odst. 
2: „Krajský úřad v přenesené působnosti ... rozepisuje 
prostřednictvím krajských normativů a poskytuje ... dotaci ...“. 

 
 
 
 
 
Akceptováno. 
 
 
 
 
 
 
Souhlas: jedná se toliko o legislativně technickou 
nedůslednost terminologie těchto ustanovení bude 
uvedena do vzájemného souladu). 
 
 
Akceptováno - Nejde o odlišnou terminologii, ale o 
absenci formy, jakou MŠMT normativy stanoví. Navrhuji 
doplnit do poslední věty § 161b odst. 1 „na kalendářní 
rok a zveřejní ve Věstníku“ a přesunout ji do úvodu 
odstavce. 
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Není zřejmé, zda volba odlišné formulace těchto ustanovení 
sleduje nějaký záměr či zda se jedná toliko o legislativně 
technickou nedůslednost (ve druhém případě navrhujeme 
terminologii těchto ustanovení uvést do vzájemného souladu). 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 

6. Připomínka k Čl. I bodu 6: 
Navrhujeme upřesnění § 161a odst. 2 tak, že se za slova 
„právnickým osobám“ doplní slova „zřízeným obcí, 
svazkem obcí nebo krajem“.   
 
 
 

7. Připomínka k Čl. I bodu 6: 
Ustanovení § 161b obsahuje úpravu financování ostatních 
školských zařízení zřizovaných územními samosprávnými celky. 
Toto ustanovení se vztahuje na domy dětí a mládeže, školní 
kluby, školská poradenská zařízení, ale i školní jídelny. Ve 
vztahu ke školním jídelnám takto navrhované nastavení 
republikových normativů nezohledňuje rozdílnou velikostní 
strukturu mateřských a základních škol v jednotlivých krajích, 
která se promítá i do velikostní struktury školních jídelen. Kraje s 
velkým počtem malých škol a tedy i malých školních jídelen, 
které jsou jednotkově nákladnější, budou v případě přijetí 
navržené právní úpravy znevýhodněny.  
V případě školních jídelen se jedná o poskytování hmotného 
zabezpečení dle § 122 školského zákona, které zajišťuje 
právnická osoba, příp. ve spolupráci se zřizovatelem. V případě 
dětí v mateřských školách, přípravných třídách základních škol 
a přípravném stupni základní školy speciální, žáků základních 
škol a nezletilých žáků středních škol je navíc školní stravování 

 
 
 
 
 
 
Akceptováno jinak. Spojení „zřizovaných krajem, obcí 
nebo svazkem obcí“ bude v názvu § 161a. Domníváme 
se, že tím bude dostatečně ozřejměno (s užitím 
systematického výkladu), že právnickými osobami podle 
odstavce 2 se rozumí pouze ty, o nichž se hovoří 
v názvu paragrafu a v odstavci 1. 
Vysvětleno 
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nárokové. Je tedy otázkou, jak v tomto případě lze uplatnit 
rozdílné koncepce a priority krajů v případě obecních školních 
jídelen (viz předkládací a důvodová zpráva).  
Domníváme se, že krajské normativy školních jídelen nebude 
možné v okamžiku jejich tvorby bilancovat i z rezervy rozepsané 
a poskytnuté  krajským úřadům MŠMT podle §161c odst. 3 
písm. f). 
Za vhodnější řešení považujeme zahrnout školní jídelny do 
§ 161a a stanovit pro školní jídelny republikové normativy 
jako roční výši výdajů státního rozpočtu připadajících na 1 
stravovaného, případně při stanovení republikových 
normativů dle § 161b odst. 1 zohlednit velikost školních 
jídelen.  
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 
 
 

8. Připomínka k Čl. I bodu 10: 
Navrhujeme v § 170 písm. f), aby se minimální personální 
standardy vztahovaly na všechna školská zařízení bez 
rozdílu zřizovatele, neboť v tomto směru neshledáváme 
relevantní důvod pro rozdílný přístup.  
Všechna školská zařízení zajišťují veřejnou službu a stanovený 
minimální personální standard by měl zaručovat určitou úroveň 
vzdělávání a služeb poskytovaných školskými zařízeními bez 
ohledu na jejich zřizovatele.  

9. Připomínka k Čl. I bodu 12: 
Navrhujeme v § 182 odst. 1 chybně uvedený odkaz na „§ 
161a odst. 3 a 4“ nahradit odkazem na „§ 161a odst. 2“. 
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 
 
Rezerva bude tvořena na základě několika různých 
objektivních parametrů, charakterizujících reálné 
potřeby RgŠ v jednotlivých krajích. Jedním z těchto 
parametrů bude i ukazatel charakterizující hustotu 
osídlení v kraji, tj. ukazatel charakterizující objektivní 
potřebu většího počtu menších školských zařízení, mj. 
např. školních jídelen. Předpokládáme, že tu část 
rezervy generovanou uplatněním tohoto parametru 
budou moci KÚ využít již v procesu tvorby svých 
krajských normativů. 
Navržené řešení na vyčlenění republikových 
normativů pro školní jídelny do § 161a 
nepovažujeme za nijak přínosné. Návrh na 
zohledňování některých specifik (např. velikostí) 
v republikových normativech nelze akceptovat.  
 
 
Navrhujeme akceptovat, je-li cílem stanovovat 
minimální personální standardy i pro soukromé 
školy. 
 
 
 
 
Akceptováno. 
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10. Připomínka k Čl. I (nad rámec novely): 
Nad rámec návrhu novely školského zákona považujeme za 
nutné upozornit na nevhodnost právní úpravy týkající se 
udělování souhlasu k využití asistenta pedagoga.  
S ohledem na nárokovost podpůrných opatření je udělování 
souhlasu ze strany krajského úřadu pouhou formalitou a zcela 
zbytečnou administrativou. Krajský úřad nemá de facto možnost 
vlastního uvážení, zda souhlas udělí nebo neudělí.  
Z tohoto důvodu navrhujeme, aby byl z § 16 školského 
zákona bez náhrady vypuštěn odst. 11.   
Tuto připomínku považujeme za zásadní. 

 
Akceptováno 
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Kraj Připomínka Vypořádání připomínky 
Jihomoravský 
kraj 

Zásadní připomínky: 
1. Návrh zákona v § 23 odst. 4 nedostatečně upravuje stávající 
text zákona, ve vztahu ke změnám způsobu financování 
regionálního školství, které novela přináší. Návrh zákona totiž 
dostatečně nezohledňuje skutečnost, že novela zákona stanoví 
nové financování regionálního školství, které nebude postaveno 
pouze na normativech, ale dále také na financování tarifních 
platů pedagogických pracovníků, poskytování příplatků atd. 
Podle našeho názoru je nezbytné, aby úprava předmětného 
ustanovení zahrnovala i takto definované části finančních 
prostředků poskytovaných právnímu subjektu na činnost školy 
dle školského zákona. 

 
Akceptováno: Návrh nového znění § 23 odst. 4 bude 
upraven 

2. Z navrhovaného textu novely zákona doporučujeme vypustit 
v § 111a odstavce č. 1 a č. 2. Podle našeho názoru není třeba 
přímo zákonem definovat trvání vzdělávací hodiny v zájmovém 
vzdělávání, protože nedochází k vymezení pojmu vzdělávací 
hodiny na jinou délku než, která odpovídá trvání hodiny jako 
běžné používané fyzikální jednotky. Současně se domníváme, 
že stávající úprava členění školní družiny i úprava členění 
ostatních vyjmenovaných školských zařízení je dostačující, byť 
není obsažena ve školském zákoně 
 

Neakceptováno, jedná se o doplnění a zpřesnění 
zákonné úpravy v oblasti zájmového vzdělávání, 
předejde se tím nejasnostem, a tvoří předpoklad pro 
podrobnější úpravy organizace vzdělávání v zájmovém 
vzdělávání novelou vyhlášky č. 74/2005 Sb. ve vazbě 
na stanovení provozních hodin a organizační členění, a 
to právě v souvislosti se změnou financování. 
Vysvětleno 

3. V  textu novely zákona doporučujeme zpřesnit znění § 111a 
odst. 3, který umožňuje zařazování věkově rozdílných účastníků 
do jednoho oddělení školní družiny, do jedné organizační 
jednotky střediska volného času nebo školního klubu. Použité 
vyjádření „účastníci z různých ročníků“ je zcela nedostatečné 
(účastníky činnosti školských zařízení totiž nemusí být jen osoby 
současně zařazení do „ročníků“ škol) 

Akceptováno částečně, bude zpřesněno v rámci 
novely prováděcí vyhlášky č. 74/2005 Sb. 
Vysvětleno 
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 4. V navrhovaném textu zákona v § 161 odst. 1 písm. a) bodu 1 

doporučujeme změnit nesrozumitelnou definici normativu, tak 
aby bylo zřejmé, že se jedná o stanovení finančních prostředků 
na nárokové složky platu pedagogických pracovníků bez 
zahrnutí objemu finančních prostředků, které odpovídají výši 
tarifních platů. 

Akceptováno: navrhovaný text zákona v § 161 odst. 1 
písm. a) bodu 1 bude upraven 

5. V navrhovaném textu novely § 161 odst. 1 písm. b) a písm. d) 
požadujeme změnit tak, aby i pro školní družiny byl konstruován 
normativ pro „ostatní zaměstnance“. Není důvod u těchto 
činností nezohledňovat výdaje na „ostatní zaměstnance“. 
S touto změnou by samozřejmě musely korespondovat i změny 
souvisejících dalších ustanovení novely.  

Neakceptováno: stanovení normativu pro „ostatní 
zaměstnance“ školních družin“ není nutno stanovovat 
centrálně – bude nadále v kompetenci KÚ v režimu 
krajských normativů 
Vysvětleno 

6. Navrhovaný text novely v § 161 odst. 1 písm. c) bod 1 
používá pojem „mzdové prostředky“, § 161 odst. 1 písm. c) bod 
2 a § 161c odst. 3 písm. f) používá pojem „mzdové výdaje“ 
a § 161c odst. 2 písm. a) používá pojem „mzdové nároky“. 
Stávající i novelizované znění § 160 školského zákona však 
důsledně rozlišuje pojmy „mzda“ a „plat“. Není tedy zřejmé, zda 
jsou v § 161 a následujících myšleny opravdu jen mzdové 
prostředky, mzdové výdaje a mzdové nároky, nebo také 
prostředky na platy, platové výdaje a platové nároky. 
K odstranění takové nejednoznačnosti považujeme za potřebné 
do zákona zakotvit legislativní zkratku, která umožní nahrazení 
pojmů „mzda“ a „plat“ pouze pojmem „mzda“. 

Akceptováno částečně: Pojmy budou sjednoceny. 
V textu § 161, a dalších však pojem „mzdové“ 
neznamená vymezení mzdy ve smyslu § 109, odst. 2 
zákoníku práce, ale vymezení ve smyslu rozpočtovém, 
tzn. Mzdové prostředky se v RgŠ ÚSC dělí na 
prostředky na platy a prostředky na ostatní osobní 
náklady. 
Vysvětleno 

7. Navrhovaný text novely v § 161 odst. 3 písm. a) a v § 161c 
odst. 3 písm. a) a b) používá pojem „příslušenství“. Stávající i 
novelizované znění § 160 školského zákona však důsledně 
takového pojmu nepoužívá. Není tedy zřejmé, zda pojem 
„příslušenství“ nemá jiný obsah, než jinde zákonem používané 
pojmy. K odstranění takové nejednoznačnosti považujeme za 
potřebné do zákona zakotvit legislativní zkratku, která jasně 
vymezí obsah pojmu „příslušenství“. 

Akceptováno, pojem příslušenství bude upřesněn 
(odvody na sociální a zdravotní pojištění + tvorba FKSP) 
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8. Text novely v § 161 odst. 3 ani v jiných svých ustanoveních, 
vyjma § 161b a § 162 (výslovně uvedeno, že krajský úřad 
poskytuje dotace, respektive poskytuje dotace podle zvláštního 
zákona), nedefinuje, na základě jaké právního institutu 
poskytuje krajský úřad prostředky na financování škol a 
školských služeb. Vzniká tak nejistota jak a podle čeho mají 
krajské úřady postupovat, zda a jaké mají kontrolní kompetence 
atd. Navrhujeme tedy do novely zákona zakomponovat patřičný 
odkaz na právní institut případně na právní předpis, aby došlo 
ke zpřesnění vedoucímu k jednoznačnosti právní úpravy. 

Akceptováno poskytování prostředků formou dotace 
bude doplněno u všech relevantních ustanovení § 161 a 
dalších 

9. V navrhovaném textu novely v § 161c odst. 1 písm. a) 
požadujeme sousloví „se zřetelem k“ nahradit pojmem „podle“, 
který lépe vyjádří závislost výše příplatků na normované 
finanční náročnosti podpůrných opatření stanovených jiným 
právním předpisem. 

Neakceptováno. Rozdíl je minimální a vedlo by to ke 
zdvojení „podle“ ve větě. „Se zřetelem“ je zcela 
v pořádku. 
Vysvětleno 

10. V navrhovaném textu novely v § 161c odst. 3 písm. f) větě 
druhé požadujeme před slova „mzdové výdaje“ doplnit slova 
„finanční prostředky na“. Doplněný text podle našeho názoru 
lépe vystihuje úmysl zákonodárce stanovit, že z rezervy budou 
kryty i „mzdové výdaje na ostatní osobní náklady“. 

Bude akceptováno 

11. Do navrhovaném textu novely § 161c odst. 5 požadujeme 
doplnit periodicitu, v jaké krajské úřady budou rozepisovat 
a poskytovat finanční prostředky z rezervy. Domníváme se, že 
v modelu společného vzdělávání je tento časový aspekt nutné 
nastavit, aby byla zajištěna včasnost financování právnických 
osob zřizovaných krajem, obcemi nebo svazky obcí 
vykonávajících činnost školy nebo školského zařízení. 

Neakceptováno. Jde o rezervu, proto je problematické 
zákonem předem určit, v jakých periodách se z ní bude 
čerpat. 
Vysvětleno 

12. Navrhovaný text novely z § 161 vypustil vymezení 
kompetencí obcí s rozšířenou působností při zajištění 
financování škol a školských zařízení zřizovaných územně 
samosprávnými celky, a to bez náhrady. Tento stav považujeme 
za závadný, protože součinnost obcí s rozšířenou působností je 
v rámci tohoto procesu dále předpokládána, ale není nijak 

Akceptováno: kompetence obcí s rozšířenou 
působností při zajištění financování škol a školských 
zařízení zřizovaných územně samosprávnými celky 
budou do návrhu zákona zapracovány 
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zákonem zakotvena. Požadujeme, aby kompetence obcí 
s rozšířenou působností byly do novely školského zákona 
zapracovány. 

13. Z navrhovaného textu zákona požadujeme vypustit doplnění 
§ 170 o písm. f), které umožňuje ministerstvu stanovit 
prováděcím právním předpisem personální standardy 
pro zajištění poskytovaného vzdělávání a školských služeb 
ve školských zařízeních, která zřizuje kraj, obec nebo svazek 
obcí. Pro nastavení takových standardů neshledáváme důvod 
a ani důvodová zpráva, či zpráva RIA potřebu takových 
standardů neodůvodňuje. Stávající právní úprava je podle 
našeho názoru dostatečná. 

Neakceptováno: stanovení personálních standardů 
považuje ministerstvo za zcela zásadní nástroj 
k regulaci minimální výše krajských normativů 
stanovovaných pro zajištění činnosti školských zařízení. 
Vysvětleno 

Standardní: 
1. Nad rámec stávající navrhované novely doporučujeme v § 
160 odst. 1 písm. c) a písm. d) rozšířit určení účelu použití 
státních finančních prostředků také na diagnostické potřeby 
školských poradenských zařízení. Stávající znění zákona 
pohříchu takové použití finančních prostředků neumožňuje, což 
významně ovlivňuje hospodaření školských poradenských 
zařízení, které plní klíčovou úlohu při identifikaci speciálních 
vzdělávacích potřeb dětí, žáků a studentů. 

 
Může být zváženo – doporučujeme však 
neakceptovat 

2. Navrhovaný textu zákona v § 161 odst. 2, v § 161c odst. 1 
písm. c) používá pojem „hodiny výuky“, který navrhujeme 
zaměnit za školským zákonem používaný pojem „vyučovací 
hodiny“, aby bylo dosaženo sjednocení pojmů v rámci právního 
předpisu. Ze stejného důvodu navrhujeme do stejného 
navrhovaného ustanovení školského zákona doplnit za slovo 
„třídu“ také pojem „oddělení“, který je dle stávající právní úpravy 
používán při organizaci vzdělávání na konzervatoři. 

Akceptováno 

3. Navrhovaný textu novely v § 161c odst. 1 písm. c) používá 
pojem „přímé výchovné práce“, který navrhujeme zaměnit za 
zákonem č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o 
změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, 

Akceptováno 
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používaný pojem „přímé pedagogické činnosti“, aby bylo 
dosaženo pojmového sjednocení. 

4. Závěrem si dovolujeme konstatovat, že navrhovanou změnu 
financování regionálního školství nepovažujeme za šťastnou, 
protože díky ní bude regionální školství financováno dvěma 
odlišnými způsoby. Realizace financování bude tedy náročnější, 
protože bude třeba zejména na úrovni krajských úřadů 
postupovat podle rozdílných pravidel obou způsobů financování, 
což je významnou komplikací. Dále platí, že v případě právních 
subjektů financovaných ve smyslu § 161b novely školského 
zákona není ani navrhovanou právní úpravou garantován objem 
prostředků, který ministerstvo v budoucnosti bude rozepisovat a 
poskytovat, čímž pro zřizovatele přetrvává významná nejistota 
predikce budoucích výdajů na činnost takových školských 
zařízení. 
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Kraj Připomínka Vypořádání připomínky 
Plzeňský kraj Zásadní připomínka: 

Odůvodnění: 
Zásadní princip změny spočívá v přesunu kompetencí 
z krajských úřadů v přenesené působnosti na centrální orgán = 
MŠMT. Dochází tím k podstatné změně orientace působnosti 
vyšších územně samosprávných celků tak, jak ji zaměřila 
legislativa definující smysl krajů při jejich vzniku v oblasti 
vzdělávání. Ve sféře vzdělávací politiky jde v podstatě o krok 
„zpět“ před rok 2000, bohužel ve značně modifikované formě 
a pomocí neúplných kroků. Jak už bylo řečeno, návrh 
předpokládá odejmutí rozhodující kompetence krajům (byť 
vykonávané v přenesené působnosti) v nejvýznamnější složce 
financování tzv. přímých výdajů na vzdělávání, ale na rozdíl od 
stavu před rokem 2004 při zachování jejich zřizovatelské 
kompetence. V oblasti středního a vyššího odborného 
vzdělávání ponechá MŠMT krajům odpovědnost za stav a 
dostupnost vzdělávací nabídky bez možnosti rozhodnout o jejich 
financování. 

 
 
Neakceptováno: Tzv. připomínky Plzeňského kraje 
představují spíše než konkrétní připomínku/y 
odůvodnění obecně odmítavého stanoviska Plzeňského 
kraje k návrhu reformy financování RgŠ ÚSC 
Plzeňský kraj na připomínce trvá 

Nově navrhovaný princip financování předpokládá v rámci RgŠ 
ČR jednotným způsobem určení hodnot komponentů rozpočtu 
centrálně z MŠMT, podle nichž bude stanoven rozpis prostředků 
pro jednotlivé organizace vykonávající činnost škol a školských 
zařízení. Veškeré rozhodující kompetence ovlivňující objemy 
prostředků do jednotlivých organizací budou v rukou úředníků 
MŠMT. Krajům, prostřednictvím přenesené působnosti krajským 
úřadům, zbude jen nepatrná míra kompetence a prostředků 
k řešení problémů, které systém nedokáže důsledně řešit 
(například otázky finančního krytí nákladů speciálních 
vzdělávacích potřeb spojených s integrací a inkluzí). Krajské 
úřady navíc nebudou mít dostatek nástrojů k řešení specifických 
problémů, které jsou odrazem nejen reálného života školských 
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organizací, ale také krajových a oblastních specifik. 
V současnosti často zmiňovaným propojením a nastavováním 
výsledků vzdělávacího procesu potřebám pracovního trhu 
přijdou kraje o veškeré základní nástroje k řešení těchto 
problémů, a to nejen ekonomické nástroje ale i administrativní 
(registr „Síť škol“). MŠMT bez znalosti reálných podmínek krajů i 
okresů bude přímo diktovat krajům potřebnost či nepotřebnost 
(tím i finanční podporu) oborů vzdělávání ve středních školách. 
Kraje budou mít k řešení této jim bytostně blízké otázky mající 
dlouhodobé sociální a ekonomické dopady do regionů pouze 
nástroj vlastního samosprávného rozpočtu. Krajům však 
zůstane před veřejností odpovědnost za stav vzdělávací 
soustavy nejenom kraje, ale i obcí. 
Všechny navrhované mechanismy (ve variantách 1. až 4.)  
předpokládají stanovovat objemy prostředků na tzv. přímé 
výdaje na vzdělávání pro jednotlivé organizace centrálně. 
Preferovaná varianta nastavuje princip pokrytí nákladů na 
požadovaný objem nezbytné pedagogické práce ve třídě 
(maximální počet odučených hodin) doplněný nastaveným 
limitem maximální finančně pokryté zaměstnanosti jak 
u pedagogických, tak nepedagogických pracovníků. Jde 
v podstatě o poměrně rovnostářský mechanismus, kterým se 
také vracíme před rok 2004, avšak jiným způsobem. I před 
rokem 2004 rozhodoval obdobným způsobem státní úředník, ale 
v úrovni a kompetencích okresních školských úřadů s velmi 
dobrou znalostí místních podmínek a se zodpovědností vůči 
tomuto místu působení. Právě odtrženost státního orgánu od 
veřejné správy především vůči obecním samosprávám (vůči 
středním školám, ale nejenom jim, plnil školský úřad roli 
zřizovatele), byl jeden z důležitých motivů pro následnou 
legislativní změnu a delimitaci majetku a kompetencí na kraje. 
Jedním z hlavních argumentů nezbytnosti změny financování 
jsou velké rozdíly v nastavení hodnot normativů mezi kraji. 
Rozdílná výše normativů mezi jednotlivými kraji je důsledkem 
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realizace odůvodněného zájmu diferencovat rozsah podpory 
v souladu s objektivními zájmy kraje. Je odrazem odlišnosti 
struktury a charakteru jednotlivých krajů jak v oblasti 
demografického profilu, tak struktury hospodářství, trhu práce, 
ale i dostupnosti vzdělávací nabídky. Tento argument je účelově 
vyzvedáván u všech dosud předkládaných návrhů, avšak nemá 
zásadní opodstatnění. Kraje budou muset v následujícím období 
stále více přihlížet k predikci trhu práce a zaměřit se na udržení 
vyváženého poměru mezi absolventy středních škol a 
regionálním trhem práce. Toto je možné realizovat na úrovni 
jednotlivých krajů nikoliv z centrální úrovně. 
K řešení případných skutečných nedostatků není zapotřebí 
měnit celý systém, ale stačí vymezit užší mantinely v 
kompetencích krajů ve stávajícím systému. Naopak centrálně 
stanovený systém parametrů rozpočtu nezbytně povede ke 
vzniku disproporcí v pokrytí skutečných potřeb, jejichž řešení se 
přesune na zřizovatele. 
Je nespornou pravdou, že systém financování přímo úměrný 
počtu jednotek výkonu přináší určitou nerovnost v odměňování. 
Na druhou stranu má regulativní schopnost a vyvíjí tlak na 
efektivnost. Není žádná záruka, že unifikovaný přístup definující 
rozsah odměny za vykonanou práci bez ohledu na to, kolik má 
učitel ve své třídě žáků, povede ke zvýšení kvality. Je ale jisté, 
že větší počet žáků ve třídě klade větší nároky na pedagoga. Je 
možné si představit, že kritérium snižující průměrnou naplněnost 
tříd může přinést vyšší kvalitu, ale nemůže ji zaručit.  
Mechanismus PH-Max (v minulosti již aplikovaný) jako takový 
nemusí být zásadním problémem. Otázkou je jeho dopad při 
centrálně jednotným způsobem MŠMT nastavenými parametry. 
V minulosti tyto parametry nastavoval školský úřad v rámci 
okresu podle konkrétních podmínek a s detailní znalosti situace.  
Centrálně nastavené parametry budou vycházet ze statisticky 
zjištěných dat. Tato data nezachytí změny, které nastanou až 
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skutečným přijetím dětí a žáků po zahájení školního roku a 
v mnoha případech realizovaných až v průběhu roku včetně 
změn v personálním obsazení škol, jako například u nastavení 
rozsahu speciálních vzdělávacích potřeb až po provedeném 
posouzení poradenskými zařízeními. Navíc podle záměru bude 
předběžnou kontrolu provádět MŠMT bez znalosti reálné 
situace u konkrétních škol. Je velmi sporná otázka kvality takto 
provedené kontroly s ohledem na poměrně značnou chybovost 
ve statistických šetřeních tak, jak se s ním dosud setkávají a 
potýkají stávající úředníci krajských úřadů. Na MŠMT bude 
muset narůst počet zaměstnanců.   
Dosud nebyl předložen žádný funkční nástroj vedoucí k 
objektivnímu měření kvality výsledku práce školy a není vůbec 
jasné, jak by takovéto kritérium mohlo být zakomponováno do 
principu financování škol. Je ale jisté, že kritérium snižující 
průměrnou naplněnost tříd zařazené do výpočtu objemu 
finanční podpory přinese tlak na výdaje ze státního rozpočtu, 
což reálně připouští i předložený materiál, jakož i připouští 
negativní dopad do značného počtu organizací (viz citace 
z materiálu: „Z modelu je zřejmé, že v tomto případě by aplikace 
navržených změn znamenala negativní dopad pro cca polovinu 
základních škol.“). Z dosud prezentovaných materiálů o reformě 
však není zřejmé zajištění těchto zvýšených nároků na státní 
rozpočet. 
Stát usiluje o větší roli v oblasti předškolního a základního 
vzdělávání a chce si k tomu upravit nástroje v souladu se závěry 
a doporučeními OECD. Jde o oblast, kde jsou objektivně i dány 
jednotné požadavky na organizaci vzdělávání, úrovně a výstupy 
z těchto stupňů vzdělávání. Je však zjevné, že výstupy ze 
středního vzdělávání mají zejména sledovat potřeby trhu práce 
a zaměstnavatelů daného regionu. Přestože se MŠMT 
připravuje na řízení oborové skladby z centrálního pohledu, je 
zřejmé, že nemá a do budoucna nikdy nebude mít objektivní 
představu o skutečné situaci v regionech. Zde bude mít 
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centralizace všech kompetencí nepochybně negativní dopady. 
Dopady v oblasti středního vzdělávání jsou největším rizikem 
všech variant reformy. A nejzásadnější dopady zde budou na 
úkor zřizovatelů, tedy krajů. V této situaci zvyšujícího se tlaku na 
reformu financování v oblasti středního a vyššího vzdělávání 
(kterou jednoznačně nepodporují ani v materiálu vyjádřené 
závěry OECD) je otázkou, zda by neměly rozhodující 
kompetence ve financování přejít do přímého vlivu 
samosprávného rozpočtu kraje, například formou RUD. 
Vzhledem k neznalosti všech parametrů nově nastaveného 
principu a také k nedostatečnému časovému prostoru pro 
vypracování analýz není možné objektivní posouzení dopadů 
navržených změn. Některé zásadní principy změn prováděcích 
předpisů a některé rozhodné parametry nezbytné pro výpočet 
byly dány krajským úřadům k dispozici až společně 
s kompletním materiálem k připomínkování. Reformu 
financování nelze realizovat bez zajištění nárůstu finančních 
prostředků ze státního rozpočtu. Z navrhovaného materiálu 
vyplývá, že u některých škol dojde ke snížení dosud 
poskytovaného objemu finančních prostředků. S tímto postojem 
nelze souhlasit. Současná úroveň platů pedagogických 
pracovníků je pod úrovní průměrného příjmu v nepodnikatelské 
sféře. 
Stanovisko Plzeňského kraje, které bude projednáno v Radě 
Plzeňského kraje dne 21. března 2016, bude zasláno po 
přijatém usnesení. 
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Kraj Připomínka Vypořádání připomínky 
Moravskoslezský 
kraj 

Zásadní připomínky: 
 
K § 16 odst. 11 zákona ve znění účinném od 1. 9. 2016 
Navrhujeme odstranit ze zákona podmínku souhlasu krajského 
úřadu k využití asistenta pedagoga.  
Odůvodnění:  

V návaznosti na změnu právní úpravy oblasti společného 
vzdělávání a návrhu reformy financování regionálního školství 
pozbývá smysl udělování souhlasu se zřízením funkce asistenta 
pedagoga krajskými úřady dle § 16 odst. 11. Proto 
doporučujeme tento institut zrušit. 

 

 
Akceptováno 
 

K čl. I bodu 6 - § 161a odst. 1 písm. a) a § 161c odst. 3 písm. 
e) 
 
Navrhujeme stanovit republikový normativ na jinou jednotku 
výkonu, například na rodinnou skupinu (blíže viz odůvodnění).  
Odůvodnění:  

Přidělování prostředků státního rozpočtu podle republikového 
normativu, který stanoví MŠMT na 1 lůžko kapacity dětských 
domovů, neúměrně zvýhodňuje ty kraje, které neupravují 
kapacity dětských domovů vzhledem k naplněnosti těchto 
zařízení (tzn., že je velký rozdíl mezi kapacitou a skutečným 
počtem dětí v dětských domovech). To se již děje v současné 
době a je žádoucí tento rozpor odstranit. 

 

 
Vhodná jednotka výkonu pro republikový normativ 
na DD bude ještě zvážena 
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K věcnému návrhu úpravy vyhlášky č. 13/2015 Sb., o 
středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, 1. až 4. 
odrážka 
1. K věcnému návrhu v 1. odrážce navrhujeme stanovit pouze 
nejnižší počet žáků ve třídě, nikoli v oboru vzdělání, neboť tím 
ředitel školy může nastavit organizaci vzdělávání v rámci tříd (i 
víceoborových) dle aktuálních potřeb s ohledem na zajištění 
maximální efektivity  
a hospodárnosti. S tím je spojena podmínka, aby zřizovatel 
v opodstatněných případech mohl souhlasit s menším počtem 
žáků ve třídě a třídu dofinancovat ze svých zdrojů. 

 
Akceptováno, ponechává se původní znění ve stávající 
vyhlášce č.13/2005 Sb., tzn.:“Nejnižší průměrný počet 
žáků ve třídě je 17.“ 
 
 

2. K věcnému návrhu ve 2. odrážce navrhujeme neomezovat 
počet žáků ve skupině příslušného oboru vzdělání a ponechat 
rozhodnutí v kompetenci ředitele školy. Počty žáků 
v jednotlivých oborech ve víceoborových třídách již 
v současnosti v některých případech klesají pod navrhovaný 
počet 6 žáků (zejména v oborech vzdělání kategorie E), a to 
z důvodu nejen malého počtu přihlášených uchazečů, ale také 
např. při předčasném ukončení vzdělávání (v oborech vzdělání 
kategorie E a H běžné). Uplatňování navrhovaného opatření by 
následně mohlo vést k omezení výuky oborů, které jsou 
poptávány zaměstnavateli a do kterých se hlásí marginální 
počty uchazečů (např. Pokrývač, Tesař). V opačném případě by 
bylo žádoucí zpracovat rovněž věcný návrh úpravy školského 
zákona, který by umožnil řediteli školy s nízkým počtem 
přihlášených uchazečů rozhodnout o nepřijetí přihlášených 
uchazečů z tohoto důvodu a o neotevření předmětné třídy i po 
vyhlášení prvního kola přijímacího řízení pro následující školní 
rok. 

Akceptováno, nebudeme regulovat nejnižší počet žáků 
na skupinu ve víceoborové třídě. 
 

3. K věcnému návrhu ve 3. odrážce navrhujeme neomezovat 
počet žáků ve skupině ze stejných důvodů uvedených 
k předchozímu bodu. 

Akceptováno, nebudeme regulovat nejnižší počet žáků 
na skupinu ve víceoborové třídě. 
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4. K věcnému návrhu ve 4. odrážce navrhujeme tento bod 
odstranit, neboť navrhovaná úprava by znemožnila slučování 
oborů o velikosti např. 18 + 7 žáků do jedné třídy, což by vedlo 
k navyšování počtu tříd a neefektivnímu čerpání mzdových 
prostředků. 

Doporučení: neakceptovat odstranění, ale upravit text 
tak, aby žáky tohoto oboru nebylo možno do 
víceoborových tříd dělit, ale aby k žákům tohoto oboru 
bylo možno žáky jiného oboru přidat. 
Akceptováno, za víceoborou třídu bude také 
považována také třída, ve které se vzdělávají žáci oboru 
vzdělání v počtu 18 a více a současně žáci oboru 
vzdělání stejného stupně a kategorie dosaženého 
vzdělání a ročníku do celkového počtu 30 žáků ve třídě. 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání připomínky 
Sdružení místních 
samospráv ČR 

Sdružení místních samospráv České republiky (SMS ČR) 
děkuje za možnost vyjádřit se k uvedenému materiálu a 
podává následující připomínky: 

• Z důvodu absence základních parametrů pro 
posouzení navržené změny (maximální rozsah 
vzdělávání hrazený ze státního rozpočtu, maximální 
rozsah poskytovaných školských služeb hrazený ze 
státního rozpočtu a další) naprosto odmítáme 
paragrafované znění novely zákona a považujeme 
jej za předčasné, dokud nebudou zřejmé úplné 
parametry návrhu, jejich dopad a finanční rámec 
dopadů návrhu. 

 
 
 
Je zájmem MŠMT, aby návrh konkrétní podoby všech 
souvisejících prováděcích předpisů byl předložen před 
projednáním návrhu v PSPČR ve druhém čtení. 
 

• Jako velmi negativní vnímáme velký rozsah 
proměnných, které budou teprve následně určeny 
podzákonnou normou.  

Připomínce zcela nerozumíme: Z pohledu nového 
systému financování jde pouze o jednu proměnnou a 
to stanovení maximálního rozsahu vzdělávání/PPČ ve 
vazbě na počtu žáků ve třídě/oddělení 

• Principiálně nesouhlasíme s tím, aby podstatné 
parametry systému se zásadním významem do 
financování byly určovány podzákonnou normou bez 
možnosti vyjádření dalších, pro financování a existenci 
škol rozhodných subjektů (zřizovatelé aj.)  

Všechny podstatné parametry systému se zásadním 
významem do financování jsou trvale předmětem 
odborné diskuse se školskými asociacemi 
 

• Absence konkrétních a závazných ukazatelů 
neumožňuje reálně modelovat dopad navržených 
opatření.  

V současné době (téměř 2 roky před realizací 
navržených opatření) skutečně nelze predikovat 
konkrétní a závazné ukazatele. 

• Reforma financování nemůže znamenat zánik škol, nebo 
zvýšené náklady pro zřizovatele u mateřských a 
základních škol na hranici výjimky (dle dnešních 
pravidel), a tedy další zhoršení postavení zřizovatele. 

Takový dopad reformy MŠMT rozhodně 
nepředpokládá. MŠMT naopak důvodně očekává, že 
se finanční situace takovýchto mateřských a 
základních škol v novém systému financování oproti 
současnosti zlepší. 
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• Požadujeme takové nastavení financování, aby bez 
zvýšených nároků na zřizovatele umožnilo fungování 
úplné základní školy při průměrné naplněnosti na třídu 
15 žáků a více. O způsobu financování a degresi 
příspěvku pod touto hodnotou lze vést diskusi. 

Tuto připomínku lze akceptovat pouze pro případy 
některých úplných ZŠ (např. školy s maximálně 2 
třídami v jednom ročníku). Obecně je však připomínka 
neakceptovatelná. Není důvod respektovat situaci, kdy 
se např. ZŠ se 45 žáky v ročníku „rozhodne“ je rozdělit 
do 3 tříd, když je může rozdělit pouze do tříd dvou. 

• Upozorňujeme na nezbytnost zachovat co nejširší síť 
mateřských a základních škol s ohledem na zachování 
dostupnosti předškolního a základního vzdělávání 
v obcích a zachování všech dalších funkcí, které škola 
v každé komunitě má. Tento požadavek odráží sídelní 
strukturu ČR a zachování stejných práv každého 
občana, bez ohledu na místo bydliště (město, nebo 
venkov). 

Tuto nezbytnost MŠMT, ani jím předkládaný návrh 
změny financování, nijak nezpochybňuje. 
 

• Předpokládaný počet negativně dotčených škol (50% 
všech škol – cca 4260) považujeme za neakceptovatelný 
a pro celý systém za destruktivní. 

Jde pouze o předpoklad situace, kdy ba změna 
financování měla proběhnout bez zvýšení výdajů 
státního rozpočtu do oblasti RgŠ. Reálnou možnost 
vzniku této situace MŠMT nepředpokládá. 

• Nesouhlasíme s novou výraznou administrativní a 
personální zátěží pro ředitele a dalšími náklady 
zřizovatele (sw apod.) 

Zvýšení administrativní zátěže lze vyjádřit v řádu 
několika hodin ročně, zvýšení personální zátěže pak 
nelze předpokládat vůbec. 

• Považujeme za potřebné více propracovat 
administrativní část věci (jak bude konkrétně 
prováděno), vč. vyčíslení dopadů. 

Není dostatečně zřejmý smysl připomínky 
 

• Požadujeme doplnění znění zákona o mechanismus 
svázání výše mzdových výdajů s financováním ze 
státního rozpočtu, tak aby se náklady hrazené ze 
státního rozpočtu pro vzdělávání a školské služby při 
dalších parametrických změnách vyhlášek, či nařízení 
postupně nepřenášely na ostatní partnery (zejména 
zřizovatele). 
 

Není dostatečně zřejmý smysl připomínky, a zejména 
není naprosto zřejmá možnost její faktické realizace. 
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Z výše uvedených důvodů navrhujeme:  
 
• Předložit zákon a realizovat reformu pouze za 

předpokladu finančního krytí nákladů z rozpočtu státu 
– reformu nelze realizovat na účet zřizovatelů. 
 
 

• Předložení návrhu novely zákona až poté co budou 
zřejmé parametry podzákonných norem, které jsou pro 
dopad novely rozhodující. 
 
 
 

• Seznámení odborné veřejnosti s  nastavením 
konkrétních parametrů vyhlášky upravující financování 
a jejich dopadů před tím, než bude novela předložena 
k připomínkovému řízení. 
 
 

• Zpracovat úplný model dopadů – až na úroveň 
konkrétní školy a tento předložit k diskusi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
• Pilotáž navržených změn s následným vyhodnocením, 

před realizací komplexní reformy. 
 
 
 

 
 
Návrh novely zákona bude předložen k projednání do 
vlády, která rozhodne jak o realizaci, tak o 
zabezpečení reformy ze státního rozpočtu. 
 
 
Takovéto řešení nelze akceptovat. Všechny parametry 
podzákonných norem, které jsou pro dopad novely 
rozhodující, však budou zřejmé před projednáváním 
návrhu novely v PSPČR. 
 
 
Tutu připomínku lze podle názoru MŠMT považovat za 
splněnou. 
 
 
 
 
MŠMT sice takovéto modely průběžně zpracovává, 
jejich vypovídající hodnota je však pouze ilustrační. 
Modelový dopad na úroveň konkrétních škol je totiž 
velmi zásadně proměnný s počty jejich žáků, a 
v současné době nelze nijak predikovat počty žáků 
konkrétních škol v roce 2018. Zpracované modely tak 
mohou postihovat pouze dobu minulou a jejich 
předkládání k diskusi tak nemá podle MŠMT žádné 
opodstatnění. 
 
 
Neakceptováno: S pilotáží navržených změn před 
realizací  komplexní reformy se nepočítá 
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• Přechodné období zavádění změny. 
 

 

S přechodným obdobím zavádění vlastní změny 
systému financování se nepočítá. V prvních letech 
realizace však budou platit přechodná pravidla pro 
nakládání s rezervou, která umožní Krajským úřadům a 
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností využít 
tuto rezervu i k eliminaci případných významných 
negativních dopadů změny financování na jednotlivé 
školy. 
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Připomínkové místo Připomínka Vypořádání připomínky 
UNIE 
Zaměstnavatelských 
svazů ČR 
a Unie školských 
asociací ČR 
CZESHA 

Zásadní: 
1. K § 23 odst. 1.  

V odst. 1. § 23 považujeme za nutné upřesnit organizační 
členění základní umělecké školy, která se člení na 
umělecké obory a oddělení. Navrhovaný text odst. 1. § 23 
zní: „1. Mateřská, základní a střední škola se organizačně 
člení na třídy, vyšší odborná škola na studijní skupiny, 
konzervatoř na oddělení, základní umělecká škola na 
umělecké obory a oddělení a jazyková škola s právem 
státní jazykové zkoušky na kursy.“ 

 

2. K § 26 odst. 1.  
Do odst. 1. § 26 navrhujeme doplnit, kolik minut trvá 0,5 
vyučovací hodiny, která se v základním uměleckém 
vzdělávání běžně používá a jejíž délka není nikde 
definována. V praxi se standardně používá 0,5 vyučovací 
hodiny v délce 25 minut. Navrhovaný text odst. 1. § 26 
zní: 

„1. Vyučovací hodina v základním, základním uměleckém, 
středním a vyšším odborném vzdělávání trvá 45 minut. 
Polovina vyučovací hodiny v základním uměleckém 
vzdělávání trvá 25 minut. Vyučovací hodina odborného 
výcviku a odborné praxe ve středním a vyšším odborném 
vzdělávání trvá 60 minut. Rámcový nebo akreditovaný 
vzdělávací program pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami může stanovit odlišnou délku vyučovací hodiny. V 
odůvodněných případech lze vyučovací hodiny dělit a 
spojovat.“ 

3. Z ustanovení § 161 a následujících není dostatečně 
zřejmé, že se vztahují pouze na financování škol a 

 
Vysvětleno: 
Jde zřejmě o nedorozumění. V § 23 jde o organizační 
členění na organizační jednotky – tedy třídy, skupiny a 
oddělení. Připomínka (dělení dle uměleckého oboru) 
směřuje k dělení podle zaměření obsahu vzdělávání. 
Kromě toho se v ZUŠ vzdělávání podle jednoho RVP 
ZUV. 
 
 
 
Vysvětleno: 
Školský zákon umožňuje vyučovací hodiny dělit (§ 26 
odst. 1 poslední věta). Je tedy na řediteli školy, jak 
stanoví délku poloviny vyučovací hodiny, není třeba 
určovat zákonem.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, text bude upraven. 
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školských zařízení zřizovaných obcemi, kraji a 
dobrovolnými svazky obcí. Vztah ke školám a 
školským zařízením těchto zřizovatelů se (navíc 
s opomenutím svazků obcí, které nemají právní povahu 
územního samosprávného celků) uvádí v nadpisech, 
což k dostatečnému určení osobní působnosti 
ustanovení nepostačuje. V samotném normativním textu 
se zmínka o druzích zřizovatelů objevuje až v § 161b, 
zatímco v předchozích (nutno zdůraznit, že 
důležitějších) ustanoveních chybí. 

4. Z tohoto pohledu považujeme za stěžejní jednoznačné 
vymezení věcného rozsahu škol z pohledu jejich 
zřizovatele zejména ve zmocnění v § 161 odst. 2. Zde 
požadujeme jednoznačné uvedení, že maximální počet 
hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu 
v závislosti na počtu žáků ve třídě se vztahuje pouze 
na školy zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí. 

5. Konstrukci normativů pro financování činnosti škol nelze 
stavět na pojmosloví, kterému chybí legální definice. 
Pojem „ne/nárokové složky platu“ nemá oporu 
v pracovněprávních předpisech a k jeho použití 
v právním předpisu nepostačuje, že praxe má jistou 
představu, co se pod těmito víceméně slangovými 
výrazy skrývá. Z právního hlediska je pak nutné 
připomenout, že je rozdíl v tom, má-li zaměstnanec 
nárok na to, aby mu byla určitá část platu v určitém 
rozsahu stanovena nebo přiznána (v tomto smyslu se 
pojem „ne/nárokových“ složek v praxi uchytil), a v tom, 
že zaměstnanec má nárok na celý plat, jak mu byl 
stanoven, tedy v souladu s platovým výměrem, 
například včetně osobního ohodnocení. 

6. Zcela neurčitý a věcně nesprávný pojem je také 
„ředitelství“, resp. spojení pojmů „ředitelství“ a „další 
pracoviště“ (§ 161 odst. 1 písm. a) bod 3). Tyto výrazy 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno 
 
 
 
 
Akceptováno, upravíme. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, upravíme. 
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jsou používány toliko ve statistickém výkaznictví ve 
školství, kde zastupují zjednodušenou představu „hlavní 
budovy“ školy a „odloučených pracovišť“. V zákoně však 
tento pojem definován není a jeho použití bez dalšího 
povede k výkladovým problémům. (Připomínáme, že 
verze novely školského zákona upravující reformu 
financování předkládaná v minulém volebním období 
obsahovala jakýsi pokus o definici odloučeného 
pracoviště zhruba ve znění, které nyní MŠMT pro účely 
statistiky používá v návrhu novely vyhlášky č. 364/2005 
Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a 
školní matriky a o předávání údajů z dokumentace škol 
a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o 
dokumentaci škol a školských zařízení). S pojmem 
„ředitelství“ se však v této definici nepočítá.) 
 

7. Zmocňovací ustanovení uvedené v § 161 odst. 2 
postrádá jakékoliv zákonné meze, na základě kterých 
vláda následně svých nařízením stanoví maximální 
počet hodin výuky financovaný ze státního rozpočtu na 
1 třídu v závislosti na počtu žáků ve třídě. Přitom se 
však jedná o jedno ze stěžejních ustanovení reformy 
financování regionálního školství, neboť právě výše tzv. 
H max představuje základní kritérium, podle kterého 
bude stanovena výše finančních prostředků na 
pedagogickou práci pro jednotlivé obory vzdělání. 
Požadujeme toto zmocňovací ustanovení náležitým 
způsobem dopracovat, aby z něj bylo zřejmé, že výše H 
max vychází z rámcových vzdělávacích programů pro 
jednotlivé obory vzdělání a oblasti, souvisejících 
právních předpisů a bude umožňovat „optimální“ 
nastavení časového rozsahu vzdělávání, včetně 
nezbytného dělení tříd na skupiny apod. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, odst. (2) §161 navrhujeme doplnit 
následovně (doplnění je tučně): 
(2) Vláda stanoví nařízením pro základní školy, střední 
školy a konzervatoře maximální počet hodin výuky 
financovaný ze státního rozpočtu na 1 třídu v oboru 
vzdělání v závislosti na počtu žáků ve třídě. Maximální 
počet hodin výuky vychází z rámcových 
vzdělávacích programů jednotlivých oborů 
vzdělání a souvisejících právních předpisů, 
zohledňuje nezbytné dělení tříd. 
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8. V 161a je nadále počítáno s normativem na 1 

ubytovaného žáka, což odpovídá současnému zcela 
nevyhovujícímu stavu. S tím zásadně nesouhlasíme. 
Jednoznačně podporujeme financování na pedagoga s 
tím, že budou stanoveny potřeby personálního zajištění 
(personální standardy) DM a internátů. 
 

9. Ve vymezení „zbytkových“ republikových normativů v § 
161b odst. 1 chybí zmínka o tom, na jaké činnosti 
výchozí výdaje připadají. Uvádí se tedy pouze, že 
výdaje připadají na dítě, žáka a studenta a rok. 
Z odkazu na konkrétní druhy škol, by však mohlo 
ustanovení zavádět k dojmu, že sem patří i výdaje na 
samotné vzdělávání v těchto školách, ačkoli má jít 
pouze o výdaje na doplňkové školské služby, které dnes 
činí spíše přívažek k převažujícímu obsahu 
republikových normativů. 

 
 

10. V § 161c odst. 1 písm. b) jsou opravné koeficienty 
vztahovány k „jednotlivý“ školám. Znamená to, že pro 
každou školu může být stanoven opravný koeficient 
zvlášť? 
Do ve výčtu zařízení, pro které se navrhují opravné 
koeficienty zohledňující vzdělávání žáků se speciálními 
potřebami, je nutné doplnit domovy mládeže. 

 
 
 

 
Neakceptováno 
Pro financování domovů mládeže a internátů bude 
zachován systém krajských normativů. Stanovení 
personálních standardů z úrovně MŠMT lze považovat 
za dostačující řešení. 
Rozpor 
 
Akceptováno, text bude upraven. 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětlení: opravný koeficient bude stanoven 
v podobě funkční závislosti. Tzn., že ačkoliv opravný 
koeficient bude pro daný druh školy stanoven jeden, 
jeho uplatnění se projeví pro každou školu zvlášť.  
Neakceptováno, domovy mládeže budou financovány 
podle § 161a, kde uvedené opravné koeficienty nelze 
uplatnit. Vzdělávání žáků se SVP budou zohledňovat 
příplatky na podpůrná opatření. 
Rozpor 
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11. K § 161 odst. 1. písmeno d)   

V uvedeném § navrhujeme rozdělit definování normativu 
pro pedagogické pracovníky a ostatní pracovníky zvlášť, 
aby bylo možné zohlednit stejné parametry náročnosti 
nepedagogické práce jako u ostatních druhů škol. 
Navrhované texty upravených odstavců § 161 písmeno 
d) znějí: 
Odst. 1.  

„1. normativy jako roční výši výdajů státního rozpočtu na 
mzdové prostředky pedagogických pracovníků připadající na 
1 žáka ve stupni uměleckého oboru,“ 

Za odst. 1. doplnit odst. 2., který zní: 
„2. normativy jako roční výši mzdových výdajů státního 
rozpočtu pro ostatní zaměstnance připadající na 1 
ředitelství, na 1 další pracoviště a na 1 žáka uměleckého 
oboru,“ 

Stávající odst. 2. označit jako odst. 3. 
 

12. K § 161 odst. 1. písmeno e)  
Do navrhovaného textu požadujeme doplnit také ZUŠ, je 
nezbytné, aby ZUŠ měly možnost čerpat ze státního 
rozpočtu prostředky na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků.  
  

13. Navrhovaný text § 161 písmeno e) zní: 
„e) pro mateřské školy, základní školy, školní družiny, 
střední školy a konzervatoře, vyšší odborné školy a základní 
umělecké školy normativy jako roční výši ostatních 
neinvestičních výdajů státního rozpočtu připadajících na 1 

 
Neakceptováno,  
U ZUŠ nelze „další pracoviště“ generující vyšší potřebu 
nepedagogické práce dostatečně jednoznačně 
definovat. 
Rozpor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno. Nevidíme důvod pro změnu – 
současný systém. 
Vysvětleno 
 
 
 
Neakceptováno, souvisí s předchozím bodem 12. 
Vysvětleno 
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dítě, 1 žáka na 1. stupni základní školy, 1 žáka na 2. stupni 
základní školy, 1 dítě, 1 žáka ve školní družině, 1 žáka 
v denní formě vzdělávání v oboru vzdělání, 1 studenta 
v denní formě vzdělávání v akreditovaném vzdělávacím 
programu, nebo 1 žáka uměleckého oboru.“ 

Navržené úpravy následně promítnout do § 161 odst. 3 
 
14.  Zmocnění pro stanovení minimálních personálních 

standardů (§ 170 písm. f)) je formulováno velmi vágně. 
Zákon neposkytuje základní představu o tom, v čem by 
měly personální standardy spočívat (v počtu 
zaměstnanců na žáka, kvalifikaci, v jiných 
skutečnostech?). Navrhovaná dikce předpokládá 
stanovení těchto standardů i pro mateřské školy, 
základní umělecké školy a jazykové školy s právem 
státní jazykové zkoušky (také se zde neposkytuje 
stupeň vzdělání). Je to nutné, když se na tyto školy 
vztahují rámcové vzdělávací programy upravující mimo 
jiné „nezbytné personální podmínky“ (§ 4 odst. 1 
školského zákona)?  
Pokud by se ustanovení mělo vztahovat jen na školská 
zařízení, není nutné zde výslovně uvádět vzdělávání, 
neboť to patří pod legislativní zkratku „školské služby“ 
zavedenou v § 7 odst. 4 školského zákona. 
 

K předloženým tezím podzákonných právních norem 
dále uvádíme následující připomínky a komentáře. 
Obecné připomínky: 

1. U technických oborů zakončených maturitní 
zkouškou se v návrhu vychází z celkového počtu 
hodin za 4 roky vzdělávání 128 hodin, tj. 32 hodin 

 
 
 
 
 
 
Zmocnění se týká výhradně školských zařízení 
s výjimkou školních družin, tzn., že ustanovení § 4 
odst. 1 platné pro RVP nelze využít. 
 
 
 
 
 
 
Neakceptováno, MŠMT bude stanovovat personální 
standardy pouze pro školská zařízení s výjimkou 
školních družin, přesto však trváme na tom, že je 
vhodné pro oblast personálních standardů pro školská 
zařízení uvádět jmenovitě i vzdělávání. 
Vysvětleno 
 
 
Vysvětlení: 
V návrhu se vychází z celkového počtu hodin za 4 roky 
vzdělávání 128 hodin, tj. 32 hodin týdně.  
V rámci projednávání hodnot PHmax s asociacemi SŠ 
zohledňujeme požadavky s na nezbytné dělení 
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týdně. Běžný standart byl vždy 33 hodin týdně, tj. 
132 hodin za 4 roky. Vzhledem k schvalovanému 
modelu společné části maturitní zkoušky (3 povinné 
předměty), jsou nuceny odborné školy použít část 
disponibilních hodin, dříve využívané pro odbornou 
složku vzdělávání a částečně počet hodin navýšit – 
proto navrhujeme vycházet z počtu 34 hodin týdně, 
tj. 136 za dobu vzdělávání. 
 

2. V návrhu nejsou dostatečně řešeny víceoborové 
třídy. 

 
3. Není řešena výuka několika zaměření v rámci 

jednoho RPV, což klade vyšší nároky na dělení hodin 
odborných předmětů. 

 
 

4. Nejsou známy počty týdenních hodin pro nástavbové 
studium. 
 

5. Není jasné, z čeho bude vycházet počet hodin pro 
jiné formy vzdělávání – večerní, dálkové, 
kombinované. 
 

6. Nejsou známy normativy na studenta vyššího 
odborného vzdělávání. 

7. Není zcela jasné, jak budou financovány další 
součásti vzdělávání – řidičská oprávnění, svářecí 
kurzy atd. 

s většinovou plošností platností principů nezbytného 
dělení  na školách, kde je příslušný obor vyučován. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z připomínky není zřejmé, co konkrétně v návrhu 
chybí; co je míněno „nedostatečností“. 
 
 
Neakceptováno, školský zákon definuje pouze obor 
vzdělání, pojem zaměření není nikde definován. 
Výchozí „normou“ pro stanovení rozsahu vzdělání jsou 
rámcové vzdělávací programy, které jsou vydávaná 
z centra. 
Vysvětleno 
 
Vysvětlení: 
V aktuální návrhu nařízení vlády s návrhem hodnot 
PHmax, který byl asociacím SŠ odeslán po jednání 
dne 10.3.2016 jsou uvedeny i koeficienty, které 
upravují PHmax i pro ostatní formy vzdělávání než 
denní.  
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8. Navržený nejnižší počet žáků v oboru vzdělání ve třídě 
je 17. Po přijímacím řízení nelze zrušit třídu i v případě, 
že je počet žáků nižší. Jakmile ředitel školy vydá 
rozhodnutí o přijetí, je „neodvolatelné“. Tuto 
problematiku návrh žádným způsobem neřeší.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. U vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech, 
bude důležité, aby se v její novele rozšířil či přesně 
vymezil výčet ukazatelů, které ovlivňují finanční 
náročnost provozních a mzdových výdajů (např. počet 

Vysvětlení: 
Za předpokladu, že bude umožněno vytvořit 
víceoborovou třídu prostým součtem žáků přijatých do 
jednotlivých oborů vzdělání ve škole, není z hlediska 
přijímacího řízení rozhodující, jaká bude struktura 
jednotlivých těchto oborů vzdělání a počtů uchazečů 
v nich přihlášených. 
Rozhodování o složení víceoborové třídy i počtech 
žáků v oborech vzdělání je v kompetenci ředitele školy. 
Přijímací řízení lze jako dosud uskutečnit pro 
předpokládaný počet uchazečů stanovený ředitelem 
školy (dosud podle § 60 odst. 3 písm. b) školského 
zákona a v připravované novele podle § 60 odst. 2 
písm. b) školského zákona). Pro přijetí uchazečů do 
víceoborové třídy lze využít i další kola přijímacího 
řízení.  
Vysvětleno. Při nenaplnění třídy SŠ po prvním kole 
přijímacího řízení umožňuje § 60 odst. 10 školského 
zákona vyhlášení dalších kol přijímacího řízení, dokud 
nenaplní min. kapacitu 17 studentů. Je však na řediteli 
školy, aby v souladu s § 60 odst. 3 písm. b) a po 
konzultaci se zřizovatelem stanovil takový 
předpokládaný počet přijímaných uchazečů 
(otevřených tříd), který bude odpovídat podmínkám 
školy. Pokud se přese vše nepodaří třídu naplnit do 
počtu 17 studentů, může v ní vzdělávání probíhat, 
avšak rozdíl bude muset pokrýt zřizovatel (§ 180 odst. 
1 a § 182 odst. 1 školského zákona). 
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pracovišť DM, víkendový provoz DM apod.). 
Ze závěrů jednání se zástupci zaměstnavatelů jsou 
klíčové především body 2 a 6. Nebudou-li odpovídajícím 
způsobem řešeny, může to mít za následek postupné 
zmizení máločetných oborů (bod 2), kdy není možné 
naplnit celou třídu žáky jednoho oboru vzdělávání, 
z nabídky škol. 
 

 
Připomínky k některým oborům: 
1. Obor vzdělávání 23-45-M/01 Dopravní prostředky – 

součástí oboru jsou, podobně jako u oborů 
elektrotechnických, nezbytná elektronická a též 
diagnostická měření (vzhledem ke stále složitějším 
elektronickým systémům vozidel), proto by měl být 
počet hodin ve II. a III. pásmu navýšen na stejnou 
úroveň jako u oboru 26-41-M/01 Elektrotechnika, tj. z 46 
na 50 a z 50 na 53. 

2. Ze stejného důvodu jako u předchozího oboru je nutno 
navýšit počet hodin ve II. a III. Pásmu u oboru 39-41-
L/01 Autotronik z 33 na 36 a z 36 na 38, podobně jako u 
oboru 39-41-L/02 Mechanik instalatérských a 
elektrotechnických zařízení, v prvním pásmu z 27 na 29 
a stejně tak navýšit počet hodin odborného výcviku v I. 
pásmu z 18 na 24, ve II. pásmu z 18 na 24 a ve III. 
pásmu z 27 na 32. 

3. U oboru vzdělávání 37-41-M/01 Provoz a ekonomika 
dopravy je velmi důležitá výuka dvou cizích jazyků, pro 
dobrou uplatnitelnost absolventů, což představuje 
zvýšené nároky na dělení hodin. Proto navrhujeme 
navýšení hodin v I. pásmu z 37 na 39, ve II. pásmu z 51 
na 53 a ve III. pásmu z 53 na 55. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vysvětlení: 
Nastavení hodnot PHmax u jednotlivých oborů 
vzdělání je průběžně projednáváno s asociacemi SŠ. 
Finální návrh bude předložen před projednáním návrhu 
v PSP ČR ve druhém čtení. 
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4. U všech oborů kategorie H v oblasti strojírenství a 
elektrotechniky je třeba upravit počty hodin odborného 
výcviku I. pásmu z 28 na 30, ve II. pásmu z 28 na 30 a 
ve III. pásmu z 42 na 45. To odpovídá standardní 
týdenní hodinové dotaci na odborný výcvik 15 hodin 
týdně, tj. 30 hodin ve čtrnáctidenním cyklu. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNA8XN371O)



čj. MSMT-1180/2016 
 

111 
 

 

Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání připomínky 

Svaz průmyslu a 
dopravy ČR 

1. Návrh novely byl předložen do připomínkového řízení, 
aniž by jeho součástí byly též nezbytné parametry 
financování (tj. návrhu nových normativů, koeficientů 
Hmax a opravných koeficientů) a také vzorových výpočtů 
pro jednotlivé typy škol a školských zařízení. V návrhu 
opravných koeficientů postrádáme např. financování 
řidičských, svářečských průkazů ap. Bez těchto parametrů 
nelze odpovědně posoudit možné dopady návrhu, 
včetně jeho rizik a reálných finančních dopadů. 
Z neúplných údajů nicméně vyplývá, že nastavení systému 
financování bude výhodné pro školy s jednou budovou, 
jednoduchou a nenáročnou organizací výuky a provozu 
školy, bez praxe a odborného výcviku, tedy bude 
diskriminační pro odborné vzdělávání. Vnímáme postup 
MŠMT jako nekoncepční i proto, že jsme na tuto podmínku 
dlouhodobě upozorňovali, zejména při projednávání 
věcného návrhu v Pracovním týmu pro vzdělávání RHSD. 
Z toho důvodu žádáme MŠMT, aby ještě před předložením 
do vlády tyto chybějící parametry dodalo a dalo sociálním 
partnerům 10 dnů na nezbytné posouzení. V opačném 
případě nesouhlasíme s předložením takto nedostatečného 
návrhu vládě. 
Tato připomínka je zásadní. 

Je zájmem MŠMT, aby návrh konkrétní podoby všech 
souvisejících prováděcích předpisů byl předložen před 
projednáním návrhu v PSPČR ve druhém čtení. 
Rozpor 

2. Návrh v §162 stanovuje odlišný způsob financování 
soukromých a církevních škol, u nichž zachovává výpočet 
podle skutečného počtu žáků. S tímto rozdílným přístup 
ke zřizovatelům z úrovně MŠMT zásadně nesouhlasíme, 
protože vytváří nerovný přístup k financování škol 
různých typů zřizovatelů. Podle našeho názoru by naopak 
měly být školy a školská zařízení financovány ze státního 

Nelze akceptovat: 
1. systém financování pedagogické práce navržený pro 
většinu škol RgŠ ÚSC nelze aplikovat u organizací 
odměňujících formou smluvních mezd, pro které navíc 
ani není stanoven rozsah přímé pedagogické činnosti 
2. v segmentu soukromého a církevního školství není 
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rozpočtu podle shodného principu bez rozdílu zřizovatele. 
Žádáme tedy, aby předložený návrh byl doplněn o novelu 
zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým 
školám, předškolním a školským zařízením, stanovující 
jejich financování stejným principem, jako v navrhovaném 
§161. 
Tato připomínka je zásadní. 

třeba eliminovat mezikrajové rozdíly ve finančním 
zabezpečení srovnatelných škol 
Vysvětleno 
 

3. V souvislosti s projektem POSPOLU, ukončeným 
v loňském roce, MŠMT veřejně přislíbilo, že do školské 
legislativy budou zapracována systémová doporučení, 
vytvořená v tomto projektu a směřující k  odstranění 
stávajících bariér pro rozvoj spolupráce škol a praxe vč. 
zapojení zaměstnavatelů do přímé praktické výuky žáků. 
Z textu předložené novely však nic takového nevyplývá. 
Žádáme proto MŠMT, aby dostálo svým slibům podpory 
odborného vzdělávání a předložený návrh ve spolupráci 
s NÚV rozšířilo i o legislativní podobu systémových 
doporučení POSPOLU. 
Tato připomínka je zásadní. 
 

Připomínka konkrétně nespecifikuje, jaká opatření 
navržená v projektu POSPOLU, mají souvislost 
s Reformou financování RgŠ. 
 
Vysvětlení: 
Dopady na zlepšení kvality jsou uvedeny v RIA této 
novely. 
Nastavení hodnot PHmax pro praktické vyučování je 
nastaven nad minimální rozsah stanovený RVP a to 
tak, že maximálně reflektuje reálné podmínky ve 
školách. 
Vysvětleno 
 

4. Vzhledem k tomu, že v současné době je 
v připomínkovém řízení taktéž novela zákona o 
pedagogických pracovnících, považujeme zde za vhodné 
doplnit vazbu na náležité financování jejich profesního 
rozvoje (stanoveného nově zaváděným kariérním 
systémem), a to zahrnutím těchto výdajů do výčtu finančních 
prostředků, poskytovaných ze státního rozpočtu. 
Požadujeme tedy doplnění §160, odst. 1a následovně:  
„(1) Ze státního rozpočtu se za podmínek stanovených tímto 
zákonem poskytují finanční prostředky vyčleněné na činnost 

Provazba na novelu zákona o pedagogických bude 
bezpochyby zajištěna. Upozorňujeme však, že znění § 
160, odst. 1, písm. a) k němuž je vznesen požadavek 
na úpravu se týká škol a školských zařízení 
zřizovaných MŠMT, kterých se navrhovaná změna 
systému financování netýká. 
Vysvětleno 
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a) škol a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, …, a 
rovněž výdaje na další vzdělávání pedagogických 
pracovníků, výdaje na profesní rozvoj pedagogických 
pracovníků podle zvláštního zákona (pozn. pod čarou: 
Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a 
o změně některých zákonů), na činnosti, které přímo 
souvisejí s rozvojem škol a kvalitou vzdělávání, na další 
nezbytné neinvestiční výdaje spojené s provozem škol a 
školských zařízení a na investiční výdaje zařazené do 
programu podle zvláštního právního předpisu.“ 
Tato připomínka je zásadní. 
 
 
5. Závěrem upozorňujeme na formální chybu v návrhu §161, 
odst. 3d), kde je na konci odstavce nadbytečně uvedena 
spojka „a“. Doporučujeme úpravu následovně: „d) součinů 
normativů podle odstavce 1 písm. a) bodu 3, písm. c) bodu 
1, 2 a 3, písm. d) bodu 1 a písm. e) a počtu jednotek, na 
které uvedené normativy připadají, a “.  
Tato připomínka je doporučující. 

Akceptováno. 

A. SHRNUTÍ HLAVNÍCH DOPADŮ PŘEDLOŽENÉHO 
MATERIÁLU  

 
Změna v systému financování regionálního školství je 
z pohledu firem automobilového průmyslu žádoucí, protože 
na stávající systém normativního financování na žáka dle 
našeho názoru doplácí oborová struktura a systém je 
nevýhodný pro odborný výcvik a odbornou praxi. Důsledkem 
je na datech prokazatelná nerovnováha mezi nabídkou 
středního technického vzdělání a poptávkou po 
absolventech jednotlivých typů škol. 

Vysvětlení:  
Problematika víceoborových tříd včetně pravidel jejich 
zřizování je uvedena v novele vyhlášky o středním 
vzdělávání. Zároveň je uvedena v novém nařízení 
vlády, které stanoví výše hodnot PHmax pro jednotlivé 
obory vzdělání, další formy vzdělání, speciální 
vzdělávání, národnostní školství a další. 
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Na druhou stranu dle našeho názoru nejsou jasné dopady 
novely zákona, protože neznáme prováděcí předpis, který 
může podstatně ovlivnit vlastní financování konkrétních škol 
a oborů. V navrhovaných změnách nejsou nikde zohledněny 
potřeby jednotlivých krajů - regionů. 
Při přijímání žáků ke studiu nemůže vedení školy zajistit, že 
přijatí žáci v daném počtu dokončí zvolený obor vzdělávání. 
Tato reálná situace, která je ve středních školách (současné 
zkušenosti konzultované s několika řediteli partnerských 
středních škol), není v návrzích nikde řešena, a proto vnáší 
velké obavy z dopadu novely zákona. Stejné obavy jsou 
i u víceoborových tříd, které je potřeba jasně definovat. 
Pokud nebudou víceoborové třídy odpovídajícím způsobem 
řešeny, může to mít za následek postupné zmizení 
máločetných oborů, kdy není možné naplnit celou třídu žáky 
jednoho oboru vzdělávání z nabídky škol. 
 

B. OBECNÉ PŘIPOMÍNKY  
 
Financování regionálního školství: 
• Souhlasíme s principem omezení pravomocí krajů při 

stanovování krajských normativů, jehož důsledkem jsou 
velké rozdíly ve výši krajských normativů, tj. rozdíly ve 
výši finanční podpory na vzdělávání žáka ve stejném 
oboru vzdělání, mezi jednotlivými kraji. 

• Z navržených variant 0-5 doporučujeme variantu 2, 
tedy aby MŠMT stanovovalo oborové normativy ne na 
„žáka“ ale na „třídu“.  

• V návrhu nikde není jednoznačně zakotveno financování 
podle náročnosti a požadavků na praktickou odbornou 
přípravu (technické školy mají podstatně větší náklady 
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než všeobecné školy bez odborné praxe). Je nutné 
stanovení koeficientu právě pro vybrané obory 
technických škol. 

• U variant 3 a 4, které jsou předkladateli preferovány, se 
obáváme rizika, že školy budou zvyšovat počty svých 
pedagogických pracovníků a to buď neúměrným 
zvyšováním rozsahu vzdělávání, nebo formou zvyšování 
dělených hodin výuky ve stávajících třídách, nebo 
vytvářením vyššího počtu tříd (oddělení, skupin) s nižším 
počtem žáků. O obou variantách jsme ale připraveni 
vést diskusi za podmínky, že budou předloženy 
konkrétní údaje o výši jednotlivých normativů a 
příplatků.  

• U variant 3 a 4 stejně na rozdíl od předkladatele návrhu 
vidíme i riziko ve vyšší administrativní náročnosti na 
straně škol (hlášení počtu učitelů, jejich platových tarifů, 
nenárokových složek, příp. kariérního stupně). Školy by 
měly zejména vzdělávat žáky a ředitelé škol se primárně 
věnovat zajištění chodu školy a kvalitě výuky a ne 
administrativě. 

• Otázkou pro diskusi je i to, zda je možné ponechat 
beze změny stávající princip normativního 
financování na žáka u soukromých a církevních škol, 
protože právě tyto školy často odčerpávají ze základních 
škol žáky, kteří chybí v technických oborech. U nově 
vznikajících firemních škol, které plní požadavky trhu 
práce, neprodukují zisk ani nemají školné, 
doporučujeme, aby byly financovány stejným principem 
jako státní školy a se 100% normativem. 

• Pedagogové - Parametr PHmax je stanoven tak, aby 
třídy s počtem žáků 20 a více byly ufinancovatelné. 
Bohužel se nepočítá s třídami s nedostatkovými obory, 
kde počet žáků je do 20. Tam budou mít školy velký 
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problém se zaplacením přímé vyučovací povinnosti 
a splněním svých ŠVP potažmo oborových RVP. 
Parametr PHmax se jeví jako velmi poddimenzován. 
Pokud bude tímto způsobem stanovován, tak je potřeba 
vzít v úvahu všechny RVP a ŠVP a taky potřeby 
jednotlivých regionů na oborovou nabídku. V případě 
odchodů žáků ze školy a průběžném snižování počtů ve 
třídách bude docházet ke značným problémům 
v zabezpečení vzdělávání nedostatkových oborů a tím 
znevýhodňování škol učňovského typu, jejichž 
absolventy firmy velmi poptávají a kterých je na trhu 
velmi málo.  

• Nepedagogové - Podporujeme zlepšení podmínek pro 
pedagogické pracovníky za podmínky (vyšší kvalita 
výuky za vyšší odměnu) ale je pravděpodobné, že 
v důsledku navržených opatření bude docházet ke 
snižování počtů nepedagogických pracovníků na školách 
a tím ke komplikacím při zajišťování jejich chodu 

• Další detailnější připomínky 
- Není řešena výuka zaměření v rámci jednoho RPV, což 

klade vyšší nároky na dělení hodin odborných předmětů. 
- Nejsou známy počty týdenních hodin pro nástavbové 

studium. 
- Není jasné, z čeho bude vycházet počet hodin pro jiné 

formy vzdělávání - večerní, dálkové, kombinované. 
- Nejsou známy normativy na studenta vyššího odborného 

vzdělávání. 
- Není jasné, jak budou financovány další součásti 

vzdělávání - řidičská oprávnění, svářecí kurzy atd. 
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Kariérní řád:  
Chybí řešení problematiky odborného (profesního) růstu 
pedagogů zejména pro pedagogy odborných předmětů na 
SŠ prostřednictvím povinných stáží v reálném pracovním 
prostředí - ve firmách. Tento princip ale lze aplikovat i pro 
pedagogy všech dalších typů škol. 

C. ZÁSADNÍ KONKRÉTNÍ PŘIPOMÍNKY  
 
Připomínka k Návrhu věcného obsahu novely vyhlášky ke 
střednímu vzdělávání 
Vyhláška č. 13/2015 Sb., o středním vzdělávání a 
vzdělávání v konzervatoři 
§ 2  
Počty žáků ve střední škole, ve třídě a pravidla pro dělení a 
spojování tříd při vyučování. 
Věcný návrh úpravy: 
Nejnižší počet žáků v oboru vzdělání ve třídě je 17.  
Připomínka: 
- po přijímacím řízení nelze zajistit, že přijatí žáci 17 
nastoupí při zahájení školního roku ke studiu 
- v návrhu úpravy není řešeno, co se stane v případě 
odchodu žáka a sníží se počet ve třídě v průběhu školního 
roku 
- v reálné praxi nebude moci ředitel vytvořit víceoborovou 
třídu z důvodu možného překročení maximálního počtu žáků 
v jedné třídě 30 
Návrh změny: 
Ponechat stávající stav  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, ponechává se původní znění ve 
stávající vyhlášce č.13/2005 Sb., tzn.:“Nejnižší 
průměrný počet žáků ve třídě je 17.“ 
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(3) Nejnižší průměrný počet žáků ve třídě je 17. 
Odůvodnění: 
Příklad z praxe 
v návaznosti na potřebu reálné praxe v regionu škola nabere 
při přijímacím řízení dvě třídy po 17 žácích rozlišných 
technických oborů vzdělání. V průběhu prvního ročníku 
dojde z jakéhokoliv důvodu odchodu jednoho žáka. V 
zákoně není řešeno, jak se v tomto případě má ředitel 
zachovat v návaznosti na skutečnost, že nesmí otevřít třídu 
se 16 žáky a nemůže otevřít víceoborovou třídu, protože by 
součet překročil povolenou mez 30. 
 

Připomínka k Návrhu věcného obsahu novely vyhlášky ke 
střednímu vzdělávání 
Vyhláška č. 13/2015 Sb., o středním vzdělávání a 
vzdělávání v konzervatoři 
§ 2  
Počty žáků ve střední škole, ve třídě a pravidla pro dělení a 
spojování tříd při vyučování. 
 
Věcný návrh úpravy: 
Ve víceoborových třídách ve třídách oborů vzdělání s 
výučním listem, kategorie dosaženého vzdělání E a H se 
dělí třída maximálně na 3 skupiny, v každé skupině po 1 
oboru vzdělání stejné kategorie dosaženého vzdělání a 
stejného ročníku. Nejnižší počet žáků ve skupině 
příslušného oboru vzdělání je 6 žáků. 
 
Připomínka: 

 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, nebudeme regulovat nejnižší počet 
žáků na skupinu ve víceoborové třídě. 
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- nutno upravit maximální povolený počet žáků ve skupině 
(max. 10) v návaznosti na maximální počet žáků ve třídě 30 
- současná platná vyhláška u některých oborů vzdělání 
stanoví 12 žáků, což značně komplikuje organizaci výuky 
(30 žáků = 2,5 skupiny) a požadavek na pracovníky v 
návaznosti na dodržení normativu v celé škole 
 
- minimální počet žáků ve skupině 6 na obor se jeví jako 
velmi nekoncepční řešení. V návaznosti na požadavky 
technických firem bude velmi problematické z důvodu tohoto 
omezení požadovaný obor otevřít. Tato zákonem daná 
pravidla neumožní výuku některých žádaných oborů 
požadovaných ze strany odborných firem. 
 
Návrh změny: 
Ponechat stávající stav  
(3) Nejnižší průměrný počet žáků ve třídě je 17. 
 
Odůvodnění: 
Příklad z praxe 
Škola při přijímacím řízení příjme žáky do oborů, o které je 
zájem ze strany odborných firem, otevře víceoborovou třídu 
po 6ti žácích a v průběhu studia některý žák během studia 
ukončí studium. Dle návrhu dojde ke snížení povoleného 
počtu a s takovou třídou nelze pokračovat ve výuce. 
Jak bude postupovat v tomto případě ředitel školy? 
Ze strany firem je velký zájem o technický obor, který chce 
podporovat. Bohužel nelze tento obor otevřít s pěti zájemci. 
Hrozí, že tento obor zanikne a v budoucnu se bude provádět 
rekvalifikace u pracovníků, kteří jsou absolventi jiných oborů. 
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Ze zkušenosti vyplývá, že pokud se tento obor neotevře tak 
zanikne. V následujícím období se opět pracně bude 
zavádět. Z toho vyplývá, že tento krok je v přímém 
rozporu s tvrzením o podpoře technického vzdělávání a 
podpoře nedostatkových oborů. 
 
Připomínka k Návrhu věcného obsahu novely vyhlášky ke 
střednímu vzdělávání 
Vyhláška č. 13/2015 Sb., o středním vzdělávání a 
vzdělávání v konzervatoři 
 
Věcný návrh úpravy 
§ 2  
Počty žáků ve střední škole, ve třídě a pravidla pro dělení a 
spojování tříd při vyučování. 
Věcný návrh úpravy 
Ve víceoborových třídách oborů vzdělání s maturitní 
zkouškou kategorie dosaženého vzdělání M a L0 (kromě 
oborů vzdělání lyceí) se dělí třída maximálně na 2 skupiny, v 
každé skupině po 1 oboru vzdělání stejné kategorie 
dosaženého vzdělání a stejného ročníku. Nejnižší počet 
žáků ve skupině příslušného oboru vzdělání je 10 žáků. 
Připomínka: 
- minimální počet žáků ve skupině 10 na příslušný obor 

vzdělání se jeví jako velmi nekoncepční řešení z důvodu 
možných změn počtu žákův průběhu studia 

Odůvodnění: 
Příklad z praxe 
Při přijímacím řízení bude přijeto celkem 20 žáků dvou oborů 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, nebudeme regulovat nejnižší počet 
žáků na skupinu ve víceoborové třídě. 
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vzdělání. V praxi budou tedy 2 skupiny. V průběhu školního 
roku ukončí jeden žák studium.  
Jak bude postupovat v tomto případě ředitel školy, aby 
neporušil nejnižší počet žáků ve skupině? 
 
Věcný návrh úpravy 
Víceoborové třídy lze zřídit pouze v případech, kdy je 
celkový počet žáků v jednotlivých ročnících a v jednotlivých 
oborech vzdělání nižší než 17 žáků. 
Připomínka: 
- nebude možné vytvoření víceoborové třídy při počtu žáků 
18 a více a třídy s počtem 12 což by při sloučení dalo 30 
žáků. S novelizací se tato třída s 12 žáky nebude moci 
otevřít. Z těchto důvodů bude tedy docházet k neefektivnímu 
čerpání finančních prostředků. 
Návrh změny: 
Jako řešení se nabízí úprava celého přijímacího řízení. 
Přijímací řízení musí probíhat v souladu s právní úpravou a 
se všemi lhůtami s tím spojenými. Změny stavy žáků při 
zahájení školního roku a v průběhu do značné míry velmi 
ovlivní rozhodnutí ředitele školy, který se dostává do 
složitých situací při dodržení počtu žáků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, za víceoborovou třídu bude také 
považována také třída, ve které se vzdělávají žáci 
oboru vzdělání v počtu 18 a více a současně žáci 
oboru vzdělání stejného stupně a kategorie 
dosaženého vzdělání a ročníku do celkového počtu 30 
žáků ve třídě. 
 
Vysvětlení: 
Za předpokladu, že bude umožněno vytvořit 
víceoborovou třídu prostým součtem žáků přijatých do 
jednotlivých oborů vzdělání ve škole, není z hlediska 
přijímacího řízení rozhodující, jaká bude struktura 
jednotlivých těchto oborů vzdělání a počtů uchazečů 
v nich přihlášených. 
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Rozhodování o složení víceoborové třídy i počtech 
žáků v oborech vzdělání je v kompetenci ředitele školy. 
Přijímací řízení lze jako dosud uskutečnit pro 
předpokládaný počet uchazečů stanovený ředitelem 
školy (dosud podle § 60 odst. 3 písm. b) školského 
zákona a v připravované novele podle § 60 odst. 2 
písm. b) školského zákona). Pro přijetí uchazečů do 
víceoborové třídy lze využít i další kola přijímacího 
řízení.  
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Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání připomínky 

Svaz měst a obcí 
ČR 

Zásadní: 
Obecně: 
Předložená úprava přináší zcela zásadní změnu systému 
financování regionálního školství. Jako změnu filosofie ji 
podporujeme, ale za zcela zásadní považujeme nastavení 
parametrů financování v podzákonných předpisech. Návrh 
tezí těchto předpisů je sice přílohou tohoto materiálu, ale jde 
pouze o uvažované parametry a jak bylo opakovaně ze 
strany MŠMT avizováno, půjde o politické rozhodnutí. Proto 
nelze bez předložení tvrdých parametrů – PHmax, počty 
žáků atd. odpovědně posoudit dopady návrhu, protože nelze 
modelovat dopady až do konkrétních škol. Toto vnímáme 
jako zásadní negativum.  
Při projednávání na úrovni pracovních porad i dalších 
jednání bylo vedením MŠMT deklarováno, že reforma 
nebude mít negativní dopad na žádnou školu nebo školské 
zařízení, což je v přímém rozporu se zaslanou tabulkovou 
přílohou modelových škol v obou variantách. Dále bylo také 
deklarováno, že reforma nebude uvedena v život, pokud 
nebude zajištěno odpovídající navýšení ze státního 
rozpočtu. Vzhledem k přetrvávajícímu zásadnímu 
zápornému stanovisku MF k navýšení finančních prostředků 
v kapitole 333 pro regionální školství, nelze předpokládat, že 
bude reforma podložena odpovídajícími finančními 
prostředky. 
Proto požadujeme: 

 

1. Aby před předložením do vlády MŠMT konkretizovalo 
vstupní parametry, od nichž se bude financování odvíjet. 

Je zájmem MŠMT, aby návrh konkrétní podoby všech 
souvisejících prováděcích předpisů byl předložen před 
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projednáním návrhu v PSPČR ve druhém čtení. 

2. Reforma nesmí být spuštěna bez odpovídajícího 
finančního krytí ze státního rozpočtu, tedy reforma nesmí být 
realizována, ani částečně, na účet zřizovatelů. 

MŠMT v žádném případě nepředpokládá, že by 
navržené změny financování mohly mít negativní 
dopady na rozpočty zřizovatelů. 

3. Nový systém financování nesmí znamenat zánik škol 
nebo zvýšené náklady pro zřizovatele u škol na hranici 
výjimky. 

MŠMT nepředpokládá, že by navržené změny 
financování měly znamenat zánik škol a zvýšené 
náklady pro zřizovatele. 

4. Financování ze státního rozpočtu musí plně pokrýt 
podpůrná opatření. 

Změna financování nesouvisí s finančním pokrytím 
podpůrných opatření. Reforma však řeší systém 
financování podpůrných opatření například 
promítnutím parametru společného vzdělávání do výše 
rezervy. 

5. Reforma nesmí zhoršit postavení pedagogických 
pracovníků, devalvovat hodnotu jejich práce při zvýšení 
počtu hodin. 

MŠMT v žádném případě nepředpokládá, že by 
navržené změny financování mohly mít negativní 
dopady na postavení pedagogických pracovníků, nebo 
dokonce devalvovat hodnotu jejich práce.   

6. Reforma musí být postavena na shodě všech 
zainteresovaných stran a na provázání zákona o 
pedagogických pracovnících včetně kariérního řádu a to 
zahrnutím výdajů na kariérní růst do výčtu finančních 
prostředků ze státního rozpočtu. 

Provazba na novelu zákona o pedagogických bude 
bezpochyby zajištěna. 

7. Zpracování modelu financování až na úroveň konkrétních 
škol a diskusi o něm. 

MŠMT sice takovéto modely průběžně zpracovává, 
jejich vypovídající hodnota je však pouze ilustrační. 
Modelový dopad na úroveň konkrétních škol je totiž 
velmi zásadně proměnný s počty jejich žáků, a 
v současné době nelze nijak predikovat počty žáků 
konkrétních škol v roce 2018. Zpracované modely tak 
mohou postihovat pouze dobu minulou a jejich 
předkládání k diskusi tak nemá podle MŠMT žádné 
opodstatnění. 
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8. Odpilotování nového systému financování na 
reprezentativním vzorku škol a školských zařízení před 
spuštěním reformy. 

Neakceptováno: S pilotáží navržených změn před 
realizací reformy se nepočítá                                                 
Vysvětleno 

9. Dostatečně dlouhé přechodné období. S přechodným obdobím zavádění vlastní změny 
systému financování se nepočítá. V prvních letech 
realizace však budou platit přechodná pravidla pro 
nakládání s rezervou, která umožní Krajským úřadům a 
obecním úřadům obcí s rozšířenou působností využít 
tuto rezervu i k eliminaci případných významných 
negativních dopadů změny financování na jednotlivé 
školy. 
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Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání připomínky 

Hospodářská 
komora ČR 

Obecné zásadní: 
1. Hospodářská komora České republiky (dále jen „HK ČR“) 
obecně proti principům změny financování regionálního 
školství nemá výhrad, neboť na stávající systém 
normativního financování na žáka doplácí oborová struktura 
a systém je nevýhodný pro odborný výcvik a odbornou praxi. 
Důsledkem je na datech prokazatelná nerovnováha mezi 
nabídkou středního technického vzdělání a poptávkou po 
absolventech jednotlivých typů škol. Na druhou stranu 
nejsou jasné dopady předkládaného materiálu, protože 
nejsou známy prováděcí předpisy, které může podstatně 
ovlivnit vlastní financování konkrétních škol a oborů. V 
navrhovaných změnách nejsou nikde zohledněny potřeby 
jednotlivých krajů - regionů. 
 

 
Je zájmem MŠMT, aby návrh konkrétní podoby všech 
souvisejících prováděcích předpisů byl předložen před 
projednáním návrhu v PSPČR ve druhém čtení. 
Zohlednění potřeb jednotlivých krajů – regionů nemůže 
řešit systém financování. Tato role přísluší 
„optimalizaci“ oborové struktury škol školskému 
rejstříku. 
Vzato na vědomí 

2. HK ČR zdůrazňuje, že pokud nebudou známy číselné 
parametry jednotlivých komponentů (rozmezí počtu žáků ve 
třídách, maximální týdenní počet odučených hodin, počet 
nepedagogických pracovníků ve vztahu k počtu žáků školy, 
počet žáků na výchovnou skupinu na domově mládeže atd.), 
ze kterých se bude finanční příspěvek pro jednotlivé školy 
počítat, není možné předkládaný materiál schválit, neboť v 
takovém případě není možné posoudit, zda dané škole 
budou přidělené finanční prostředky stačit. Z tohoto důvodu 
se tedy domnívám, že není možné materiál v předloženém 
znění schválit a je třeba doplnit výše zmiňované číselné 
údaje. 
 

Je zájmem MŠMT, aby návrh všech uvedených 
parametrů byl předložen před projednáním návrhu v 
PSPČR ve druhém čtení. 
Vzato na vědomí 
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 3. Chtěli bychom upozornit na to, že při přijímání žáků ke 

studiu nemůže vedení školy zajistit, že všichni přijatí žáci v 
daném počtu dokončí zvolený obor vzdělávání. Tato reálná 
situace, která je na středních školách, není v návrzích nikde 
řešena, a proto vnáší velké obavy z dopadu novely zákona. 
Stejné obavy jsou i u víceoborových tříd, které je potřeba 
jasně definovat. Pokud nebudou víceoborové třídy 
odpovídajícím způsobem řešeny, může to mít za následek 
postupné zmizení máločetných oborů, kdy není možné 
naplnit celou třídu žáky jednoho oboru vzdělávání z nabídky 
škol. 
 

Zájmem MŠMT je, aby „víceoborové“ třídy byly 
vyřešeny takovým způsobem, který nabude ani 
znamenat „zmizení“ máločetných či málopočetných 
oborů, ani nebude bránit dokončení zvoleného oboru 
při poklesu počtu žáků během studia. 
Vzato na vědomí 

4. V rámci rozvoje vědy a techniky rostou požadavky na co 
nejvyšší úroveň vzdělávání. Světový stav techniky v praxi je 
velmi vysoký. Požadavky trhu práce a výstupy vzdělávacího 
procesu jsou protichůdné. Žáci ve významném procentu 
nemají chuť se vzdělávat a učit (až na výjimky). Přibližujeme 
úroveň vzdělávání nejslabšímu článku ve výuce. 
 

Není zřejmý smysl připomínky ve vztahu 
k navržené novele 
Vzato na vědomí 

5. HK ČR navrhuje, aby se předkladatel také zabýval 
stupněm mentální retardace. Lehká mentální retardace je 
normální a takoví lidé mezi námi žijí, tvoří, pracují a jsou 
přínosem. Jejich lehké postižení naopak může vyvolat 
výjimečnost v jiné oblasti. Však není slučitelné těžké 
mentální postižení s plnohodnotnou výukou v běžných 
třídách. V tomto případě je brzdou výuky, přece školský 
proces zná i jiné způsoby výuky k tomuto určené. 
V předkládaném materiálu také chybí úprava péče o 
nadprůměrně inteligentní a výjimečné žáky, kteří jsou 
schopni se vzdělávat v návaznosti na požadavky trhu práce, 
na současný a budoucí světový stav techniky.  

Neakceptováno, není předmětem navrhovaných 
změn. 
Vzato na vědomí 
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Konkrétní zásadní k Vyhlášce č. 13/2015 Sb., o středním 
vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři: 

1. Připomínka k ustanovení § 2 odst. 3, věcný návrh 
úpravy – první odrážka  

Navrhujeme ponechat stávající znění, tedy: 
„(3) Nejnižší průměrný počet žáků ve třídě je 17.“. 

 

Odůvodnění: 
Po přijímacím řízení nelze zajistit, že přijatí žáci (17 žáků) 
nastoupí při zahájení školního roku ke studiu. V návrhu 
úpravy není též řešeno, co se stane v případě odchodu žáka 
a sníží se počet žáků ve třídě v průběhu školního roku. 
V reálné praxi nebude moci ředitel vytvořit všeoborovou třídu 
z důvodu možného překročení maximálního počtu žáků 
v jedné třídě (30 žáků). Příklad  
v návaznosti na potřebu reálné praxe - v regionu, škola 
nabere při přijímacím řízení dvě třídy po 17 žácích 
rozlišných technických oborů vzdělání. V průběhu prvního 
ročníku dojde z jakéhokoliv důvodu k odchodu jednoho 
žáka. V návrhu není řešeno, jak se v tomto případě má 
ředitel zachovat v návaznosti na skutečnost, že nesmí 
otevřít třídu s 16 žáky a nemůže otevřít víceoborovou třídu, 
neboť by součet překročil povolenou mez 30 žáků. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Akceptováno, ponechává se původní znění ve 
stávající vyhlášce č.13/2005 Sb., tzn.:“Nejnižší 
průměrný počet žáků ve třídě je 17.“ 
 
 
Vysvětlení: 
Za předpokladu, že bude umožněno vytvořit 
víceoborovou třídu prostým součtem žáků přijatých do 
jednotlivých oborů vzdělání ve škole, není z hlediska 
přijímacího řízení rozhodující, jaká bude struktura 
jednotlivých těchto oborů vzdělání a počtů uchazečů 
v nich přihlášených. 
Rozhodování o složení víceoborové třídy i počtech 
žáků v oborech vzdělání je v kompetenci ředitele školy. 
Přijímací řízení lze jako dosud uskutečnit pro 
předpokládaný počet uchazečů stanovený ředitelem 
školy (dosud podle § 60 odst. 3 písm. b) školského 
zákona a v připravované novele podle § 60 odst. 2 
písm. b) školského zákona). Pro přijetí uchazečů do 
víceoborové třídy lze využít i další kola přijímacího 
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řízení. 
2. Připomínka k ustanovení § 2, věcný návrh úpravy 

– druhá odrážka  
Navrhujeme upravit maximální povolený počet žáků ve 
skupině (max. 10) v návaznosti na maximální počet žáků ve 
třídě 30. Současná úprava u některých oborů vzdělávání 
stanoví 12 žáků, co značně komplikuje organizaci výuky (30 
žáků = 2,5 skupiny) a požadavek na pracovníky 
v návaznosti na dodržení normativu v celé škole. 
Odůvodnění: 
Minimální počet 6 žáků ve skupině na obor se jeví jako velmi 
nekoncepční řešení. V návaznosti na požadavky 
technických firem bude velmi problematické z důvodu tohoto 
omezení požadovaný obor otevřít. Tento návrh neumožní 
výuku některých žádaných oborů, požadovaných ze strany 
odborných firem.  
Ze strany firem je velký zájem o technické obory, který chtějí 
podporovat. Bohužel nelze tento obor otevřít s 5 zájemci. 
Hrozí, že tento obor zanikne a v budoucnu se bude provádět 
rekvalifikace u pracovníků, kteří jsou absolventi jiných oborů. 
Ze zkušenosti vyplývá, že pokud se tento obor neotevře, 
zanikne. V následujícím období se opět pracně bude 
zavádět. Z uvedeného vyplývá, že tento krok je v přímém 
rozporu s tvrzením o podpoře technického vzdělávání a 
podpoře nedostatkových oborů. 

 
 
 
Akceptováno, nebudeme regulovat nejnižší počet 
žáků na skupinu ve víceoborové třídě. 
 

3. Připomínka k ustanovení § 2, věcný návrh úpravy 
– třetí odrážka  

Navrhujeme upravit počet žáků ve skupině. Minimální počet 
10 žáků ve skupině na příslušný obor vzdělání se jeví jako 
velmi nekoncepční řešení z důvodu možných změn počtu 
žáků v průběhu studia.  

Akceptováno, nebudeme regulovat nejnižší počet 
žáků na skupinu ve víceoborové třídě. 
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Odůvodnění: 
Při přijímacím řízení bude přijato celkem 20 žáků do dvou 
oborů vzdělání. V praxi budou tedy dvě skupiny. Jestliže, by 
v průběhu školního roku ukončil jeden žák studium, návrh 
neupravuje postup ředitele školy, aby neporušil nejnižší 
počet žáků ve skupině. 

4. Připomínka k ustanovení § 2, věcný návrh úpravy 
– čtvrtá odrážka  

Navrhujeme upravit počet žáků v jednotlivých oborech.  
Odůvodnění: 
Dle předkládaného materiálu nebude možné vytvoření 
všeoborové třídy při počtu 18 žáků a více a třídy s počtem 
12 žáků, což by při sloučení dalo 30 žáků. V souladu 
s návrhem se třída s 12 žáky nebude moci otevřít. Z těchto 
důvodů bude tedy docházet k neefektivnímu čerpání 
finančních prostředků. Jako řešení se nabízí úprava celého 
přijímacího řízení. Přijímací řízení musí probíhat v souladu 
s právní úpravou a se všemi lhůtami s tím spojenými. Změny 
stavu žáků při zahájení školního roku a v průběhu, do 
značné míry velmi ovlivní rozhodnutí ředitele školy, který se 
dostává do složitých situací při dodržení počtu žáků. 
 

Akceptováno, za víceoborou třídu bude také 
považována také třída, ve které se vzdělávají žáci 
oboru vzdělání v počtu 18 a více a současně žáci 
oboru vzdělání stejného stupně a kategorie 
dosaženého vzdělání a ročníku do celkového počtu 30 
žáků ve třídě. 
 

Konkrétní zásadní připomínka k zákonu č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání 
Připomínka k ustanovení § 16 
Navrhujeme vypustit odst. 1 až 4. U odst. 5 navrhujeme 
nastavit měřitelnou výši mentální retardace tak, aby nemohlo 
dojít ke snižování úrovně vzdělávacího procesu a dále 
doplnit  
o proces vzdělávání výjimečných, excelentních žáků 

 
 
 
 
Neakceptováno, § 16 není předmětem navrhovaných 
úprav ŠZ souvisejících se změnou financování RgŠ 
ÚSC. 
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s vysokým IQ, kteří mohou být nositeli vysoké úrovně 
vzdělávání a celkově zvyšovat úroveň třídy – „příklady 
táhnou“. 
Odůvodnění: 
Požadavek je jednoznačný, všichni chceme špičkové auto, 
inteligentní tepelně pasívní dům, superinteligentní počítač, 
nejvyšší úroveň optického přístroje atd., z toho důvodu 
nemůžeme vzdělávací proces brzdit, ale naopak 
podporovat. 
 

Vzato na vědomí 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konkrétní připomínka k části V. předkládaného 
materiálu - Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů 
regulace  
Připomínka k bodu 2. Návrh variant řešení 
• Souhlasíme s principem omezení pravomocí krajů při 
stanovování krajských normativů, jehož důsledkem jsou 
velké rozdíly ve výši krajských normativů, tj. rozdíly ve výši 
finanční podpory na vzdělávání žáka ve stejném oboru 
vzdělání, mezi jednotlivými kraji. 
• Z navržených variant doporučujeme variantu 2, tedy, 
aby MŠMT stanovovalo oborové normativy ne na „žáka“ ale 
na „třídu“.  
• V návrhu nikde není jednoznačně zakotveno 
financování podle náročnosti a požadavků na praktickou 
odbornou přípravu (technické školy mají podstatně větší 
náklady, než všeobecné školy bez odborné praxe). Je nutné 
stanovení koeficientu právě pro vybrané obory technických 
škol. 
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• U variant 3 a 4, které jsou předkladateli preferovány, 
se obáváme rizika, že školy budou zvyšovat počty svých 
pedagogických pracovníků a to buď neúměrným zvyšováním 
rozsahu vzdělávání, nebo formou zvyšování dělených hodin 
výuky ve stávajících třídách, nebo vytvářením vyššího počtu 
tříd (oddělení, skupin) s nižším počtem žáků. O obou 
variantách jsme ale připraveni vést diskuzi za podmínky, že 
budou předloženy konkrétní údaje o výši jednotlivých 
normativů a příplatků.  
• U variant 3 a 4 vidíme riziko ve vyšší administrativní 
náročnosti na straně škol (hlášení počtu učitelů, jejich 
platových tarifů, nenárokových složek, příp. kariérního 
stupně). Školy by měly zejména vzdělávat žáky a ředitelé 
škol se primárně věnovat zajištění chodu školy a kvalitě 
výuky a ne administrativě. 
• Otázkou pro diskuzi je i to, zda je možné ponechat 
beze změny stávající princip normativního financování na 
žáka u soukromých a církevních škol, neboť právě tyto školy 
často odčerpávají ze základních škol žáky, kteří chybí v 
technických oborech. U nově vznikajících firemních škol, 
které plní požadavky trhu práce, neprodukují zisk ani nemají 
školné, doporučujeme, aby byly financovány stejným 
principem jako státní školy a se 100% normativem. 
 
• Pedagogové - Parametr PHmax je stanoven tak, aby 
třídy s počtem žáků 20 a více, byly ufinancovatelné. Bohužel 
se nepočítá s třídami s nedostatkovými obory, kde počet 
žáků je do 20. Tam budou mít školy velký problém se 
zaplacením přímé vyučovací povinnosti a splněním svých 
ŠVP potažmo oborových RVP. Parametr PHmax se jeví jako 
velmi poddimenzován. Pokud bude tímto způsobem 
stanovován, je potřeba vzít v úvahu všechny RVP a ŠVP a 
taky potřeby jednotlivých regionů na oborovou nabídku. V 
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případě odchodů žáků ze školy a průběžném snižování 
počtů ve třídách bude docházet ke značným problémům v 
zabezpečení vzdělávání nedostatkových oborů a tím 
znevýhodňování škol učňovského typu, jejichž absolventy 
firmy velmi poptávají, a kterých je na trhu velmi málo.  
• Nepedagogové -  HK ČR podporuje zlepšení podmínek pro 
pedagogické pracovníky za podmínky „vyšší kvalita výuky za 
vyšší odměnu“. Je ale pravděpodobné, že v důsledku 
navržených opatření bude docházet ke snižování počtů 
nepedagogických pracovníků na školách a tím ke 
komplikacím při zajišťování jejich chodu. 
 

 
 
 
 
Se zněním připomínky zásadně nesouhlasíme 
Parametr PHmax bude stanoven tak, aby byly 
ufinancovatelné i třídy s počtem žáků odpovídajícím 
minimu stanovenému právním předpisem. 
Vzato na vědomí 
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Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání připomínky 

Česká biskupská 
konference 

Zásadní: 
1. K čl. I bodům 5 a 6 (k nadpisům § 161, § 

161a, § 161b, § 161c) 
V nadpisech ustanovení § 161, § 161a, § 161b, § 161c 
navrhujeme slova „zřizovaných územními 
samosprávnými celky“ nahradit slovy „zřizovaných 
krajem, obcí nebo svazkem obcí“. 
Navrhované nadpisy ustanovení § 161, § 161a, § 161b, § 
161c označují sousloví „zřizovaných územními 
samosprávnými celky“. Takové označení je nepřesné, 
školský zákon ho dosud nepoužívá. Právní předpis by měl 
být pojmově vnitřně konzistentní, proto by mělo být zvoleno 
označení používané již za stávající právní úpravy. 
Svazek obcí nad to není územním samosprávným celkem. 
Ve vztahu k tomuto druhu zřizovatele je nadpis zavádějící. 

 
Akceptováno, text bude upraven. 

2. K čl. I bodům 5 a 6 (ustanovení § 161, § 
161a, § 161b, § 161c) 

Z ustanovení nevyplývá jejich osobní působnost (resp. 
vyplývá pouze z § 161b).  
Požadujeme proto výslovné uvedení, že ustanovení § 161, § 
161a, § 161b, § 161c dopadají pouze na školy zřizované 
kraji, obcemi a svazky obcí. Uvedení tohoto typu zřizovatele 
v nadpise je nedostatečné, neboť nemá normativní 
charakter.  
 
 

Neakceptováno. Domníváme se, že s úpravou 
nadpisů podle předchozí připomínky bude osobní 
působnost dostatečně upravena. 
Je sice pravdou, že rubrika právního předpisu není 
závazná, avšak domníváme se, že systematickým 
výkladem nelze dojít k jinému závěru, než že jde pouze 
o tyto školy a školská zařízení. Připomínkovaný návrh 
zákona je koneckonců označován jako reforma 
financování „regionálního školství“. Opakování sousloví 
„zřizované kraji, obcemi a svazky obcí“ považujeme za 
neúsporné. S ohledem na právní jistotu adresátů 
navrhujeme uvést tuto skutečnost kompromisně do 
důvodové zprávy k návrhu zákona.          Vysvětleno 
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Zejména požadujeme, aby z ustanovení § 161 odst. 2 
jednoznačně vyplývalo, že zmocnění vlády stanovit 
maximální počet hodin financování ze státního rozpočtu se 
vztahuje pouze na školy zřizované krajem, obcí nebo 
svazkem obcí. 

 
Bude akceptováno 
 
 
 

3. K čl. I bodu 5 (ustanovení § 161 odst. 2) 
S ohledem na čl. 78 Ústavy ČR by mělo ustanovení § 161 
odst. 2 obsahovat meze, ve kterých může vláda zákon 
provést. Ustanovení by mělo stanovit principy, na jejichž 
základě bude maximální počet hodin stanoven. 

Neakceptováno.   
Stanovení takových principů považujeme za 
nadbytečné. Vláda může vydávat nařízení i bez 
výslovného zmocnění, tím pádem i bez stanovení 
zásad. 
„Nařízení vlády je ústavním označením právního 
předpisu, který k provedení zákona a v jeho mezích je 
oprávněna vydávat vláda. Článek 78 Ústavy dává 
vládě generální zmocnění k tomu, aby vykonala svou 
nařizovací moc bez ohledu na to, zda zákon, který má 
být proveden nižším právním předpisem, výslovně 
takové zmocnění vládě dává. . Pokud však zákon 
výslovně stanoví, že jej provede vláda N., stává se to 
její povinností.“  HENDRYCH, Dušan et al. Právnický 
slovník, 3.vydání, 2009. 
„Zatímco správní úřady a orgány územních 
samosprávných celků mohou vydávat právní předpisy 
ve věcech státní správy na základě a v mezích zákona, 
avšak jen tehdy, jestliže je k tomu zákon výslovně 
zmocnil (čl. 79 odst. 3), vláda k vydání nařízení takové 
zmocnění dané obyčejným zákonem nepotřebuje: 
vyplývá totiž přímo z Ústavy, pokud se nařízením 
zákon „provádí“ a nařízení se pohybuje „v jeho 
mezích“. Zákony sice často vládu k „provedení“ zákona 
v určitém směru výslovně zmocňují, když Ústava to 
nezakazuje, vláda však leckdy využívá i možnosti 
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vydat nařízení bez výslovného zmocnění. Jako příklad 
lze uvést nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se 
provádí zákon o elektronickém podpisu č. 
227/2000 Sb.“ (SLÁDEČEK, Václav et al. Ústava 
České republiky, 1. vydání, 2007, s. 547 – 555) 
„Vláda tedy nepotřebuje výslovnou delegaci v 
příslušném zákoně, nařízení však nemůže vybočit ze 
zákonných mezí – nemůže tedy být praeter legem. 
Jinak řečeno, musí se držet v mezích zákona, které 
jsou buď vymezeny výslovně, nebo vyplývají ze smyslu 
a účelu zákona. Obecně lze říci, že zcela volnou úvahu 
exekutiva však nikdy nemá, neboť vždy je omezena 
Ústavou, mezinárodními smlouvami a obecnými 
právními principy.“ (Nález č. 67/1995 Sb. ÚS, sv. 4 (č. 
271/1995 Sb.) 
V legislativních návrzích je naopak běžné, že se vládě 
– na rozdíl od resortů – ponechává volnost, viz např. § 
10 odst. 2 vládního návrhu zákona o elektronické 
evidenci tržeb podepsaný prezidentem. 
Vysvětleno 
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Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání připomínky 

ČMKOS + ČMOS Zásadní: 
1) V části předkládací zprávy o předpokládaném dopadu 
navržených změn do výdajů státního rozpočtu se uvádí, že 
by se „náklady spojené s případným zmírněním negativních 
dopadů navržených řešení na jednotlivé školy a školská 
zařízení RgŠ ÚSC mohly v prvním roce realizace pohybovat 
mezi 2,5 až 5 mld Kč“. Podmínkou úspěšné realizace 
navržených změn ve financování RgŠ je jejich dostatečné 
finanční zajištění. Tento problém je proto nutné řešit 
v střednědobém výhledu státního rozpočtu kapitoly školství 
s ohledem na dobu nabytí platnosti novely školského 
zákona. 

MŠMT ve střednědobém výhledu pro kapitolu resortu 
školství zohledňuje finanční dopady realizace 
navržených změn. 

2) § 111a) odst. 4 a návrh přílohy k vyhlášce č. 74/2005 Sb. 
Do prováděcího předpisu, kde je uváděn počet dětí a žáků 
v oddělení školní družiny stanovit, že jde o „zapsané nebo 
přihlášené“ účastníky v oddělení. 
Pokud jde o provozní dobu školní družiny doplnit větu 
„Ředitel školského zařízení upraví provozní dobu školní 
družiny po dohodě se zřizovatelem podle místních 
podmínek“. 
Dále by bylo účelné určit v prováděcím předpise minimální 
dobu pro spojování oddělení. Navrhuje se, aby se jednalo o 
spojování od 15:00 hodin. Do této doby probíhá příprava na 
vyučování. 

Akceptovány všechny tři připomínky, budou dle 
návrhu zapracovány do novely vyhlášky č. 74/2005 
Sb., o zájmovém vzdělávání. 

3. § 161 písm. a) bod 4 
Ministerstvo má stanovit normativy jako roční výši výdajů 
připadající na 1 úvazek učitele v adaptačním období. 

Text bude upraven tak aby bylo zřejmé, že jde o výdaje 
na podporu dle § 29b, odst. 2 novely zákona o 
pedagogických pracovnících. 
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Z návrhu není zřejmé, o jaké výdaje by se mělo jednat a jaká 
je vazba na bod 1 a 2. 

4. § 161 odst. 1 písm. c) bod 3 
Pro vyšší odborné školy mají být stanoveny opravné 
koeficienty k normativům pro jiné než denní formy 
vzdělávání. Pro střední školy se takové opravné koeficienty 
nestanoví. 

Vysvětlení: Pro střední školy není žádný věcný důvod 
ke stanovení opravných koeficientů.    

5. Návrh věcného obsahu novely vyhlášky ke střednímu 
vzdělávání 
Stanoví se, že „nejnižší počet žáků v oboru vzdělání ve třídě 
je 17“. 
Toto ustanovení vyvolává problémy 

- co nastane v případě, že v průběhu studia dojde 
k poklesu počtu pod 17 žáků; 

pro stanovení nejnižšího počtu 17 žáků hrozí riziko vzniku 
vysokého počtu (% podílu víceoborových tříd. 
 

Akceptováno, ponechává se původní znění ve 
stávající vyhlášce č.13/2005 Sb., tzn.:“Nejnižší 
průměrný počet žáků ve třídě je 17.“ 
 
 

6. Návrh tezí k prováděcím právním předpisům, příloha č. 2; 
návrh přílohy k vyhlášce č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, kterou se stanoví maximální počet hodin přímé 
pedagogické činnosti. 
S návrhem nelze souhlasit. Důvodem je, že se v návrhu 
automaticky předpokládá, že v MŠ je na začátku a konci 
provozu méně dětí a z toho pak plyne snižování počtu hodin 
potřebné přímé výchovné práce.  
Jednotřídní MŠ 70 
Dvoutřídní MŠ je jen 130 
Trojtřídní MŠ pak 185 
Ovšem podle ne vždy úplně spolehlivých předpokladů nelze 

Neakceptováno, navržený maximální rozsah provozu 
MŠ je ze strany MŠMT dostačující. Například u 
dvoutřídní MŠ se počítá se spojením tříd maximálně 1 
hodinu denně. Kromě toho nutno brát v úvahu, že 
předložený návrh tezí kalkuluje s 12 hodinovým 
provozem jako východiskem. 
Vysvětleno 
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určovat normy financování. 
 
Dále vznikají otázky, jak bude zvýhodňována naplněnost MŠ 
(28 dětí ve třídě) a jak se bude počítat přímá výchovná 
činnost ve speciálních třídách při běžných MŠ. 

 
Vysvětlení: Naplněnost běžných tříd bude zohledněna 
opravným koeficientem - § 161c odst. 1 písm. b).  
Provoz speciálních tříd bude ve stejném rozsahu jako 
provoz běžných tříd.  

Připomínky: 
1. Novelu zákona bude nutné připravovat tak, aby mezi 
nabytím platnosti (publikací) a nabytím účinnosti byl 
dostatečný časový prostor 

 

2. ČMOS PŠ očekává, že realizace navrhovaných změn 
povede k odstranění neodůvodněných rozdílů v odměňování 
zaměstnanců (pedagogických i nepedagogických) v RgŠ a 
že dosahovaný plat bude záviset výlučně na složitosti, 
odpovědnosti a namáhavosti práce, obtížnosti pracovních 
podmínek a dosahovaných výsledcích. 

 

3. § 160 odst. 1 písm. a), c), d) 
Mezi výdaji se uvádí „nezbytné zvýšení nákladů spojených 
s výukou dětí, žáků a studentů zdravotně postižených“. 
Místo slov „zdravotně postižených“ by mělo být uvedeno „se 
speciálními vzdělávacími potřebami“. Tuto terminologii 
používá i čl. II návrhu zákona. 

Akceptováno. 

4. § 161 – nadpis 
V nadpisu a v dalším textu doplnit školní kluby. 
Dnem 1. 6. 2016 nabývá účinnosti vyhláška č. 54/2016, 
kterou se mění vyhláška č. 274/2009 Sb. a v rejstříku škol se 
bude uvádět u školního klubu nejvyšší počet povoleného 
počtu žáků. 

Neakceptováno.. § 161 řeší financování škol 
zřízených obcemi, kraji a svazky obcí. Školní kluby 
jsou školská zařízení pro zájmové vzdělávání, ve 
kterých je vzdělávání v souladu s vyhláškou č. 74/2005 
Sb. poskytováno zpravidla za úplatu. Nový nejvyšší 
povolený počet žáků nemá na reformu financování vliv. 
Vysvětleno 

5. § 161c) odst. 2 písm. a) 
Slova „a přímé výchovné“ je možno vypustit. Použitý termín 

Akceptováno. 
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„míra přímé pedagogické činnosti“ v sobě přímou výchovnou 
činnost zahrnuje. To jednoznačně stanoví § 2 odst. 1 zákona 
o pedagogických pracovnících. 

6. §161 odst. 1 písm. a) bod 3 
Podle navrženého ustanovení ministerstvo stanoví 
normativy jako roční výši mzdových výdajů pro ostatní 
zaměstnance „připadající na 1 ředitelství, na 1 další 
pracoviště“. 
Jde o nové dosud v zákoně neužívané termíny, zřejmě bude 
zapotřebí bližší vysvětlení. 

Akceptováno. 
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Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání připomínky 

Ekumenická rada 
církví v ČR 

Připomínka: 
1. ad. čl. I bod 5 a 6 (par. 161, 161 a, 161 b, 161 c) 
Navrhujeme, aby bylo výslovně uvedeno, že tato ustanovení 
se týkají výhradně škol zřizovaných kraji, obcemi a svazky 
obcí. 

Vzhledem k povaze úprav je třeba, aby bylo jednoznačné a 
nezpochybnitelné, že tyto úpravy a nastavení se týkají 
pouze škol zřizovaných kraji, obcemi a svazky obcí a že se 
rozhodně nemohou týkat a netýkají škol tzv. soukromých a 
tzv. církevních, zvláště pak možnost stanovit ze strany vlády 
maximální počet hodin financování ze st. rozpočtu. 
 

 
Akceptováno. 

2. V předkládací zprávě na str. 3 v části „Předpokládaný 
přínos navrhovaného řešení“ je uvedeno 
„Významným způsobem eliminuje u středních škol 
ekonomický tlak na přijímání co největšího počtu žáků…“. 
Tento aspekt může být příznivý, pokud vede k přijímání žáků 
bez ohledu na jejich studijní předpoklady, jak je uvedeno v 
textu. Zároveň zde však hrozí i riziko, kdy školy mají svou 
existenci zajištěnou i tehdy, když počet jejich žáků klesá v 
důsledku snižující se kvality nabízených služeb či postupné 
nerelevantnosti jimi nabízených oborů vzhledem k vývoji ve 
společnosti a na trhu práce. 
 

 
 
 
Podle názoru MŠMT musí mít svou existenci zajištěnu 
každá škola, která splňuje podmínku minimálního 
počtu žáků ve třídě stanovenou právním předpisem. 

3. V závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace je na 
str. 13 v části 1.3 E v odstavci dole uvedeno, že „Výjimkou z 
této výjimky jsou pouze výdaje na učební pomůcky 

Část 1.3 závěrečné zprávy z hodnocení dopadů 
regulace popisuje stávající právní stav financování 
RgŠ a z toho pohledu odpovídají konstatování 
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investičního charakteru, na něž jsou finanční prostředky 
státního rozpočtu i v případě „církevních“ škol a školských 
zařízení poskytovány. Z textu vyplývá, že poskytování 
finančních prostředků tzv. církevních škol je v podstatě 
shodné jako u škol zřizovaných MŠMT. 
Skutečnost je taková, že vzhledem k objemům finančních 
prostředků na tzv. církevní školství, kdy jsou dlouhodobě 
omezeny možnosti navyšovat kapacity církevních škol, i 
přes zájem uchazečů o studium na nich, tak církevní školy 
obvykle dotace na učební pomůcky investičního charakteru 
nedostávají a s ohledem na tlak na kapacitu škol jim je 
doporučováno ani o tyto prostředky nežádat. Domníváme 
se, že toto by mělo být autorům materiálů známo. 
 

uvedená v 1.3 E současné právní úpravě. 

Dále na str. 16 v části 1.5 v předposledním odstavci je 
uvedeno, že „V úvahu bere MŠMT i to, že případný návrh 
významnějších zásahů do současného systému financování 
soukromého a 
církevního školství může ztížit dosažení nutného širokého 
konsensu a tím ohrozit i realizaci reformy v oblasti veřejného 
školství…“ Chtěli bychom se touto cestou dotázat – 
znamená to, že obecně MŠMT uvažuje o významnějších 
zásazích do současného systému financování soukromého 
a církevního školství a prozatím je odkládá a odpojuje od 
změn týkajících se 
veřejného školství? 
Rádi bychom již při připomínkování současného návrhu byli 
informováni o případných úvahách, které by se mohly týkat 
soukromého a církevního školství a chtěli bychom v 
souvislosti s tím požádat o tyto informace. 

MŠMT v současné době o žádných budoucích 
zásazích do současného systému financování 
soukromého a 
církevního školství neuvažuje. 
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Připomínkové 
místo 

Připomínka Vypořádání připomínky 

Asociace ředitelů 
gymnázií ČR 

1. Zdroje potřebné pro zajištění reformy financování 
zásadní připomínka 
AŘG ČR zdůrazňuje, že připravovaná reforma se nemůže 
dít tzv. v rámci rámce. Současně apelujeme na MŠMT, aby 
reformu nespouštělo bez zajištění potřebných finančních 
prostředků. 
 

MŠMT předpokládá, že vláda jako celek rozhodne o 
řešení dopadů navržené změny i o výši tohoto řešení 
v kapitole resortu školství současně s projednáním 
předloženého návrhu 

2. Parametr PHmax 
zásadní připomínka  
Zásadní pro funkčnost nového způsobu financování 
regionálního školství je správné nastavení parametru 
PHmax v závislosti na oboru, velikosti školy a naplněnosti 
třídy. 
 
Navrhujeme: Je nutné průběžně projednávat přípravu 
tohoto parametru se školskými asociacemi. 
 

Akceptováno, jednání se školskými asociacemi 
probíhají. 

3. Základ pro určení potřebného objemu finančních 
prostředků na platy 

zásadní připomínka  
Návrh reformy chápeme tak, že škola, která vyhoví 
parametrům nově připravovaného systému, dostane na 
mzdy učitelů podle doložené mzdové inventury. 
Upozorňujeme na to, že učitel pracující ve škole na plný 
úvazek, je ve mzdové inventuře veden jako 1,0, přestože 
jeho reálný úvazek je vyšší, tedy např. neučí 21 hodin, ale je 

Tato připomínka bude akceptována 

Transparentní a korektní pravidla řešení problematiky 
bude zřejmě vhodné zahrnout do pravidel upravujících 
nakládání s rezervou (vzhledem k individuálnosti 
potřeby). Je však nutno podotknout, že z pohledu 
kvality vzdělávání i z pohledu náročnosti práce učitelů 
musí pravidla tohoto řešení umožnit školám řešit 
formou práce nad stanovený rozsah PPČ objektivně 
nutné situace, avšak zároveň musí školy motivovat 
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mu přidělen základní úvazek 24 hodin týdně. U velkých škol 
může být celkový součet nadúvazkových hodin za celou 
školu hodně vysoký. Na některých školách překračuje i 
několik pracovních úvazků. Z uvedeného je zřejmé, že není 
možné, aby škola dostala prostředky na platy jen na základě  
 
Navrhujeme: Je nutné průběžně projednávat přípravu 
tohoto parametru se školskými asociacemi. 
 

k zabezpečení výuky standardními úvazky svých 
učitelů. Nelze připustit, aby se v důsledku těchto 
pravidel stalo v RgŠ ÚSC zajišťování výuky formou 
„nadúvazkové“ práce učitelů v RgŠ ÚSC standardním 
řešením. 

4. Nenárokové složky platu 
zásadní připomínka 
Kromě pokrytí tarifních platů je nutné, aby ředitelé škol měli 
k dispozici dostatečný objem mzdových prostředků na 
osobní příplatek a mimořádné odměny pro pracovníky školy. 
Není možné brát jako východisko současný stav, kdy osobní 
příplatek v podstatě není využíván a odměny pro učitele jsou 
minimální, mnohdy žádné. Ředitelé nemají možnost 
ohodnotit ani práci navíc ani práci odváděnou v mimořádné 
kvalitě a ani splnění mimořádných úkolů. 
 
Navrhujeme: Na nenárokovou složku je potřeba vyčlenit 
minimálně 20%. 

V současné době nelze akceptovat požadavek na 
vyčlenění finančních prostředků v požadované 
minimální výši 20%. 

5. Vztah nového způsobu financování a pravidel 
přijímacího řízení 

zásadní připomínka  
AŘG ČR dlouhodobě upozorňuje na to, že současná 
pravidla přijímacího řízení nejsou kompatibilní s nově 
připravovaným způsobem financování regionálního školství. 
Po přijímacím řízení může nastat stav, kdy se škole vrátí 
velmi malý počet zápisových lístků a ředitel nemá jinou 

Vysvětlení: 
Za předpokladu, že bude umožněno vytvořit 
víceoborovou třídu prostým součtem žáků přijatých do 
jednotlivých oborů vzdělání ve škole, není z hlediska 
přijímacího řízení rozhodující, jaká bude struktura 
jednotlivých těchto oborů vzdělání a počtů uchazečů 
v nich přihlášených. 
Rozhodování o složení víceoborové třídy i počtech 
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možnost, než třídu otevřít, protože již vydal rozhodnutí o 
přijetí. Takovou třídu pak není a nebude schopen 
ufinancovat.  
 
Navrhujeme: Je nutné najít řešení, při kterém k uvedeným 
problémům nemůže dojít. 

žáků v oborech vzdělání je v kompetenci ředitele školy. 
Přijímací řízení lze jako dosud uskutečnit pro 
předpokládaný počet uchazečů stanovený ředitelem 
školy (dosud podle § 60 odst. 3 písm. b) školského 
zákona a v připravované novele podle § 60 odst. 2 
písm. b) školského zákona). Pro přijetí uchazečů do 
víceoborové třídy lze využít i další kola přijímacího 
řízení. 

6. Dopad reformy financování na školy po datu 
účinnosti zákona 

zásadní připomínka  
V jednáních se zástupci MŠMT zaznívá, že nový systém 
nebude přerozdělovat, tedy „některým školám brát a jiným 
dávat“. Přesto mohou existovat výjimky. Kraje musí mít 
k dispozici potřebný objem finančních prostředků, aby tyto 
výjimky v době náběhu zákona byly schopny řešit. 
Navrhujeme: Bez zásadní spolupráce se zřizovateli škol 
není možné reformu úspěšně realizovat. 

MŠMT počítá s tím, že v prvních letech realizace 
budou platit přechodná pravidla pro nakládání 
s rezervou, která umožní Krajským úřadům a obecním 
úřadům obcí s rozšířenou působností využít tuto 
rezervu i k eliminaci případných významných 
negativních dopadů změny financování na jednotlivé 
školy. 

7. Prostor pro korekce, které není možné z úrovně 
MŠMT účelně provádět 

zásadní připomínka  
V praxi se objevuje mnoho případů, při nichž ředitelé musí 
jednat o parametrech rozpočtu se zřizovatelem a společně 
hledají způsob, jak problém řešit. Je možné např. jmenovat 
prostředky na odstupné, prostředky na proplacení dovolené 
maminkám po ukončení MD. Samostatnou kapitolou je pak 
stanovení objemu prostředků vyčleněných na OON.  
Navrhujeme: Při konstrukci konkrétních parametrů systému 
je nezbytné zaručit Krajům dostatečnou rezervu na to, aby 
tyto „odchylky od normálu“ zvládly spolu se školami vyřešit. 

Viz. vypořádání předchozí připomínky č. 6 
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