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IV. 
ODŮVODNĚNÍ 

 
Obecná část 

 
a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Předmětem návrhu novely nařízení vlády je úprava stanoveného rozsahu přímé pedagogické činnosti 
vybraných kategorií pedagogických pracovníků. Předkládaný návrh má převážně charakter 
prováděcího právního předpisu k vládnímu návrhu novely zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických 
pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, předloženého Poslanecké 
sněmovně jako sněmovní tisk 959 (dále jen „návrh novely zákona“). Navržené datum účinnosti 
převážné části návrhu novely zákona je 1. září 2017 – tohoto data se týká vytvoření možnosti snížit 
rozsah přímé pedagogické činnosti uvádějícím učitelům. Navrhované snížení rozsahu přímé 
pedagogické činnosti učitelům-kariérovým poradcům a mentorům profesního rozvoje je návrhem 
novely zákona odloženo – v případě kariérového poradce do 1. září 2021, u činnosti mentora 
profesního rozvoje v důsledku časového náběhu atestačního řízení pro postup do třetího kariérního 
stupně podle přechodných ustanovení návrhu novely zákona. 

Přijetí návrhu je nutné k provedení návrhu novely zákona. Hlavním cílem návrhu novely zákona je 
zavést kariérní řád učitelů v souladu s bodem 3.6 Programového prohlášení vlády České republiky 
(usnesení vlády České republiky ze dne 12. února 2014 č. 96). Návrh novely zákona především zavádí 
novou kariérní cestu učitelů – kariérní cestu rozvoje profesních kompetencí a stanoví mechanismus 
atestačního řízení jako nástroje, jímž se ověřuje, zda učitel dosahuje profesních kompetencí 
v jednotlivých oblastech vymezených standardem učitele. Návrh novely zákona dále formalizuje 
zajišťování podpory začínajícím učitelům v jejich adaptačním období – jednu z klíčových rolí 
v adaptačním období začínajícího učitele bude plnit uvádějící učitel. 

Dále je předmětem návrhu novely nařízení vlády zlepšení podmínek pedagogických pracovníků 
zabezpečujících poskytování poradenských služeb ve školách, a to snížení rozsahu jejich přímé 
pedagogické činnosti podle § 23 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. 

Školský terén dlouhodobě upozorňuje, že současná úprava stanovení rozsahu přímé pedagogické 
činnosti výchovných poradců a metodiků prevence neodpovídá aktuálním potřebám. Doporučení 
snížit úvazek přímé pedagogické činnosti školním metodikům prevence je též mezi doporučeními 
obsaženými v tematické zprávě České školní inspekce Prevence a řešení šikany a dalších projevů 
rizikového chování ve školách, č.j. ČŠIG-3529/16-G2, jejímž podkladem bylo rozsáhlé šetření s 
využitím plošného inspekčního elektronického zjišťování i prezenční inspekční činnosti ve vybraných 
školách. 

Poslední věcná úprava stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti výchovným poradcům byla 
provedena nařízením vlády č. 503/1992 Sb., kterým se stanoví míra vyučovací povinnosti učitelů a 
míra povinnosti výchovné práce ostatních pedagogických pracovníků ve školství. Nařízení vlády č. 
75/2005 Sb. pak jen přebralo tuto právní úpravu, aniž by do ní věcně zasahovalo. Právní úprava 
stanovení rozsahu přímé pedagogické činnosti tak zatím nezohlednila větší množství úkolů a 
povinností, jež mají školy vůči dětem a žákům se speciálními vzdělávacími potřebami, ani to, že zákon 
o pedagogických pracovnících svým přijetím v roce 2004 podpořil další specializaci pedagogických 
pracovníků tím, že mimo jiné zavedl specializovanou činnost metodika prevence. Pedagogičtí 
pracovníci vykonávající činnost metodika prevence sice k výkonu této činnost absolvují předepsanou 
rozsáhlou postgraduální odbornou přípravu v rozsahu nejméně 250 hodin, a tím získají i nárok na 
specializační příplatek, avšak platné právní předpisy jim jako výchovným poradcům nestanoví nižší 
rozsah přímé pedagogické činnosti. V důsledku toho mají omezený prostor pro výkon své činnosti. 
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Návrh má za cíl srovnat podmínky pro výkon práce výchovných poradců a metodiků prevence jako 
osob zajišťujících poskytování poradenských služeb ve školách. Podrobně je problém i cílový stav 
popsán v Závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 
včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Návrh novely nařízení vlády je v souladu se zmocňovacím ustanovením § 23 odst. 5 zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. Podle tohoto ustanovení 
vláda stanoví nařízením rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků škol 
zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí. Ostatní školy, které nezřizuje ministerstvo, 
kraj, obec nebo svazek obcí (tzv. školy soukromé nebo církevní), se mohou rozhodnout, že se budou 
věcnou úpravou nařízení vlády č. 75/2005 Sb. řídit přiměřeně. 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 
orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Návrh nařízení vlády do právního řádu České republiky nezapracovává právo EU a je s právem 
Evropské unie plně slučitelný. S návrhem nesouvisí konkrétní závěry jednání s orgány Evropské unie. 

d) Zhodnocení platného právního stavu 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je vydáno na základě zmocnění v § 23 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., 
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů. 

Nařízení vlády č. 75/2005 Sb. stanoví jednotlivým kategoriím pedagogických pracovníků škol 
a školských zařízení zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí nebo svazkem obcí týdenní rozsah hodin 
přímé pedagogické činnosti. Smyslem této úpravy je zajistit odpovídající a srovnatelné pracovní 
podmínky pedagogických pracovníků těchto škol a školských zařízení a vytvořit srovnatelné podmínky 
pro jejich odměňování. Tím má právní úprava přispívat ke zvýšení kvality výchovně-vzdělávací 
činnosti škol a školských zařízení. 

Kogentní charakter právní úpravy neumožňuje řediteli školy zřizované ministerstvem, krajem, obcí 
nebo svazkem obcí snížit stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků. 
Pokud tedy například učitel vykonává vedle své přímé pedagogické činnosti učitele činnost 
uvádějícího učitele nebo specializovanou činnost, vykonává tuto činnost v rámci té části stanovené 
týdenní pracovní doby, do níž spadá výkon prací souvisejících s přímou pedagogickou činností (sem 
spadá například příprava učitele na jeho přímou pedagogickou činnost, příprava učebních pomůcek, 
hodnocení písemných, grafických a jiných prací žáků, spolupráce s dalšími pedagogickými pracovníky, 
účast na poradách nebo na dalším vzdělávání atd.). V opačném směru právní úprava zákona 
o pedagogických pracovnících umožňuje řediteli školy nařídit pedagogickému pracovníkovi konání 
přímé pedagogické činnosti nad jemu stanovený rozsah, a to nejvýše v rozsahu 4 hodin týdně, další 
hodiny je možné dohodnout. 

e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy  
na státní rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 
sociální dopady (včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby 
sociálně slabé) a dopady na životní prostředí 

Návrh nařízení vlády s sebou nese dopad na státní rozpočet. Navrhované snížení rozsahu přímé 
pedagogické činnosti znamená potřebu navýšit finanční prostředky kapitoly 333 státního rozpočtu 
určené na platy pedagogických pracovníků. 
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Odhadovaný roční finanční dopad snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti uvádějících 
učitelů včetně odvodů dosahuje až 283,7 mil. Kč (pokud by byl všem uvádějícím učitelům snížen 
rozsah přímé pedagogické činnosti v maximálním rozsahu), snížení rozsahu přímé pedagogické 
činnosti kariérových poradců s sebou nese finanční dopad cca 250,1 mil. Kč a mentorů profesního 
rozvoje cca 606 mil. Kč. Další finanční dopady s sebou nese návrh snížení rozsahu přímé pedagogické 
činnosti učitelů-výchovných poradců – 237,8 mil. Kč ročně a učitelů-metodiků prevence 250,1 mil. Kč 
ročně. 

Finanční dopad je možné předpokládat též v návaznosti na novou úpravu týdenního rozsahu přímé 
pedagogické činnosti pedagogů v zařízeních pro další vzdělávání pedagogických pracovníků. Lze 
očekávat, že některá zařízení DVPP změní platové zařazení některých svých zaměstnanců 
vykonávajících též přímou pedagogickou činnost. Těchto zaměstnanců je cca 400 a platově jsou 
zařazeni jako nepedagogičtí pracovníci. Finanční dopad počítá s tím, že platové tarify ve stupnici 
platových tarifů pedagogických pracovníků (příloha č. 9 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových 
poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů) jsou ve 
12. platové třídě cca o 10 % vyšší, než jsou platové tarify ve stupnici platových tarifů pro 
nepedagogické pracovníky (příloha č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb.). Finanční dopad je kalkulován 
jako rozdíl mezi ročním objemem finančních prostředků na odměňování 400 zaměstnanců jako 
nepedagogických pracovníků (průměrný plat 30 880 Kč včetně odvodů) a ročním objemem finančních 
prostředků na odměňování 400 zaměstnanců jako pedagogických pracovníků (o 10 % vyšší objem 
finančních prostředků) – ročně jde o 20,16 mil. Kč včetně odvodů. 

Navrhovaná úprava předpokládá pozitivní sociální dopady, spočívající ve zlepšení podmínek pro 
výkon činnosti uvádějících učitelů, a tím i začínajících učitelů v jejich adaptačním období. Součinnost 
a metodické vedení uvádějícího učitele je významným prvkem péče zaměstnavatele o učitele 
v adaptačním období. Ve spojení s tím předkladatel předpokládá pozitivní dopad do oblasti 
profesního rozvoje začínajících učitelů, a tím i příznivý dopad na samo poskytované vzdělávání i na 
samé sociální prostředí. 

Dopady na životní prostředí ani na podnikatelské prostředí se nepředpokládají. 

f) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti 
žen a mužů 

Navrhovaná právní úprava do zákazu diskriminace či do rovnosti mužů a žen nezasahuje. Výkon 
činnosti výchovného poradce i specializovaných činností pedagogických pracovníků je otevřen jak 
mužům, tak ženám. Podle resortních dat Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy bylo z 
celkového počtu výchovných poradců 87 % žen a z celkového počtu metodiků prevence pak 80 % žen. 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Předkládané nařízení vlády nepřináší žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních údajů. 

h) Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nepřináší nová korupční rizika.  

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost a obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nebude mít bezprostřední dopady na bezpečnost a obranu státu. 
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Zvláštní část 

K Čl. I:  

K bodu 1 (§ 3) – S ohledem na rozsah změn se celé ustanovení § 3 vkládá i s doplněními jako celek. 

V odstavci 2 jde o úpravu vynucenou novelou školského zákona (zákon č. 82/2015 Sb.), která 
zakotvila povinnou výuku některých předmětů v cizím jazyce v rámcovém vzdělávacím programu pro 
dvojjazyčná gymnázia. Učiteli, který vyučuje předmět v cizím jazyce, může ředitel školy snížit rozsah 
přímé pedagogické činnosti až o 3 hodiny týdně. 

Ustanovení odstavce 3 snižuje současný týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti učiteli-
výchovnému poradci v základní škole a střední škole o další 1 až 2 hodiny (o 2 hodiny ve školách 
s počtem žáků od 251) a v základní škole speciální o 1 hodinu. Vedle toho má návrh umožnit snížit 
rozsah přímé pedagogické činnosti učiteli-výchovnému poradci v mateřské škole [nové písmeno c)]. 

Nové ustanovení odstavce 4 upravuje snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelům 
vykonávajícím specializovanou činnost metodika prevence sociálně patologických jevů [§ 9 odst. 1 
písm. c) vyhlášky č. 317/2005 Sb.]. Rozsah jejich přímé pedagogické činnosti je nastaven na dosavadní 
úroveň rozsahu přímé pedagogické činnosti výchovných poradců. 

Nové ustanovení odstavce 5 upravuje snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelům v třetím 
kariérním stupni, kteří vykonávají specializovanou činnost mentora profesního rozvoje. 

Nové ustanovení odstavce 6 upravuje v obdobném rozsahu, jako tomu je v odstavci 5, snížení 
rozsahu přímé pedagogické činnosti uvádějícím učitelům. U uvádějících učitelů má mít ředitel školy 
na vybranou, zda uvádějícímu učiteli sníží týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a poskytne mu 
příplatek uvádějícího učitele ve výši 1500 Kč, nebo zda možnosti snížit týdenní rozsah přímé 
pedagogické činnosti nevyužije a poskytne uvádějícímu učiteli příplatek ve výši 3000 Kč. Výši 
příplatku uvádějícího učitele stanoví zákoník práce ve znění návrhu novely zákona. 

V ustanovení odstavce 7 (v dosavadním odstavci 4) upravujícím snížení rozsahu přímé pedagogické 
činnosti metodikovi informačních a komunikačních technologií dochází k terminologickému sladění 
označení této činnosti s návrhem novely zákona a s § 9 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o 
dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 
pracovníků. Stanovený rozsah přímé pedagogické činnosti se nemění. 

V odstavcích 8 a 9 se s ohledem na změny provedené v předchozích odstavcích aktualizují odkazy. 

Nové ustanovení odstavce 10 má za cíl zajistit, aby u učitelů, u nichž nařízení vlády umožňuje řediteli 
školy stanovit týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti v rozpětí, se rozsah přímé pedagogické 
činnosti snižoval ze spodní hranice rozpětí. Příklad: učitel praktického vyučování má stanoven týdenní 
rozsah přímé pedagogické činnosti 21 až 25 hodin; týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti se 
bude snižovat z 21 hodin. 

K bodu 2 (§ 3 odst. 6) – Ustanovení upravuje snížení rozsahu přímé pedagogické činnosti učitelům 
vykonávajícím specializovanou činnost kariérového poradce, a to v současném rozsahu platném pro 
výchovné poradce. Účinnost tohoto ustanovení je navržena k 1. září 2021. 

K bodům 3 až 7 – Jde o legislativně-technické promítnutí změn podle bodů 1 a 2. 

K bodu 4 (body 12.1. a 12.2. přílohy) – Jde o úpravu, která odstraňuje rozpor se zákonem 
o pedagogických pracovnících. Zákon o pedagogických pracovnících nezná kategorii „učitel v zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“, nýbrž „pedagog v zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků“. Zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků není školou, 
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nýbrž školským zařízením. Přímá pedagogická činnost pedagogů v zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků vzhledem k charakteru jejich činnosti nedosahuje rozsahu, které nařízení 
vlády stanoví pro „učitele v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“, tj. v rozsahu, 
který je typický pro učitele ve školách (21 hodin týdně). Pedagog v zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků může vykonávat přímou pedagogickou činnost spočívající v lektorování 
vzdělávacího programu, ale může také vykonávat jiné obdobné činnosti v oblasti podpory profesního 
rozvoje jiných pedagogických pracovníků. Pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických 
pracovníků je podle § 2 odst. 2 písm. b) pedagogickým pracovníkem a v katalogu prací je zařazen jako 
„metodik pro vzdělávání“ (srov. „Metodický výklad k odměňování pedagogických pracovníků 
a ostatních zaměstnanců škol a školských zařízení a jejich zařazování do platových tříd podle katalogu 
prací“, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, č.j.: 11705/2013-201). Účinnost tohoto 
ustanovení je navržena dnem 1. ledna 2018. 

K čl. II: 

Účinnost nařízení vlády se navrhuje jednak dnem 1. září 2017 (snížení týdenního rozsahu přímé 
pedagogické činnosti uvádějícím učitelům), tedy k nabytí účinnosti návrhu novely zákona, který 
zavede adaptační období začínajících učitelů, jednak dnem 1. ledna 2018, pokud jde o novou úpravu 
týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogů v zařízení pro další vzdělávání 
pedagogických pracovníků, a jednak dnem 1. září 2021, pokud jde o učitele-kariérové poradce a 
mentory profesního rozvoje. 
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