
Návrh pro vnější připomínkové řízení 
Čj. MSMT-1356/2017-7 

1 

 

III. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. Obecná část 

I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů 

Vyhláška č. 317/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška č. 317/2005 Sb.“), je 

prováděcím předpisem zákona č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále také „zákon 

č. 563/2004 Sb.“). 

Předmětem návrhu novely vyhlášky č. 317/2005 Sb. je zejména 

• úprava § 9 vyhlášky v návaznosti na zařazení studia pro výchovné poradce (doposud druh studia sui 

generis podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb.) mezi studia k výkonu specializovaných činností; 

• doplnění způsobu ukončení doplňujícího didaktického studia příslušného cizího jazyka (§ 6b 

vyhlášky č. 317/2005 Sb.); 

• zavedení přechodného ustanovení, na jehož základě se budou absolventi studia pro výchovné 

poradce podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. považovat za absolventy specializačního studia v oblasti 

výchovného poradenství podle nově navrhovaného znění § 9 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

Zatímco s výkonem všech specializovaných činností je spojen nárok na specializační příplatek 

pedagogického pracovníka (§ 133 zákoníku práce), s výkonem činnosti výchovného poradce nárok  

na žádný příplatek spojen není. Navrhovaná úprava věcně odstraní nesourodost spočívající v tom,  

že ačkoliv jde o tutéž kariérní cestu pedagogických pracovníků – kariérní cestu k výkonu další odborné 

činnosti pedagogického pracovníka – pro niž jsou školskými právními předpisy stanoveny tytéž 

předpoklady, zejména nutnost absolvovat další rozsáhlou odbornou přípravu – studium v rozsahu 

nejméně 250 hodin, nejsou pracovní podmínky učitelů vykonávajících tyto činnosti srovnatelné.  

Vedle těchto hlavních změn má návrh novely vyhlášky za cíl doplnit chybějící procedurální pravidla 

činnosti akreditační komise systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků a provést několik 

formulačních upřesnění, jejichž potřebu ukázala praxe. 

 

II. Zhodnocení souladu navrhované vyhlášky se zákonem, k jehož provedení je navržena, včetně 

souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb. stanoví Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále 

jen „ministerstvo“) prováděcím právním předpisem druhy a podmínky dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků a způsob jejich ukončení. Návrh novely vyhlášky rozšiřuje okruh studií 

k výkonu specializovaných činností o studium k výkonu specializované činnosti výchovného poradce 

(dosud druh studia sui generis v § 8 vyhlášky) a upřesňuje náležitosti ukončování studia ve vazbě  

na právo absolventa na osvědčení. Zákonné zmocnění je naplněno a návrh je s ním v souladu. 

Podle § 28 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. stanoví ministerstvo prováděcím právním předpisem složení 

akreditační komise a pravidla její činnosti. I s tímto zmocněním je návrh novely vyhlášky v souladu. 
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III. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie 

Ve smyslu čl. 165 a 166 Smlouvy o fungování Evropské unie je společná politika všeobecného 

a odborného vzdělávání vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských 

států. 

Návrhem vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh není 

s právem EU v rozporu.   

IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Platný právní stav konstituovaný vyhláškou č. 317/2005 Sb. odpovídá zákonu č. 563/2004 Sb. a je s ním 

v souladu.  

Výchovný poradce – jako součást specialistů školního poradenského pracoviště podle vyhlášky 

č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních,  

ve znění pozdějších předpisů – má v současnosti snížený rozsah přímé pedagogické činnosti, a to  

v rozsahu od 1 do 5 hodin týdně v závislosti na druhu nebo typu školy. Přestože absolvoval srovnatelné 

studium nejméně v rozsahu 250 hodin, nevykonává specializovanou činnost, s níž by byl spojen nárok 

na specializační příplatek pedagogického pracovníka (§ 133 zákoníku práce).  

Činnost výchovného poradce systematicky spadá do kategorie specializovaných činností, a to jak 

z hlediska obsahu specializované činnosti a náročnosti činnosti, tak i předepsaným minimálním 

rozsahem kvalifikačního studia (250 hodin).  Činnost výchovného poradce zahrnuje zabezpečování 

a účast na poskytování výchovného poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání formou informačních, 

koordinačních, konzultačních, metodických a jiných souvisejících činností, dále zahrnuje 

zprostředkovávání odborné terapeuticko-výchovné činnosti podle potřeb dítěte nebo žáka a kariérové 

poradenství. Podle přílohy č. 3 k vyhlášce č. 72/2005 Sb. náleží mezi standardní činnosti výchovného 

poradce: 

 jako poradenské činnosti 

o kariérové poradenství a poradenská pomoc při rozhodování o další vzdělávací a profesní 

cestě žáků, 

o vyhledávání a orientační šetření žáků, jejichž vývoj a vzdělávání vyžadují zvláštní pozornost 

a příprava návrhů na další péči o tyto žáky, 

o zajišťování nebo zprostředkování diagnostiky speciálních vzdělávacích potřeb (vstupní 

a průběžné) a intervenčních činností pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, 

o příprava podmínek pro integraci žáků se zdravotním postižením ve škole, koordinace 

poskytování poradenských služeb těmto žákům školou a školskými poradenskými 

zařízeními a koordinace vzdělávacích opatření u těchto žáků, 

o poskytování služeb kariérového poradenství žákům (cizincům) se zřetelem k jejich 

speciálním vzdělávacím potřebám; 

 jako metodické a informační činnosti 

o zprostředkování nových metod pedagogické diagnostiky a intervence, 

o pomoc pedagogickým pracovníkům školy v otázkách kariérového rozhodování žáků, 

integrace, individuálních vzdělávacích plánů, práce s nadanými žáky apod., 

o předávání odborných informací z oblasti kariérového poradenství a péče o žáky se 

speciálními vzdělávacími potřebami pedagogickým pracovníkům školy, 
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o poskytování informací o činnosti školy, školských a dalších poradenských zařízeních 

v regionu, o jejich zaměření, kompetencích a o možnostech využívání jejich služeb žákům 

a jejich zákonným zástupcům, 

o shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči dalších 

poradenských zařízení, 

 vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti výchovného poradce, 

navržená a realizovaná opatření. 

Formulační úpravy v ustanoveních o způsobu ukončení studia jsou odůvodněny potřebou vyjasnit, že 

osvědčení o absolvování studia je možné vydat jen tehdy, pokud je studium ukončeno v obou částech 

– jak obhajobou závěrečné práce, tak závěrečnou zkouškou před komisí. 

Pravidla činnosti akreditační komise jsou upravena přímo ve vyhlášce č. 317/2005 Sb. V praxi se 

ukázalo, že chybí pravidlo, že jednání komise řídí předseda a že předsedu komise po dobu jeho 

nepřítomnosti zastupuje jím určený místopředseda komise. 

Nesystémově není u doplňujícího didaktického studia cizího jazyka stanoven způsob ukončení studia. 

Ostatní studia ke splnění kvalifikačních předpokladů, kam spadá i doplňující didaktické studium cizího 

jazyka, se ukončují obhajobou závěrečné písemné práce nebo závěrečnou zkouškou před komisí, a to 

i studia, která jsou co do minimální hodinové dotace srovnatelná. 

V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet 

a ostatní veřejné rozpočty 

Navrhovaná vyhláška bude mít dopad na státní rozpočet. Na ostatní veřejné rozpočty mít dopad 

nebude. Vyhláška zavádí novou specializovanou činnost – výchovné poradenství. S výkonem všech 

specializovaných činností je spojen nárok na specializační příplatek pedagogického pracovníka (§ 133 

zákoníku práce). Odhadovaný roční finanční dopad na státní rozpočet činí 200 mil. Kč a jeho vyčíslení 

je popsáno v závěrečné zprávě z hodnocení dopadů regulace (RIA). Kalkulace vychází z počtu 1. st. a 2. 

st. základních škol (6844), počtu středních škol (1307) a konzervatoří (18). Příplatek podle § 133 

zákoníku práce je počítán ve střední hodnotě 1500 Kč. 

VI. Předpokládaný dopad na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, včetně 

dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se 

zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní prostředí 

Akreditované vzdělávací instituce budou muset přizpůsobit ukončení doplňujícího didaktického studia 

cizího jazyka. Zvolené řešení – ukončení zkouškou před komisí – je však standardní konstrukcí 

ukončování jiných druhů studií ke splnění kvalifikačních předpokladů. 

Další dopady, sociální dopady, dopady na rodiny nebo dopady na specifické skupiny obyvatel, zejména 

osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny, a dopady na životní 

prostředí se nepředpokládají. 

VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 

a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k zákazu diskriminace ani ve vztahu 

k rovnosti mužů a žen, neboť žádným způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje. 
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VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k ochraně soukromí ani osobních údajů.  

IX. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady z hlediska korupčních rizik. 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nepředpokládá jakékoliv dopady na bezpečnost nebo obranu státu. 

B. Zvláštní část 

K čl. I bodu 1 (§ 1): 

Doplňují se slova „pedagogických pracovníků“, aby bylo více zřejmé, že jde o úpravu druhů dalšího 

vzdělávání pedagogických pracovníků. Obsaženo je v nadpise, ten ovšem nemá normativní charakter. 

K čl. I bodu 2 (§ 2 odst. 3, § 3 odst. 3, § 4 odst. 3, § 5 odst. 2, § 6 odst. 4, § 6a odst. 4, § 7 odst. 3 a § 9 

odst. 2): 

Drobná formulační úprava, která má vyjasnit, že osvědčení o absolvování studia je možné vydat jen 

tehdy, pokud účastník úspěšně vykoná jak a) závěrečnou zkoušku před komisí, tak b) obhajobu 

závěrečné práce.  

K čl. I bodu 3 (§ 6): 

Legislativně-technická úprava. 

K čl. I bodu 4 (§ 6b): 

Navrhuje se stanovit, že doplňující didaktické studium cizího jazyka se ukončuje závěrečnou zkouškou 

před komisí. Tato úprava koresponduje s tím, že toto studium je jedním ze studií ke splnění 

kvalifikačních předpokladů a všechna tato studia mají způsob ukončení studia upraven. Úprava má dále 

navržena pozdější datum nabytí účinnosti. 

K čl. I bodu 5 (§ 8): 

Zrušení § 8 vyhlášky (studium pro výchovné poradce) reaguje na transformaci činnosti výchovného 

poradce na specializovanou činnost pedagogických pracovníků. K žádným věcným změnám podmínek 

nedochází. Podmínka obsažená v § 8 odst. 2 vyhlášky, tj. že se studium uskutečňuje v programu 

celoživotního vzdělávání na vysoké škole, je obsažena v nově doplňovaném § 9 odst. 3 vyhlášky. 

K čl. I bodu 6 (§ 9 odst. 1): 

Do výčtu specializovaných činností se zařazuje odborná činnost výchovného poradce. 

K čl. I bodu 7 (§ 9 odst. 3): 

Ustanovení přebírá pravidlo, které je dosud uvedeno v § 8 odst. 2 vyhlášky, tj. že se studium pro 

výchovné poradce uskutečňuje v programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole. 

K čl. I bodu 8 (§ 10 odst. 3): 

Navržená úprava navazuje na § 27 odst. 2 písm. a) zákona č. 563/2004 Sb., který stanoví, že vzdělávací 

program obsahuje název, typ, formu a cíle vzdělávacího programu; typ vzdělávacího programu 

vyjadřuje druh dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků; forma vzdělávacího programu vyjadřuje, 
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zda jde o vzdělávání prezenční, distanční nebo jejich kombinaci. Dosavadní dvě demonstrativně 

uvedené varianty prezenční formy (kurz nebo seminář) se ve výčtu doplňují o distanční formu. 

Navržená formulace „distanční forma realizovaná studiem uskutečňovaným prostřednictvím 

informačních technologií“ specifikuje, že se jedná o studium pomocí dálkového přístupu v konkrétním 

systému pro řízení výuky (LMS), tedy za využití on-line technologií, kde je kladen důraz zejména na 

didaktickou složku této formy. V tomto případě nejde o samostudium, neboť samostudium, jehož 

podstatou je samostatné nastudování předem stanovených materiálů, se do hodinové dotace 

programů akreditovaných v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků nezapočítává. 

K čl. I bodu 9 (§ 12 odst. 3): 

Nový odstavec 3 doplňuje chybějící procedurální pravidla činnosti akreditační komise. Dosavadní 

odstavce 3 a 4 je proto nutné přečíslovat. 

K čl. II (přechodná ustanovení): 

K bodům 1 a 2: 

Navržené ustanovení má za účel stanovit, že po transformaci výchovného poradenství do 

specializované činnosti nebude nutné, aby pedagogický pracovník vykonávající činnost výchovného 

poradce absolvoval specializační studium pro výchovné poradce nebo aby došlo k zpochybnění jeho 

nároku na specializační příplatek pedagogického pracovníka. V souvislosti s tímto se rovněž staví na 

jisto, že i vzdělávací program studia pro výchovné poradce akreditovaný podle předcházející právní 

úpravy se považuje za vzdělávací program studia k výkonu specializované činnosti. Nedojde tedy ke 

zpochybnění vzdělání výchovných poradců získané přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky. 

K bodu 3: 

Přechodné ustanovení jasně stanovuje, že doplňující didaktické studium příslušného cizího jazyka se 

bude povinně ukončovat závěrečnou zkouškou v případě, kdy bude řízení o akreditaci zahájeno po 

nabytí účinnosti této vyhlášky. Studenti tedy budou mít jistotu, že v průběhu jejich studia jim nebude 

způsob ukončení v souvislosti s touto novelou změněn. 

K čl. III (účinnost): 

Vyhláška by podle návrhu měla nabýt účinnosti dne 1. října 2017, tj. k začátku školního roku. Nově 

doplňované ustanovení o způsobu ukončení doplňujícího didaktického studia cizího jazyka nabude 

účinnosti dnem 1. prosince 2017, tedy tak, aby nová úprava byla závazná pro vzdělávací programy, 

předkládané ministerstvu k akreditaci od roku 2018. 
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