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IV. 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

1. Důvod předložení a cíle  

1.1 Název  

Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, 

akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů 

1.2 Definice problému 

Předmětem hodnocení dopadů regulace byl problém chybějících procedurálních pravidel činnosti 

akreditační komise. 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. 

Dále je předmětem hodnocení návrh doplnit způsob ukončení doplňujícího didaktického studia 

příslušného cizího jazyka (§ 6b vyhlášky č. 317/2005 Sb.). Je to jediné studium ke splnění kvalifikačních 

předpokladů, u něhož vyhláška – přes zákonné zmocnění podle § 24 odst. 6 zákona č. 563/2004 Sb. – 

nestanoví způsob ukončení tohoto studia. 

Dále se ve vyhlášce navrhuje zařadit odbornou činnost výchovného poradce mezi specializované 

činnosti pedagogických pracovníků. 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, 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 – pracovní podmínky 

učitelů vykonávajících tyto činnosti srovnatelné. Činnost výchovného poradce je z hlediska obsahu 

specializované činnosti a její náročnosti činnosti, tak i co do předepsaného minimálního rozsahu 

kvalifikačního studia (250 hodin) srovnatelná s jinými specializovanými činnostmi. 

1.3 Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

1.3.1 Procedurální pravidla akreditační komise 

Podle § 28 zákona č. 563/2004 Sb. zřizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) 

akreditační komisi jako svůj poradní orgán pro udělování akreditací vzdělávacím programům v systému 

dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků. Členy akreditační komise jmenuje a odvolává ministr 

školství, mládeže a tělovýchovy. MŠMT stanoví prováděcím právním předpisem složení akreditační 

komise a pravidla její činnosti. 

Složení akreditační komise a pravidla její činnosti stanoví § 11 a 12 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

1.3.2 Způsob ukončení doplňujícího didaktického studia cizího jazyka 

Doplňující didaktické studium cizího jazyka je jedním ze studií ke splnění kvalifikačních předpokladů – 

slouží k získání odborné kvalifikace učitele jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky, resp. 
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učitele cizího jazyka jako všeobecně-vzdělávacího předmětu základní školy nebo střední školy. 

Odbornou kvalifikaci učitele příslušného cizího jazyka ve spojení s ním získává: 

 absolvent akreditovaného magisterského studijního programu v oblasti pedagogických věd, která 

není zaměřena na přípravu učitelů příslušného cizího jazyka, který vykonal jazykovou zkoušky 

z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 Společného evropského referenčního 

rámce pro jazyky, podle § 12 písm. b) zákona č. 563/2004 Sb., nebo 

 absolvent jakéhokoli jiného akreditovaného magisterského studijního programu (než v oblasti 

pedagogických věd nebo v oblasti společenských věd zaměřené na příslušné cizí jazyky), který 

vykonal jazykovou zkoušku z příslušného cizího jazyka odpovídající minimálně úrovni C1 

Společného evropského referenčního rámce pro jazyky a který absolvoval vysokoškolské studium 

v akreditovaném studijním programu v oblasti pedagogických věd zaměřené na přípravu učitelů 

nebo vzdělání v programu celoživotního vzdělávání uskutečňované vysokou školou a zaměřené na 

přípravu učitelů. 

Na rozdíl od jiných studií ke splnění kvalifikačních předpokladů vyhláška č. 317/2005 Sb. u doplňujícího 

didaktického studia cizího jazyka nestanoví způsob ukončení studia. Ostatní studia ke splnění 

kvalifikačních předpokladů se ukončují obhajobou závěrečné písemné práce nebo závěrečnou 

zkouškou před komisí, a to i studia, která jsou co do minimální hodinové dotace srovnatelná. 

1.3.4 Zařazení činnosti výchovného poradce mezi specializované činnosti 

Výchovný poradce je částí týmu specialistů školního poradenského pracoviště podle vyhlášky 

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

ve znění pozdějších předpisů. Učitel-výchovný poradce současnosti má snížený rozsah přímé 

pedagogické činnosti, a to v rozsahu od 1 do 5 hodin týdně v závislosti na druhu nebo typu školy 

(nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně 

pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění 

pozdějších předpisů). Učiteli-výchovnému poradci, který pro zaměstnavatele vykonává 

specializovanou metodologickou činnost v oblasti pedagogiky a psychologie, k jejímuž výkonu je 

nezbytné získání specializace stanovené zvláštním právním předpisem, přísluší podle nařízení vlády 

č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, s ohledem na vyšší složitost, 

odpovědnost a namáhavost práce třináctá platová třída. Třináctou platovou třídu má přiznánu asi 40 

% výchovných poradců v základních školách a 49 % výchovných poradců ve středních školách. 

Předpokladem pro výkon činnosti výchovného poradce je absolvování studia pro výchovného poradce 

podle § 8 vyhlášky č. 317/2005 Sb. 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). 

1.4 Identifikace dotčených subjektů: 

1.4.1 Procedurální pravidla akreditační komise 

 MŠMT,   

 členové akreditační komise. 

1.4.2 Způsob ukončení doplňujícího didaktického studia cizího jazyka 

 akreditované vzdělávací instituce, 

 pedagogičtí pracovníci účastnící se akreditovaného vzdělávacího programu, 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/1ORNAPPHTAOY)



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

3 

 MŠMT. 

1.4.3 Zařazení činnosti výchovného poradce mezi specializované činnosti 

 školy, 

 výchovní poradci v základních školách a středních školách, 

 MŠMT. 

1.5 Popis cílového stavu: 

1.5.1 Procedurální pravidla akreditační komise 

Bude stanoveno, kdo řídí jednání akreditační komise a pravidla pro zastoupení předsedy akreditační 

komise. 

1.5.2 Způsob ukončení doplňujícího didaktického studia cizího jazyka 

Bude stanoveno, že doplňující didaktické studium cizího jazyka se ukončuje závěrečnou zkouškou před 

komisí. 

1.5.3 Zařazení činnosti výchovného poradce mezi specializované činnosti 

Činnost výchovného poradce bude zařazena mezi specializované činnosti pedagogických pracovníků.  

1.6 Zhodnocení rizika 

1.6.1 Procedurální pravidla akreditační komise 

V případě, že návrh nebude schválen, bude přetrvávat současný stav, kdy není formálně stanoveno, 

kdo řídí jednání akreditační komise a jaká jsou pravidla pro zastoupení předsedy akreditační komise 

v době jeho nepřítomnosti. Praxe bude nadále založena na zvyklostech. 

1.6.2 Způsob ukončení doplňujícího didaktického studia cizího jazyka 

V případě, že návrh nebude schválen, bude přetrvávat současný stav, kdy tento druh studia jako jediný 

z kategorie studií ke splnění kvalifikačních předpokladů nebude mít stanoven způsob ukončení studia, 

přičemž si jednotlivé akreditované vzdělávací instituce mohou způsob ukončení tohoto studia nastavit 

samy – ačkoliv tedy je toto studium akreditováno v jednotném systému dalšího vzdělávání 

pedagogických pracovníků, způsob ověření dosažených znalostí není jednotně upraven. V případě 

neschválení návrhu současně nebude u tohoto druhu studia naplněno zákonné zmocnění předvídající, 

že prováděcí předpis má též stanovit způsob ukončení studia. 

1.6.3 Zařazení činnosti výchovného poradce mezi specializované činnosti 

Nedojde-li k navrhované úpravě, bude přetrvávat stav, kdy obdobné odborné činnosti pedagogických 

pracovníků, k jejichž výkonu je zapotřebí absolvovat další, postgraduální odbornou přípravu, a který 

pro pedagogického pracovníka znamená větší rozsah jeho činnosti, nezakládají nárok na specializační 

příplatek pedagogického pracovníka. 

2. Návrh variant řešení  

2.1 Procedurální pravidla akreditační komise 

Varianta I 

Nulová – zachování stávajícího stavu. 
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Varianta II 

Stanovit všechna procedurální pravidla ve vyhlášce č. 317/2005 Sb. 

Varianta III 

Stanovit všechna procedurální pravidla v jednacím řádu komise a vypustit dotčená procedurální 

pravidla z vyhlášky č. 317/2005 Sb. 

2.2 Způsob ukončení doplňujícího didaktického studia cizího jazyka 

Varianta I 

Nulová – zachování stávajícího stavu. 

Varianta II 

Stanovit jako způsob ukončení studia obhajobu závěrečné písemné práce a závěrečnou zkoušku před 

komisí. 

Varianta III 

Stanovit jako způsob ukončení studia závěrečnou zkoušku před komisí. 

Varianta IV 

Stanovit jako způsob ukončení studia obhajobu závěrečné písemné práce. 

2.3 Zařazení činnosti výchovného poradce mezi specializované činnosti 

Byly posuzovány jen dvě varianty. Jsou jen dvě možnosti: ponechat současný stav, nebo přeřadit 

studium pro přípravu výchovných poradců mezi ostatní studia k výkonu specializovaných činností 

pedagogických pracovníků. 

Varianta I 

Nulová – zachování stávajícího stavu. 

Varianta II 

Přenést studium pro přípravu výchovných poradců mezi ostatní studia k výkonu specializovaných 

činností pedagogických pracovníků. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Procedurální pravidla akreditační komise 

Náklady nebyly identifikovány. Přínosem je, že dojde k doplnění chybějících procedurálních pravidel, 

a tím k vyloučení potenciálních pochybností a sporů při jednání akreditační komise a o jejích závěrech.  

Podle § 25 odst. 2 zákona č. 563/2004 Sb. MŠMT při akreditaci vychází ze stanoviska akreditační 

komise. 

3.2 Způsob ukončení doplňujícího didaktického studia cizího jazyka 

Akreditované vzdělávací instituce budou muset přizpůsobit ukončení studia. Vybraná varianta 

nejvhodnějšího řešení je však standardní konstrukcí ukončování jiných druhů studií ke splnění 

kvalifikačních předpokladů. Přínosem je, že dojde k celorepublikovému sjednocení způsobu ukončení 

tohoto druhu studia, a tím i posílení srovnatelnosti ověřování znalostí účastníků tohoto studia na 

výstupu. 
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3.2 Zařazení činnosti výchovného poradce mezi specializované činnosti 

Jsou identifikovány finanční náklady na státní rozpočet. Jako přínos bylo identifikováno sjednocení, 

zjednodušení právní úpravy, a tedy lepší srozumitelnost právní úpravy pro školský terén. Přínosem je 

rovněž to, že bude náležitě ohodnocen výkon činnosti výchovných poradců. 

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. 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. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení 

4.1 Procedurální pravidla akreditační komise 

Jako nejvhodnější řešení byla zvolena varianta II. Tato varianta respektuje v maximálním rozsahu 

zákonné zmocnění MŠMT stanovit prováděcím právním předpisem vedle složení akreditační komise 

také pravidla její činnosti. Zvolená varianta je řešení, které chybějící pravidla ústrojně doplní k ostatním 

pravidlům, která jsou již ve vyhlášce č. 317/2005 Sb. obsažena. Varianta III by znamenala větší zásah 

do vyhlášky č. 317/2005 Sb., vyvolala by pochybnosti o tom, zda může vyhláška stanovení pravidel 

činnosti akreditační komise odkázat na jednací řád akreditační komise. Znamenala by také vznik dalšího 

právního dokumentu – jednacího řádu akreditační komise. 

4.2 Způsob ukončení doplňujícího didaktického studia cizího jazyka 

Jako nejvhodnější řešení byla zvolena varianta III, a to v podobě závěrečné zkoušky před komisí. Tento 

způsob ukončení je přiměřený minimálnímu rozsahu tohoto studia a je k ověření získaných znalostí 

a jejich úrovně dostačující. 

4.3 Zařazení činnosti výchovného poradce mezi specializované činnosti 

Jako nejvhodnější řešení byla zvolena varianta II. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

5.1 Procedurální pravidla akreditační komise 

Zvolené řešení bude ve své činnosti implementovat sama akreditační komise. Ověřování mechanismů 

a pravidel činnosti akreditační komise přísluší samému MŠMT, například v rámci činnosti auditního 

orgánu. 

5.2 Způsob ukončení doplňujícího didaktického studia cizího jazyka 

Zvolené řešení budou ve své činnosti od data nabytí účinnosti implementovat akreditované vzdělávací 

instituce při ukončování dotčeného druhu studia, akreditační komise a MŠMT ve stadiu akreditace 

vzdělávacích programů a MŠMT ve stadiu kontroly uskutečňování vzdělávacích programů. 

Mechanismus vynucování stanoví § 25 zákona č. 563/2004 Sb. 

5.3 Zařazení činnosti výchovného poradce mezi specializované činnosti 

Zvolené řešení budou ve své činnosti od data nabytí účinnosti implementovat školy. Školy odměňující 

platem zejména vydají dotčeným zaměstnancům nové platové výměry. Výkon státní kontroly 

dodržování právních předpisů o odměňování zaměstnanců přísluší orgánům inspekce práce, výkon 
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inspekční činnosti, včetně kontroly dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování 

vzdělávání a školských služeb, přísluší České školní inspekci. 

6. Přezkum účinnosti regulace 

6.1 Procedurální pravidla akreditační komise 

Přezkum účinnosti bude v rámci běžné činnosti akreditační komise. Je předpoklad, že formální 

zakotvení pravidel odpovídajících úzu bude mít trvalý charakter. 

6.2 Způsob ukončení doplňujícího didaktického studia cizího jazyka 

Přezkum účinnosti bude i nadále probíhat v rámci běžné činnosti MŠMT. 

6.3 Zařazení činnosti výchovného poradce mezi specializované činnosti 

Přezkum účinnosti bude i nadále probíhat v rámci běžné činnosti MŠMT. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Návrh řešení odpovídá zavedenému úzu činnosti akreditační komise, resp. reaguje na konzultační praxi 

věcného útvaru MŠMT při kontaktu s realizátory vzdělávacích programů. 

Tematická zpráva České školní inspekce Prevence a řešení šikany a dalších projevů rizikového chování 

ve školách, č.j. ČŠIG-3529/16-G2, září 2016. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Kontakt na osobu, která provedla hodnocení podle RIA: 

Mgr. Vít Krčál 

Odbor dalšího vzdělávání a péče o pedagogické pracovníky 

Telefon: 234 811 740 
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