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III. 
 

 ODŮVODNĚNÍ 

 

A. OBECNÁ ČÁST 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Cílem návrhu je upravit vyhlášku č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen „vyhláška č. 14/2005 Sb.“), do souladu s novelizovaným zákonem č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů.  

V souvislosti s přípravou nového systému financování regionálního školství bude nutné kromě jiného 
také podrobně specifikovat pro mateřské školy zřizované územními samosprávnými celky nebo 
svazkem obcí maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti financované ze státního rozpočtu 
na jednu mateřskou školu v závislosti na počtu tříd a druhu provozu, tzv. hodnotu PHmax. 
 
Návrh novely vyhlášky č. 14/2005 Sb. je zpracován podle § 161c odst. 2 písm. c) školského zákona, 

a to v návaznosti na poslední novelu č. 101/2017 Sb., která přináší změnu financování regionálního 
školství. Stávající znění vyhlášky neodpovídá právnímu stavu po změně financování. 
 
V podrobnostech se odkazuje na RIA. 
 

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

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení následujících ustanovení školského zákona: 
 
 
§ 23 odst. 3: „Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem nejnižší počet dětí, žáků 
a studentů v jednotlivých druzích škol, nejnižší a nejvyšší počet dětí, žáků a studentů ve třídě, studijní 
skupině a oddělení.“ 
 
§ 29 odst. 2: „Školy a školská zařízení zajišťují bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů při 
vzdělávání a s ním přímo souvisejících činnostech a při poskytování školských služeb a poskytují 
žákům a studentům nezbytné informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví. Ministerstvo 
stanoví vyhláškou opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů při 
vzdělávání ve školách a školských zařízeních a při činnostech s ním souvisejících.“ 
 
§ 35 odst. 3: „Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podrobnosti o podmínkách 
provozu mateřské školy, organizaci předškolního vzdělávání, včetně rozsahu povinného předškolního 
vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich stravování a další speciální péči o děti.“ 
 
§ 123 odst. 5: „Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky, splatnost úplaty, 
možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a nejvyšší možnou úplatu za vyšší odborné 
vzdělávání, vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání upravené tímto zákonem a jednotlivé 
druhy školských služeb ve školách a školských zařízeních zřizovaných státem, krajem, obcí nebo 
svazkem obcí.“ 
 
§ 161c odst. 2 písm. c): „Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem maximální počty hodin 
přímé pedagogické činnosti v mateřské škole a školní družině zřizované krajem, obcí nebo svazkem 
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obcí v závislosti na jejich organizační struktuře a maximální počty hodin výuky v přípravných třídách 
základní školy a ve třídách přípravného stupně základní školy speciální financované ze státního 
rozpočtu.“ 
 
Navrhovaná právní úprava plně respektuje právní předpisy, k jejichž provedení se navrhuje. 
 
III. Zhodnocení souladu s právem Evropské unie  

Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a odborného vzdělávání vyloučena 
z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských států. Právo EU plně respektuje 
odpovědnost národní právní úpravy členských států v oblasti organizace vzdělávacích systémů. 

Návrh vyhlášky není v rozporu s pravidly veřejné podpory vymezené Smlouvou o fungování Evropské 
unie. Principy financování regionálního školství nezakládají nedovolenou podporu ve smyslu čl. 107 
Smlouvy o fungování EU. Finanční prostředky totiž směřují pouze k financování obecného vzdělávání, 
tudíž k podpoře nehospodářských aktivit. 
Navrhovaná právní úprava rovněž není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká 
republika vázána. 
Na předložený návrh se právo EU v žádných souvislostech nevztahuje. 
 

IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Nová úprava § 161 až § 161c školského zákona upravuje zásadní opatření, kterým se mění způsob 
financování regionálního školství a financování škol zřizovaných územními samosprávnými celky 
a svazky obcí. 
 
V souvislosti s těmito legislativními opatřeními vyvstává potřeba novelizace vyhlášky č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.  
 
V podrobnostech se odkazuje na RIA. 
 
V. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty 

Právní úprava navazuje na zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění školský zákon. RIA k tomuto zákonu 
počítala pouze s eliminací negativních dopadů způsobených změnou výpočtu rozpočtu jednotlivých 
škol. V České republice bylo k 1. 9. 2017 5269 mateřských škol zapsaných v rejstříku škol a školských 
zařízení.  
Dopady na státní rozpočet nyní navrhované právní úpravy v podobě předkládané vyhlášky lze 
očekávat pouze v případě, že budou mateřské školy rozšiřovat délku provozu, což je plně 
v kompetenci ředitelů mateřských škol. Finanční výše normativu za hodinu přímé pedagogické 
činnosti vychází z ustanovení § 161 školského zákona.  
Maximální dopad změny financování v MŠ odhadujeme na 2 294 215 000 Kč, a to jen v případě, že by 
všechny mateřské školy prodloužily provoz na maximum, což je 12 hodin denně. 
 
MŠMT uvedlo do střednědobého výhledu na roky 2019 až 2021 dopad v této výši. Tato maximální 
míra dopadu je však spíše nereálná, neboť je předpoklad, že mateřské školy budou prodlužovat 
provoz jen v případě, aby dorovnaly stávající hodinovou dotaci vzhledem k současným úvazkům. 
Odhad dopadu za předpokladu, že všechny MŠ prodlouží denně provoz o 0,5 h (maximálně na 12 h 
resp. 6,5 h), je 524 647 000 Kč. Právě prodloužení o 0,5 h délky provozu se jeví jako 
nejpravděpodobnější varianta. 
Odhad dopadu za předpokladu, že všechny MŠ prodlouží denně provoz o 1h (maximálně na 12 h 
resp. 6,5 h), je 1 061 742 000 Kč. 
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Odhad dopadu za předpokladu, že všechny celodenní MŠ s kratším denním provozem než 10 h zvýší 
denní provoz na 10h, je 288 585 000 Kč. 
 
Výše uvedené odhady jsou včetně zákonných odvodů. 
 
V současné době je celodenní provoz mateřských škol z celkového počtu v následující struktuře: 

- do 8 h denního provozu: 2,22 % MŠ 
- do 9 h denního provozu: 15,16 % MŠ 
- do 10 h denního provozu: 65,55 % MŠ 
- do 11 h denního provozu: 16,36 % MŠ 
- do 12 h denního provozu: 0,51 % MŠ 
- polodenní provoz má 0,18 % MŠ 
- internátní provoz má 0,07 % MŠ  

 
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 

Předpokládá se dopad na podnikatelské prostředí, neboť zároveň dochází ke sladění rodinného 
a pracovního života rodin s malými dětmi. Vyhláška by měla mít pozitivní dopady na předškolní 
vzdělávání spojené s lepším zajištěním vzdělávacího procesu a možnosti dřívějšího zařazení rodičů 
na pracovní trh. Promítnutím navrhovaných změn dojde k uvedení změn ve vyhlášce do souladu 
se školským zákonem ve znění po 1. 9. 2018. 

Návrh nepředpokládá sociální dopady ani dopady na životní prostředí. 
 
VII. Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace 
a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
Návrh právního předpisu nemá dopad na diskriminaci. Vyhláška nezasahuje rovnost mužů a žen. 
 
VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 
Navrhovaná právní úprava vychází z principu, že mateřské školy zpracovávají neanonymizované 
osobní údaje (včetně citlivých) na základě žádosti zákonných zástupců při přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání. Škola je povinna tyto údaje chránit v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., 
o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.  
MŠMT sdružuje v souladu s ustanovením § 28 odst. 5 školského zákona vybrané údaje ze školních 
matrik. Citlivé osobní údaje vypovídající o dítěti jsou předávány ze škol v anonymizované podobě. 

Navrhovaná právní úprava vychází z výše uvedených pravidel formulovaných v jiných právních 
předpisech, a tedy nepředstavuje nové zpracování osobních údajů nad rámec dosavadní právní 
úpravy.  

 

IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

1. Přiměřenost 

Předmětem nové úpravy je vztah zvýšení kvality předškolního vzdělávání  dětí v mateřských školách. 
Jedná se o oblast potenciálně zasahující do činnosti mateřských škol, přičemž aplikace právních 
předpisů zde zásadním způsobem předurčuje kvalitu vzdělávání jak obecně, tak ve vztahu 
k jednotlivci.  

2. Efektivita 
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Závaznost nového financování předškolního vzdělávání je hlavním předpokladem efektivního 
zavádění regulace i jejího následného prosazování. Ministerstvo prostřednictvím České školní 
inspekce disponuje kapacitami k plošné kontrole a vynucování dodržování regulace. 

3. Odpovědnost, opravné prostředky a kontrolní mechanismy 

Ve vztahu k příjemcům vzdělávání a školských služeb je osobou odpovědnou za naplňování jejich 
vzdělávacích potřeb vždy právnická osoba vykonávající činnost školy nebo školského zařízení. Jde 
o subjekty podléhající evidenci v rejstříku škol a školských zařízení a kontrolovatelné Českou školní 
inspekcí. Za řádné zajištění předškolního vzdělávání odpovídá právnická osoba vykonávající činnost 
školy. 

Již na úrovni zákona se tudíž počítá se 2 zřetelnými liniemi odpovědnosti 

- Z hlediska faktického poskytování předškolního vzdělávání vzdělávané osobě: 
Vzdělávaný – Škola – ČŠI v rámci inspekční činnosti. 

Za činnost školy zásadně odpovídá ředitel. Ředitel také podle § 164 odst. 1 písm. a) školského zákona 
rozhoduje o všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon 
nestanoví jinak. Připouští-li zákon subdelegaci rozhodování (ani ne tak ve smyslu správního 
rozhodování, které je řediteli vyhrazeno, ale pokud jde třeba o faktické úkony) ředitelem podřízené 
osobě (zástupci ředitele), lze ve školském zákoně (s přihlédnutím k pracovněprávním předpisům 
a případně k obecné úpravě odpovědnosti podle občanského zákoníku) vysledovat odpovědnostní 
linii směrem k řediteli. 

4. Poptávková stránka 

Návrh týkající se financování předškolního vzdělávání vstupuje do oblasti, kde již podle dosavadní 
úpravy na „poptávkové stránce“ stojí školy (v řádech tisíců). Poptávková povaha jejich postavení 
je ale relativní, neboť poskytnutí vzdělávání dítěti je často spojeno s oprávněnou výhodou pro školu – 
škola „získává“ dítě a případně jí vzniká nárok na finanční normativ, tzn. dotaci na dítě z prostředků 
státního rozpočtu. K neoprávněnému financování mateřské školy by docházet nemělo, neboť stát 
jednak provádí ve školách inspekci a jednak pravidelně sdružuje údaje ze školních matrik jednotlivých 
škol a podrobuje je algoritmům, které mohou odhalit nesrovnalosti v údajích. 

Školy budou i v novém systému zastávat obdobnou pozici jako dosud, zpřehlední se však způsob 
jejich financování.  

5. Nabídková stránka 

Na „nabídkové straně“ jsou příjemci mateřské školy. 

6. Transparence a otevřená data 

Transparence systému vychází z efektivnějšího financování mateřských škol. O otevřenosti dat však 
v zásadě nemá smysl uvažovat, neboť školy a školská zařízení zde převážně nakládají s citlivými údaji 
chráněnými zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů. 

7. Shrnutí 

Nová úprava prováděcího předpisu není spojena s novými korupčními riziky a ve vztahu ke stávajícím 
rizikům přinášejí spíše jejich zmírnění těmito prostředky: 

- změna financování předškolního vzdělávání povede k transparenci a předvídatelnosti praxe škol. 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
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B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K části první 
K čl. I  
 
K bodu 1 (§ 1 odst. 5) 
V rámci internátního druhu provozu mateřské školy je zajištěno celodenní vzdělávání v rozsahu 
maximálně 12 hodin a po jeho skončení mateřská škola zajišťuje péči o děti, a to i v noční době. 
Předškolní vzdělávání je zajišťováno a státem garantováno v pracovních dnech, proto se 
do ustanovení vkládá minimální doba 100 hodin nepřetržitého provozu týdně v pracovních dnech 
(od pondělí do pátku).  
 
K bodu 2 (§ 1d) 
MŠMT definuje termín PHmax a stanovuje hodnoty PHmax, jakožto maximální týdenní počet hodin 
přímé pedagogické činnosti učitelů mateřské školy pro mateřské školy zřizované územními 
samosprávnými celky nebo svazkem obcí. Hodnoty jsou nastaveny podle počtu tříd v jednom 
pracovišti. Definice pracoviště vychází v zásadě ze znění § 161 odst. 1 písm. a) bod 3 školského 
zákona, ve znění pozdějších předpisů. Týdenní počet hodin vychází z maximální průměrné denní 
délky druhu provozu s ohledem na počty tříd tak, že v mateřské škole je hodina počítána jako 60 
minut. Průměrná délka celodenního provozu je max. 12 hodin/den (60 hod/týden); polodenní 6,5 
hodin/den (max. 32,5 hod/týden) - stanoveno vyhláškou č. 14/2005 Sb., jako státní garance délky 
provozu mateřské školy. Délka internátního provozu je 24 hodin denně nepřetržitě nebo od pondělí 
do pátku nepřerušovaně. U internátního provozu je započítána celá doba provozu a nelze ji krátit, 
neboť se jedná o nepřetržitý provoz. 
U vícetřídní mateřské školy je obvykle na začátku a konci provozu méně dětí (u polodenního provozu 
především na začátku provozu), které jsou sloučeny v jedné třídě.  
Proto je navrženo u polodenního a celodenního druhu provozu zajistit rozsah tak, že u 1. třídy je 
v celé délce týdenního provozu a pro druhou a každou další třídu je zkrácen o jednu hodinu denně - 
stanoveno vyhláškou č. 14/2005 Sb., jako státní garance délky provozu mateřské školy.  
 
K bodu 3 (§ 2 odst. 5) 
MŠMT novelizuje ustanovení daného odstavce z důvodu postupné účinnosti § 34 odst. 3 školského 
zákona, kde se snižuje nárokovost pro přijetí dítěte do mateřské školy postupně až na věk od dvou 
let. Pokud by ustanovení nebylo změněno, mohla by nastat situace, že se počty dětí ve třídě 
s ohledem na zařazení dětí s podpůrnými opatřeními nebo dětí ve věku dvou až tří let fakticky 
nebudou snižovat. 

K bodu 4 (§ 2) 
Z legislativně-technického hlediska je nutné promítnout změnu provedenou prostřednictvím čl. I 
bodu 3 (tedy v dosavadním § 2 odst. 5) rovněž do znění ustanovení § 2, které by mělo nabýt účinnosti 
teprve dnem 1. září 2020, a to na základě vyhlášky č. 280/2016 Sb.  
 
K bodu 5 (§ 3 odst. 1) 
Podle § 4 písm. b) vyhlášky č. 263/2007 Sb. ředitel školy určuje učitelům mateřských škol dobu 
čerpání tak, aby ji čerpali především v době přerušení nebo omezení provozu mateřské školy. Z praxe 
jsou známy problémy, kdy k přerušení nebo omezení provozu dochází v nedostatečném rozsahu nebo 
k němu nedochází vůbec, což má za následek, že učitelé pak nemají kdy čerpat dovolenou. Za účelem 
zlepšení možnosti učitelů čerpat dovolenou se nově stanoví povinnost přerušit nebo omezit provoz 
mateřské školy v měsíci červenci a srpnu, případně v obou měsících, po dobu nejméně 3 týdnů. 
Přerušení nemusí být souvislé. Školský zákon zmocňuje MŠMT v § 35 odst. 3 upravit podrobnosti o 
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podmínkách provozu mateřské školy a organizace předškolního vzdělávání. Tato změna se navrhuje 
na základě požadavků profesních asociací a sociálních partnerů s ohledem na potřeby praxe 
mateřských škol. 

K bodu 6 (Poznámka pod čarou č. 2a) 
MŠMT rozšiřuje poznámku pod čarou 2a) z důvodu zákonného rozšíření možnosti poskytování péče 
o děti i v dětské skupině. 
 
K bodu 7 (§ 3 odst. 2) 
MŠMT na konci odstavce doplňuje stejný text a odkaz jako v § 3 odst. 1, aby ředitel informoval 
i v případě přerušení nebo omezení provozu jindy než v měsících červenci a srpnu zákonné zástupce 
na jiný typ zajištění péče o děti. 
 
K bodu 8 (§ 5 odst. 2 písm. b) 
§ 5 odst. 2 písm. b) – MŠMT nahrazuje slovo „zařazeny“ slovem „přítomny“, neboť v tomto 
ustanovení se počet dětí snižuje s ohledem na děti s podpůrnými opatřeními druhého až pátého 
stupně nebo dětí mladších 3 let, za které odpovídá učitel při pobytu mimo místo poskytovaného 
vzdělávání. Pokud daný den není ve třídě přítomno žádné takové dítě, uplatní se ustanovení § 5 odst. 
2 písm. a) a omezení ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) se nemusí uplatnit.   

K bodu 9 (§ 5 odst. 5) 
V praxi se ukázalo jako nadbytečné, aby v internátních mateřských školách po ukončení celodenního 
vzdělávání vykonávali dohled pouze učitelé (ukládá § 5 odst. 1 vyhlášky). Vzhledem k tomu, že 
po ukončení celodenního vzdělávání neprobíhá vzdělávání dětí, ale pouze péče o děti a je nad dětmi 
vykonáván dohled, navrhuje se, aby jej mohli vykonávat i jiní pedagogičtí pracovníci (vychovatelé).  
 
K bodu 10 (§ 6 odst. 2) 
MŠMT doplňuje v poslední větě náklady získané mateřskou školou o finanční prostředky Evropské 
unie, které se nezapočítávají do výpočtu úplaty za předškolní vzdělávání.  

 
K bodu 11 (Příloha č. 1 až Příloha č. 3) 
MŠMT stanovuje hodnoty PHmax pro jednotlivé druhy provozu pro mateřské školy v Příloze č. 1 pro 
třídy mateřské školy s polodenním provozem, v Příloze č. 2 pro třídy mateřské školy s celodenním 
provozem, v Příloze č. 3 pro třídy mateřské školy s internátním provozem, jakožto maximální hodnoty 
pro výpočet objemu finančních prostředků v souladu s § 161c odst. 2 písm. c). Z těchto hodnot bude 
ministerstvo vycházet při rozpisu finančních prostředků pro jednotlivé školy v závislosti na počtu tříd 
a jejich druhu provozu.  
 
K části druhé 
K čl. II 
Jelikož je vzhledem ke znění navrhovaného čl. I bodu 4 dosavadní čl. I bod 12 vyhlášky č. 280/2016 
Sb. nadbytečný, navrhuje se z důvodu právní jistoty jeho zrušení.  
 
K části třetí 
K čl. III: 

Navrhuje se účinnost vyhlášky k 1. září 2018, vyjma novelizačního bodu, který kopíruje změny 
provedené v § 2 vyhláškou č. 280/2016 Sb. U tohoto bodu (čl. I bod 4) se navrhuje nabytí účinnosti 
k 1. září 2020.  
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