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Odůvodnění 
 

A. OBECNÁ ČÁST 
 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Hlavním cílem návrhu vyhlášky je zajištění nezbytných validních informací pro potřeby změny 
financování regionálního školství v souladu s § 160 a násl. školského zákona a s tím 
související potřebou statistiky a průběžného monitorování v dané oblasti vzdělávání. 
Předávání údajů predikujících finanční nároky spojené s rozsahem poskytované výuky je 
zásadní pro funkčnost nově nastaveného systému financování ve vzdělávání dětí, žáků 
a studentů. 

Údaje jsou sbírány za účelem sestavování podkladů pro vyjednávání o rozpočtu kapitoly 333 
na následující rok, tedy je nezbytné vycházet alespoň z údajů předpokládaných přímo řediteli 
daných škol a školských zařízení. 

II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Vyhláška je vydávána oprávněným subjektem na základě zmocnění § 161c odst. 2 písm. a) 

školského zákona: 

„Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem termíny, rozsah a způsob předkládání 

údajů o předpokládaných počtech pedagogických pracovníků a jejich platovém zařazení.“ 

III. Zhodnocení souladu s právem Evropské unie  

Právní předpisy Evropské unie se na vyhláškou upravovanou oblast nevztahují, zpracování 
osobních údajů nebude v rozporu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním 
osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné 
nařízení o ochraně osobních údajů), protože půjde o údaje poskytované, předávané 
a uchovávané na základě zákona za zákonem stanoveným účelem. Navrhovaná právní 
úprava není v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. 

IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Potřeba upravit danou problematiku právním předpisem vyvstala spolu se změnou 
financování regionálního školství podle § 160 a násl. školského zákona účinnou ode dne 1. 9. 
2018. Vydáním vyhlášky dojde k realizaci příslušného zmocnění.  

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

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Nové nároky na státní rozpočet (popř. ostatní veřejné rozpočty) se v souvislosti 

s předkládaným návrhem nepředpokládají. Finanční dopady navrhované právní úpravy lze 

považovat za rozpočtově neutrální. 
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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 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný přímý dopad na životní prostředí, obdobně nemá 

dopady na podnikatelské 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 dopady v oblasti rovného postavení žen a mužů. 

VIII. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Nově požadované informace od subjektů vykonávajících činnost školy nebo školského 

zařízení jsou navrhovány k poskytování v agregované podobě za subjekt. Úprava zásadně 

nemění intenzitu zásahu do soukromí spojeného se zpracováním osobních údajů podle této 

vyhlášky. 

IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Předávání údajů o predikci možného finančního zatížení škol a školských zařízení je jedním 

z  předpokladů pro financování, monitoring a kontrolu efektivního vzdělávání a jeho 

následný rozvoj a směřování. Ministerstvo a také Česká školní inspekce disponují kapacitami 

k plošné kontrole a vynucování dodržování regulace. 

Poptávková ani nabídková strana není touto úpravou dotčena. 

Transparence systému není touto úpravou dotčena. 

O otevřenosti dat je možné uvažovat všude tam, kde školy a školská zařízení nenakládají 

s citlivými údaji chráněnými zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně 

některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. V ostatních případech je možné uvažovat 

s daty agregovanými nebo zcela anonymizovanými. 

Navrhovaná právní úprava není spojena s novými korupčními riziky. 

X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Navrhovaná právní úprava nemá žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K § 1 – vymezuje se předmět úpravy v návaznosti na zmocnění ve školském zákoně a rozsah 
předávaných údajů; z povahy věci vyplývá, že právnická osoba předává údaje – spolu se 
svými identifikačními údaji (IČO) – vztahující se k rozhodnému datu dne 30. září. Má se 
jednat o údaje, které ředitel školy předpokládá k rozhodnému datu, s ohledem na výsledky 
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přijímacích řízení (včetně zápisů), na změny údajů ve školském rejstříku, ale i na změny 
v organizaci školy (dlouhodobá zdravotní neschopnost, mateřské a rodičovské dovolené 
apod.). Je zřejmé, že skutečný stav se od nahlášeného údaje může lišit. Nahlášený údaj se 
týká pouze předpokládané změny v počtu hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických 
pracovníků zajišťujících vzdělávání v rozsahu Rámcového vzdělávacího programu a pedagogických 
pracovníků školní družiny, jejichž mzdové nároky jsou financovány podle § 161c odst. 3 školského 

zákona, v členění podle skupin profesí, nikoliv například doplňkové činnosti atd. Předpokládané 
změny se uvádějí oproti stavu k 30. září předchozího kalendářního roku. 

K § 2 – upravuje se způsob a termíny předávání údajů – ministerstvo musí nejpozději do 

28. února daného kalendářního roku na svých internetových stránkách zveřejnit příslušný 
formulář, právnické osoby musí do 31. 5. předat požadované údaje, a to v predikci 
k rozhodnému datu 30. 9. následujícího školního roku. Dále se obdobně jako v případě 
předávání údajů podle vyhlášky o dokumentaci škol stanoví, že obecní úřad obce 
s rozšířenou působností a krajský úřad mají přístup do databáze. 

K § 3 – účinnost se předpokládá ode dne 1. ledna 2019. 
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