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I I I .  

ODŮVODNĚN Í  

 

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. 
Zejména průběžné předávání nezbytných údajů o finančních nárocích spojených s rozsahem 
poskytované výuky je zcela zásadní pro vyhodnocení funkčnosti financování nově 
nastaveného systému ve vzdělávání dětí, žáků a studentů. 

Nově požadované údaje byly předávány již ve školním roce 2017/18 – smyslem této novely je 
tedy pouze zajištění stavu, kdy jsou tyto hodnoty pořizovány zcela v souladu s platnou 
legislativou a zamezují tak případným pochybnostem nad oprávněností jejich sdružování a 
tím využití pro sledovaný účel. 

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 § 28 odst. 6 školského 

zákona. Navržená úprava je v souladu se školským zákonem, k jehož novelizovanému 

ustanovení § 28 je určena. 

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) (dále jen „nařízení GDPR“), 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 

Stávající vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení vychází ze stávající právní úpravy 
§ 160 a násl. školského zákona. Panovaly pochybnosti, zda je možné údaje, kterých se dotýká 
tento návrh, zasílat ministerstvu. Návrhem se proto zpřesňuje (rozšiřuje) výslovně výčet 
údajů, aby bylo zcela bez pochybností, že údaje požadované ve vlastních výkazech zasílaných 
ministerstvu jsou údaji požadovanými na základě právního předpisu. I v kontextu nového 
nařízení GDPR považuje ministerstvo toto zpřesnění za potřebné.  
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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. Ke sběru údajů docházelo již v minulosti, 

návrhem se toliko staví právně na jisto, že je možné požadovat i tyto údaje. Finanční dopady 

navrhované právní úpravy lze považovat za rozpočtově neutrální. 

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. Promítnutím navrhovaných změn dojde k uvedení 

novelizované vyhlášky do souladu se školským zákonem ve znění účinném od 1. 9. 2018. 

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 nebo 

v anonymizované podobě za pedagogické a nepedagogické pracovníky. Úprava zásadně 

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

vyhlášky. 

IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Povinnost právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení předávat údaje 

z dokumentace a školních matrik ministerstvu v podobě statistických informací nezbytných 

pro monitoring vzdělávání a vzdělávací soustavy, jakožto i financování vzdělávání, v případě 

právnických osob vykonávajících činnost škol a školských zařízení, které nezřizuje 

ministerstvo, také krajskému úřadu, v případě škol a školských zařízení zřizovaných obcí nebo 

svazkem obcí také obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností vyplývá z ustanovení § 28 

odst. 5 školského zákona. Této povinnosti podléhají všechny subjekty zapsané v rejstříku škol 

a školských zařízení. Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem podmínky, rozsah, 

formu a způsob vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a rozsah, 

formu, způsob a termíny předávání údajů z dokumentace škol a školských zařízení a školní 

matriky. Jedná se o oblast zasahující do činnosti všech škol a školských zařízení, přičemž 

aplikace právních předpisů zde zásadním způsobem ovlivňuje kvalitu vzdělávání jak obecně, 

tak ve vztahu k jednotlivci, a to z pohledu kontroly i zpětné vazby prostřednictvím 
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monitoringu a prostřednictvím sdružování údajů nezbytných pro financování vzdělávání. 

Z tohoto pohledu se rozsah navrhované úpravy jeví jako zcela přiměřený. 

Závaznost objemu evidovaných a předávaných dat pro školy a školská zařízení je jedním 

z hlavních 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 výrazně dotčena, jedná se pouze 

o změnu sledovaných údajů z pohledu nového legislativního vymezení sledovaných 

skutečností. 

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. 

Nově navrhovaná právní úprava stávající vyhlášky o dokumentaci škol a školských zařízení 

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. 

XI. Hodnocení regulace dopadů (RIA) 

Na základě žádosti MŠMT udělil předseda Legislativní rady vlády výjimku ze zpracování 
hodnocení dopadů regulace, a to dopisem č. j.14250/2018-OHR, ze dne 2. 5. 2018. 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
 

K čl. I bodu 1 – zrušuje se diferenciace mezi předávanými údaji, nově také předávané údaje 
o podpůrných opatřeních druhého až pátého stupně budou zahrnovat změny obsahu školní 
matriky a dokumentace školy nebo školského zařízení, k nimž došlo od odpovídajícího 
rozhodného data v předcházejícím kalendářním roce. 

K čl. I bodům 2 až 4 – zrušuje se povinnost zveřejňovat vzory formulářů, popisy struktur 
individuálních údajů a číselníky pro předávání individuálních údajů ve Věstníku Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy (napříště je stačí zveřejnit způsobem umožňujícím dálkový 
přístup). 

K čl. I bodu 5 a 6 – legislativně technická změna (vkládá se nadpis přílohy č. 1 a označení 
včetně nadpisu části první). 

K čl. I bodu 7 – legislativně technická změna daná potřebami změny financování. 

K čl. I bodu 8 – vkládá se nový odstavec, který příslušným správním úřadům předávajícím 
protokoly o výpisech statistických informací z dokumentace škol a školských zařízení 
právnických osob ministerstvu stanovuje povinnost poskytnout své kontaktní údaje. 
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K čl. I bodu 9 – změna daná potřebami změny financování – u předávaných údajů 
o evidenčním počtu zaměstnanců podle platových tříd a stupňů nepůjde o členění na 
pedagogické pracovníky podle kategorií, ale o členění na pedagogické pracovníky podle 
skupin a zdrojů financování. 

K čl. I bodu 10 – změna daná potřebami změny financování – předávané údaje o počtu 
přiznaných vybraných složek platu budou členěny zvlášť na pedagogické a nepedagogické 
pracovníky. 

K čl. I bodu 11 – změna daná potřebami změny financování – přidávají se druhy předávaných 
údajů, konkrétně o rozsahu přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků a o počtu 
hodin přímé pedagogické činnosti pedagogických pracovníků pevně stanovených nad rámec 
jejich stanoveného týdenního rozsahu a hodin výuky nad rámec stanovený rámcovým 
vzdělávacím programem pro RVP. 

K čl. II – účinnost novely vyhlášky se navrhuje s ohledem na změnu financování na 1. září 
2018. 
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