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Vyhodnocení připomínkového řízení 
 
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNEK K MATERIÁLU S NÁZVEM: 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 364/2005 Sb., o vedení dokumentace škol a školských zařízení a školní matriky a o předávání údajů 
z dokumentace škol a školských zařízení a ze školní matriky (vyhláška o dokumentaci škol a školských zařízení), ve znění pozdějších předpisů – čj. MSMT-
11859/2018-2. 

Dle Legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do meziresortního připomínkového řízení dopisem ministra školství, mládeže a tělovýchovy dne 
17. 5. 2018, s termínem dodání stanovisek do dne 7. 6. 2018. Připomínky označené jako doporučující uplatnila následující připomínková místa: Konfederace 
zaměstnavatelských a podnikatelských svazů, Ministerstvo dopravy, Ministerstvo financí, Ministerstvo průmyslu a obchodu, Ministerstvo vnitra, 
Ministerstvo zemědělství, Unie zaměstnavatelských svazů ČR, Úřad vlády ČR – Odbor kompatibility, který ve svém vyjádření pouze konstatoval, že „Návrhem 
vyhlášky není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu.“. 

Návrh vyhlášky je předkládán bez rozporů. Vyhodnocení tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

Č. Místo Připomínka Vypořádání 

1. KZPS Doporučující připomínka: 

1) k příloze č. 2 článek I odst. 1 

Doporučujeme vypustit text „Po předání agregovaných údajů potvrdí bez 
zbytečného odkladu ředitel právnické osoby vykonávající činnost školy nebo 
školského zařízení výpis statistických informací svým podpisem a následně jej 
zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované 
ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola 
nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, 
jde-li o ostatní školy a školská zařízení.“. 

S ohledem na probíhající elektronizaci výkonu veřejné správy považujeme 
nutnost následného papírového předávání výpisu statistických informací 
předaných již předtím v systému statistického výkaznictví za zbytnou a 
nepřiměřeně zatěžující. Z praktického pohledu by tak mělo být elektronické 
předání údajů (s možnost jejich neprodlené opravy, kterou ustanovení 

Vysvětleno. 

Zasílání potvrzeného výpisu statistických informací 
probíhá již v současnosti standardně elektronicky 
formou datové zprávy zasílané (od minulého roku, 
kdy se školy staly OVM, zdarma) právnickými 
osobami, vykonávajícími činnost škol a školských 
zařízení, ministerstvu, obecnímu úřadu obce 
s rozšířenou působností, nebo krajskému úřadu. 

 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB2BHBHPL)



V. 

2 
 

umožňuje) zcela dostačující. Případně by bylo možné uvažovat o alternativním 
„potvrzení“ formou zaslání tohoto výpisu datovou zprávu (s ohledem na to, že 
většina škol a školských zařízení disponuje datovou schránkou orgánu veřejné 
moci a má tak za povinnost prioritně komunikovat s ostatními orgány veřejné 
správy touto formou). 

2. KZPS 
Doporučující připomínka: 

2) k příloze č. 1 článek I odst. 4 a 5 

Doporučujeme změnit četnost a termín předávání agregovaných údajů PaM. 
Zejména u škol soukromých a církevních, které odměňují své zaměstnance 
mzdou a neuplatňují se u nich limity mzdové regulace, postrádá stanovená 
četnost výkaznictví v této oblasti smysl (navrhujeme tak zvážit snížení frekvence 
pouze na 1x ročně).  

Dále je z praktického pohledu nezbytné považovat pro všechny školy a školská 
zařízení za kritický termín odevzdání tohoto výkazu do 15. kalendářního dne 
v měsíci, a to s ohledem výplatní termíny a s ním spojené povinnosti. 

Při vědomí všech souvislostí navrhujeme posunutí termínu na 20. kalendářní 
den v měsíci. 

Neakceptováno, nad rámec novely. 

3. KZPS Doporučující připomínka: 

3) K příloze č. 2 článek 21 odst. 2 písmeno f) 

Není zcela jasná formulace „….a hodin výuky nad rámec stanovený rámcovým 
vzdělávacím programem pro RVP.“. 

Zde není zcela jasné, o jaké hodiny výuky se jedná. Prosíme o vysvětlení, zda se 
jedná o počet hodin nad rámec stanovený pro konkrétní obor vzdělání 
prostřednictvím PHmax či o počty hodin konkrétního předmětu, který byl oproti 
RVP navýšen pomocí disponibilních hodin a zejména zda takto vykázané hodiny 
budou školám hrazeny či nikoliv. 

Vysvětleno. 

Jedná o počet hodin nad rámec stanovený pro 
konkrétní obor vzdělání Rámcovým vzdělávacím 
programem (hodiny výuky nepovinných předmětů); 
hodnota PHmax je definována jako maximální 
týdenní počet hodin výuky podle Rámcového 
vzdělávacího programu financovaný ze státního 
rozpočtu. 

4. MD Doporučující připomínka: Akceptováno, doplněno “dnem 1. září 2018“. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB2BHBHPL)



V. 

3 
 

K účinnosti 

Upozorňujeme, že v návrhu vyhlášky ani ve zvláštní části odůvodnění není 
uvedeno datum nabytí její účinnosti. Doporučujeme při úpravě materiálu 
zohlednit. 

5. MF Doporučující připomínka: 

1) K názvu předpisu 

Navrhujeme doplnit čárku za číslovkou 2018 v názvu předpisu. 

Akceptováno, upraveno. 

6. MF Doporučující připomínka: 

2) K účinnosti 

Je poněkud nezvyklé, že je předkládán předpis bez stanovení data účinnosti (a 
ani v odůvodnění není předpokládaná účinnost zmíněna). 

Akceptováno, doplněno “dnem 1. září 2018“; viz 
vypořádání připomínky č. 4. 

7. MPO Doporučující připomínka: 

1) K návrhu vyhlášky - novelizačnímu bodu 1 

Doporučujeme za text „odst. 2“ vložit slova „větě poslední“. 

Neakceptováno. 

V příslušném ustanovení se zrušovaný text jinde 
neobjevuje. Nemůže tedy vzniknout pochybnost o 
tom, zda se daný text ruší ve větě první či druhé 
(poslední). Doplnění je nadbytečné. 

8. MPO Doporučující připomínka: 

2) K návrhu vyhlášky - novelizačnímu bodu 7 

Doporučujeme za text „odst. 4“ vložit slova „větě poslední“. 

Nekceptováno. 

V příslušném ustanovení se nahrazovaný text jinde 
neobjevuje. Nemůže tedy vzniknout pochybnost o 
tom, jaký text v jaké větě se nahrazuje. Doplnění je 
nadbytečné. 

9. MPO Doporučující připomínka: 

3) K návrhu vyhlášky – novelizačnímu bodu 11 

Do přílohy č. 2 části čtvrté čl. 21 odst. 2 vyhlášky se doplňují nová písmena e) a 
f), přičemž v navrhovaném textu písmene f) je použita zkratka „RVP“. 

Akceptováno jinak, text upraven. 
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Doporučujeme uvedenou zkratku nahradit jejím doslovným slovním vyjádřením. 

10. MPO Doporučující připomínka: 

4) K platnému znění vyhlášky - § 4 odst. 2 

V textu uvedeného zákonného ustanovení v platném znění zákona 
doporučujeme slovo „ve“ vyznačit přeškrtnutým písmem, neboť podle 
příslušného novelizačního bodu, jenž obsahuje změnu tohoto ustanovení 
(novelizační bod 3), je uvedené slovo rušeno. 

Akceptováno, upraveno. 

11. MV Doporučující připomínka: 

1) K čl. I bodu 11 – k příloze č. 2, části čtvrté, čl. 21 odst. 2 písm. f) 

Upozorňujeme, že dle čl. 44 odst. 2 Legislativních pravidel vlády není možné, aby 
se legislativní zkratka skládala z velkých písmen.  Zkratka „RVP“ navíc není nikde 
v předpise zavedena. Obecně je používána pro slovní spojení „rámcový 
vzdělávací program“, jeho použitím by však navrhovaná věta postrádala smysl. 
Navrhujeme proto ustanovení v tomto směru upravit. 

Akceptováno jinak, text upraven; viz vypořádání 
připomínky č. 9. 

12. MV Doporučující připomínka: 

2) K čl. II – k účinnosti 

Při stanovení nabytí účinnosti upozorňujeme, že s ohledem na § 3 odst. 3 zákona 
č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce mezinárodních smluv, ve znění 
pozdějších předpisů, musí být legisvakanční lhůta alespoň 15 dní. 

Vysvětleno. 

Vyhláška by měla nabýt účinnosti 1. 9. 2018. MŠMT 
předpokládá, že vyhláška bude zveřejněna ve Sbírce 
zákonů tak, aby 15denní legisvakanční lhůta byla 
splněna. 

13. MZe Doporučující připomínka: 

1) K Odůvodnění v bodě IX. 

Doporučujeme doplnit čárku ve větě za slova „které nezřizuje ministerstvo“. 

Akceptováno, doplněno. 

14. MZe Doporučující připomínka: 

2) K názvu vyhlášky v doprovodných dokumentech 

Upozorňujeme na chybný tvar zájmena „který“ v názvu vyhlášky v dokumentech 

Akceptováno, upraveno. 
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přikládaných k materiálu (průvodní dopis, předkládací zpráva). Správně má být 
použit tvar „kterou“. 

15. UZSČR Doporučující připomínka: 

1) k příloze č. 2 článek I odst. 1 

Doporučujeme vypustit text „Po předání agregovaných údajů potvrdí bez 
zbytečného odkladu ředitel právnické osoby vykonávající činnost školy nebo 
školského zařízení výpis statistických informací svým podpisem a následně jej 
zašle na vědomí ministerstvu, je-li škola nebo školské zařízení zřizované 
ministerstvem, nebo obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, je-li škola 
nebo školské zařízení zřizované obcí nebo svazkem obcí, nebo krajskému úřadu, 
jde-li o ostatní školy a školská zařízení.“. 

S ohledem na probíhající elektronizaci výkonu veřejné správy považujeme 
nutnost následného papírového předávání výpisu statistických informací 
předaných již předtím v systému statistického výkaznictví za zbytnou a 
nepřiměřeně zatěžující. Z praktického pohledu by tak mělo být elektronické 
předání údajů (s možnost jejich neprodlené opravy, kterou ustanovení 
umožňuje) zcela dostačující. Případně by bylo možné uvažovat o alternativním 
„potvrzení“ formou zaslání tohoto výpisu datovou zprávu (s ohledem na to, že 
většina škol a školských zařízení disponuje datovou schránkou orgánu veřejné 
moci a má tak za povinnost prioritně komunikovat s ostatními orgány veřejné 
správy touto formou). 

Vysvětleno; viz vypořádání připomínky č. 1. 

 

16. UZSČR 
Doporučující připomínka: 

2) k příloze č. 1 článek I odst. 4 a 5 
 

Doporučujeme změnit četnost a termín předávání agregovaných údajů PaM. 
Zejména u škol soukromých a církevních, které odměňují své zaměstnance 
mzdou a neuplatňují se u nich limity mzdové regulace, postrádá stanovená 
četnost výkaznictví v této oblasti smysl (navrhujeme tak zvážit snížení frekvence 
pouze na 1x ročně).  

Dále je z praktického pohledu nezbytné považovat pro všechny školy a školská 

Neakceptováno, nad rámec novely. 
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zařízení za kritický termín odevzdání tohoto výkazu do 15. kalendářního dne 
v měsíci, a to s ohledem výplatní termíny a s ním spojené povinnosti. 

Při vědomí všech souvislostí navrhujeme posunutí termínu na 20. kalendářní 
den v měsíci. 

17. UZSČR Doporučující připomínka: 

3) K příloze č. 2 článek 21 odst. 2 písmeno f) 

Není zcela jasná formulace „….a hodin výuky nad rámec stanovený rámcovým 
vzdělávacím programem pro RVP.“. 

Zde není zcela jasné, o jaké hodiny výuky se jedná. Prosíme o vysvětlení, zda se 
jedná o počet hodin nad rámec stanovený pro konkrétní obor vzdělání 
prostřednictvím PHmax či o počty hodin konkrétního předmětu, který byl oproti 
RVP navýšen pomocí disponibilních hodin a zejména zda takto vykázané hodiny 
budou školám hrazeny či nikoliv. 

Vysvětleno; viz vypořádání připomínky č. 3. 

 

 
Seznam zkratek připomínkových míst: 

KZPS Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR 

MV Ministerstvo vnitra 

MZe Ministerstvo zemědělství 

UZSČR Unie zaměstnavatelských svazů  

MD Ministerstvo dopravy 

MF Ministerstvo financí 

MPO Ministerstvo průmyslu a obchodu 
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