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VI. 
  

   
VYPOŘÁDÁNÍ PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ Z VNĚJŠÍHO PŘIPOMÍNKOVÉHO ŘÍZENÍ 

 
Vypořádání zásadních připomínek materiálu s názvem „Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 
561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů“. 
 
 
Podle Jednacího řádu vlády a legislativních pravidel vlády byl materiál rozeslán do vnějšího připomínkového řízení dopisem ministra školství 
mládeže a tělovýchovy Ing. Roberta Plagy, Ph.D., č. j. MŠMT-7102/2018-2. Lhůta pro sdělení připomínek byla předkladatelem stanovena do 
21. 3. 2018. V tabulce jsou uvedeny připomínky, které byly zaslány do tohoto data. Návrh nařízení vlády je předkládán z rozporem. Vyhodnocení 
tohoto řízení je uvedeno v následující tabulce: 

 Připomínka Vypořádání 

Sdružení místních 
samospráv ČR 

(eKlep) 
 

ROZPOR podmíněný 
zajištěním finančních 

prostředků 

Reforma financování byla vyvolána reálnou potřebou přivést do 
financování školství předvídatelnost, zachovat dostupnou síť 
základního vzdělávání, zajistit úhradu pedagogické práce ze strany 
státu (garanta vzdělávání), učinit odměňování pedagogů 
mezikrajově srovnatelné.  

Vhledem k zavedení nových požadavků na školy a pedagogickou 
práci v posledních letech (nárůst výkonů a ped. pracovníků) a již 
učiněných opatřeních  ve smyslu omezení možností krajů vstoupit 
do rozpisu financování  na úroveň jednotlivých škol jsou dnes 
školy s jiným než k maximu se blížícímu se naplnění silně 
finančně poškozeny a řada stojí na pokraji vážných finančních 
problémů. 

Trvale jsme při projednávání záměru reformy upozorňovali na 
finanční dopady a není pravda, že by tyto nebyly známy. Jejich 
rámec bylo možno předvídat. 

Upozorňujeme tímto MŠMT, že odkladem reformy hazarduje 
s důvěryhodností vlády a MŠMT. Schválením předložené novely 

Neakceptováno 

MŠMT navrhuje, aby změny v oblasti financování zavedené 
novelou školského zákona byly účinné pro financování od 
kalendářního roku 2020. Odložení změny systému financování 
regionálního školství o jeden rok je přínosný v tom, že dojde k 
zabezpečení finančních prostředků na všechny pozitivní efekty, 
které může nové nastavení financování přinést.  

Odkladem o jeden rok se dále vytvoří potřebný a dostatečný prostor 
k seznámení se s podrobnostmi změn v oblasti výkaznictví a se 
souvisejícími prováděcími právními předpisy, u nichž v současné 
době ještě nebyl legislativní proces ukončen. 

V průběhu tohoto období MŠMT provede potřebné otestování 
dodatečných softwarových modulů stávajícího programového 
vybavení škol, které budou z evidence převádět údaje nutné pro 
nový systém financování a tím by mělo dojít k eliminaci chybovosti 
a snížení administrativní zátěže škol. Vykázané hodnoty, zejména v 
oblasti pedagogické práce, budou představovat „poukázku“ na 
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 Připomínka Vypořádání 

není dána žádná záruka, že k reformě skutečně dojde od 1. 9. 
2019. 

Reforma byla dlouhodobě projednávána a schválena v podobě 
minimálního kompromisu všech odborných partnerů, státu a 
zřizovatelů. 

Na reformu financování byla navázána řada dalších opatření. 
Nepovažujeme za možné pouze odsunout část financování, ale vše 
ostatní ponechat v platnosti. 

Sdružení místních samospráv ČR trvá na co nejrychlejším 
spuštění reformy financování regionálního školství, aby co 
nejrychleji došlo k narovnání mezikrajových rozdílů z hlediska 
financování. Otázku financí je jistě třeba vzít při plánování 
reformy v potaz, nicméně podle prvotních odhadů skončí rozpočet 
ČR pro tento rok výrazně v plusu a tudíž by se měly potřebné 
finanční prostředky v rozpočtu najít. Pokud by se přesto 
nepodařilo potřebných cca 10 mld. nutných ke spuštění 
reformy najít, souhlasili bychom s odkladem maximálně o rok 
s tím, že současně požadujeme zavázat MF, aby již do výhledu 
SR počítalo s potřebnou částkou pro spuštění reformy 
nejpozději o rok později. 

finanční prostředky na pedagogickou práci a je žádoucí provést 
zkušební výpočet rozpočtů škol a školských zařízení pro rok 2019 
obojím způsobem, tj. podle stávajícího systému financování 
prostřednictvím krajských normativů i podle nového systému 
financování. 

 

Zásadně nesouhlasíme s tím, aby úhrada pedagogické práce byla 
přesunuta na zřizovatele. Schválení předkládané novely bude 
znamenat výrazné zatížení zřizovatelů a přenos nákladů ze strany 
státu na zřizovatele. S tímto postupem zásadně nesouhlasíme. 

Z výše uvedených důvodů požadujeme navrhovanou novelu 
zamítnout 

Neakceptováno, vysvětleno 

Cílem změn systému financování regionálního školství není a nikdy 
nebylo přenést náklady ze strany státu na zřizovatele s výjimkou 
§ 23 odst. 4 školského zákona, kde je stanoveno, že zřizovatel školy 
může povolit výjimku z nejnižšího počtu dětí, žáků a studentů 
stanoveného tímto zákonem a prováděcím právním předpisem za 
předpokladu, že uhradí zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, 
a to nad výši poskytovanou podle zákona ze státního rozpočtu.  

Financování regionálního školství se bude v době odkladu řídit dle 
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pravidel platných v současnosti. 

Požadujeme předložení návrhu finančního zajištění sítě škol od 1. 
9. 2018 

Vysvětlení 

Od 1. 9. 2018 do konce roku 2018 je stávající systém financování, 
tj. na dítě, žáka, studenta. KÚ si z finančních prostředků 
přidělených kraji vytváří rezervu, ze které pak od 1. 9. 2018 
dofinancovávají zejména nárůst výkonů ve školách. Tzn., že 
finanční zajištění sítě škol a školských zařízení je jako doposud. 

Jihočeský kraj 
(eKlep) 

 

Posunout účinnost přechodných ustanovení týkajících se reformy 
financování minimálně o 2 roky, tedy až od termínu 1. 9. 2020. 
V rámci změny účinnosti navrhujeme využít tuto lhůtu k sestavení 
a zveřejnění paralelního financování v roce 2019 (stínový rozpočet 
z MŠMT) a následnou úpravu vyhlášek ještě na jaře 2020, která 
jistě z paralelního financování vyplyne. 

 

Jihočeský kraj akceptoval vypořádání připomínky. 

Vysvětleno: 

MŠMT navrhuje, aby změny v oblasti financování zavedené 
novelou školského zákona byly s ohledem na vysoký stupeň jejich 
připravenosti posunuty pouze o jeden rok, tzn. účinné pro 
financování od kalendářního roku 2020. 

Odložení změny systému financování regionálního školství o jeden 
rok vytváří dostatečný prostor pro zabezpečení finančních 
prostředků na všechny pozitivní efekty, které může nové nastavení 
financování přinést. Dále se vytvoří dostatečný prostor k seznámení 
se s podrobnostmi změn v oblasti výkaznictví a se souvisejícími 
prováděcími právními předpisy, u nichž v současné době ještě 
nebyl legislativní proces ukončen.  

V průběhu tohoto období MŠMT provede otestování dodatečných 
softwarových modulů stávajícího programového vybavení škol, 
které budou z evidence převádět údaje nutné pro nový systém 
financování a tím by mělo dojít k eliminaci chybovosti a snížení 
administrativní zátěže škol. Vykázané hodnoty, zejména v oblasti 
pedagogické práce, budou představovat „poukázku“ na finanční 
prostředky na pedagogickou práci a je žádoucí provést zkušební 
výpočet rozpočtů škol a školských zařízení pro rok 2019 obojím 
způsobem, tj. podle stávajícího systému financování 
prostřednictvím krajských normativů i podle nového systému 
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financování. 

Novela zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, 
středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů zavádí změnu financování regionálního 
školství od 1. ledna 2019.  

Plán přípravy prováděcích předpisů byl stanoven tak, aby si školy 
mohly zorganizovat výuku a provoz školy v souladu s novými 
pravidly již od 1. září 2018 a připravily se na financování podle 
nových pravidel od 1. ledna 2019. 

- Nařízení vlády, kterým bude stanoven maximální rozsah 
vzdělávání, nebo maximální rozsah přímé pedagogické 
činnosti hrazený ze státního rozpočtu.  
 
Nařízení vlády již prošlo vnějším připomínkovým řízením i 
vypořádáním připomínek a je připravena k předložení do 
legislativní rady vlády. Novela vyhlášky č. 13/2005 Sb., o 
středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři 
 
Vyhláška již prošla vnějším připomínkovým řízením i 
vypořádáním připomínek a je připravena k předložení do 
legislativní rady vlády. 
 
Novela vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání 
 
Vyhláška již prošla vnějším připomínkovým řízením i 
vypořádáním připomínek a je připravena k předložení do 
legislativní rady vlády. 
 
Novela vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a 
některých náležitostech plnění povinné školní docházky 
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Vyhláška již prošla vnějším připomínkovým řízením i 
vypořádáním připomínek a je připravena k předložení do 
legislativní rady vlády. 
 

− Novela vyhlášky č. 492/2005 Sb., o krajských normativech 
Připraveno prezenční vypořádání mezirezortního 
připomínkového řízení. 

Zlínský kraj 
(eKlep) 

 
ROZPOR 

1. Bod 1 – v čl. II bodu 1 se číslo „2018“ nahrazuje číslem 
„2019“ – navrhujeme ponechat stávající znění 

2. Bod 2  - v čl. IV se číslo „2018“ nahrazuje číslem „2019“- 
navrhujeme ponechat stávající znění 

 

Odůvodnění bodu 1 a 2: 

Přijetí novely a odsunutí reformy financování regionálního 
školství by vedlo k prodloužení stavu, kdy v rámci jedné 
vzdělávací soustavy existují nedůvodné, stále se zvyšující rozdíly 
mezi platy pracovníků regionálního školství v závislosti na území, 
kde pracují. Dopad odsunutí reformy na platy pracovníků ve 
školství ve Zlínském kraji by byl alarmující, pokračování 
současného stavu je pro Zlínský kraj nadále neudržitelné. Trváme 
na tom, aby stát zabezpečil finanční prostředky na změny 
financování regionálního školství v potřebné výši a zajistil tak 
spravedlivé odměňování pracovníků školství. Je rovněž zřejmé, že 
náklady na realizaci reformy financování regionálního školství v 
čase dále porostou, i z tohoto důvodu proto považujeme každý 
odklad účinnosti zákona č. 101/2017 za neefektivní. 

Neakceptováno 

MŠMT navrhuje, aby změny v oblasti financování zavedené 
novelou školského zákona byly účinné pro financování od 
kalendářního roku 2020. Odložení změny systému financování 
regionálního školství o jeden rok je přínosný v tom, že dojde k 
zabezpečení finančních prostředků na všechny pozitivní efekty, 
které může nové nastavení financování přinést.  

Odkladem o jeden rok se dále vytvoří potřebný a dostatečný prostor 
k seznámení se s podrobnostmi změn v oblasti výkaznictví a se 
souvisejícími prováděcími právními předpisy, u nichž v současné 
době ještě nebyl legislativní proces ukončen. 

V průběhu tohoto období MŠMT provede potřebné otestování 
dodatečných softwarových modulů stávajícího programového 
vybavení škol, které budou z evidence převádět údaje nutné pro 
nový systém financování a tím by mělo dojít k eliminaci chybovosti 
a snížení administrativní zátěže škol. Vykázané hodnoty, zejména v 
oblasti pedagogické práce, budou představovat „poukázku“ na 
finanční prostředky na pedagogickou práci a je žádoucí provést 
zkušební výpočet rozpočtů škol a školských zařízení pro rok 2019 
obojím způsobem, tj. podle stávajícího systému financování 
prostřednictvím krajských normativů i podle nového systému 
financování. 
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Svaz měst a obcí ČR 
(eKlep) 

 
ROZPOR podmíněný 
zajištěním finančních 

prostředků 

Nesouhlasíme, aby došlo k odložení změny financováním 
regionálního školství 

Odůvodnění: 

Vzhledem ke skutečnosti, že na všech jednáních a ve stanoviscích 
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy uvádělo, že je 
dostatek finančních prostředků na reformu financování 
regionálního školství, požadujeme, aby reforma financování 
školství nebyla odložena a byla spuštěna k 1. 9. 2018, tak jak bylo 
uvedeno doposud v zákoně a v takovém rozsahu, jak byl 
oddiskutován s odbornou veřejností a aby došlo k dostatečnému 
navýšení finančních prostředků v rozpočtu MŠMT, aby 
korespondovaly s realitou poskytovaného vzdělávání i platovou 
úrovní v jednotlivých školách. 

Svaz měst a obcí ČR i nadále trvá na své zásadní připomínce, že 
nemá dojít k odkladu připravované reformy financování z důvodu 
narovnání financování regionálního školství.  Je více než potřebné 
ji zavést do praxe co možná nejdříve. Pokud by nicméně 
zavedení reformy od následujícího školního roku mělo 
znamenat v důsledku nedostatku finančních prostředků kolaps 
financování regionálního školství a pohoršení některých škol a 
školských zařízeni z hlediska veřejných financí, nezbylo by než 
reformu odložit, maximálně však o rok, za současné podmínky 
garance příslušného objemu peněz ze strany MF pro reformu 
pro školní rok 2019/2020. 

Neakceptováno 

MŠMT navrhuje, aby změny v oblasti financování zavedené 
novelou školského zákona byly účinné pro financování od 
kalendářního roku 2020. Odložení změny systému financování 
regionálního školství o jeden rok je přínosný v tom, že dojde k 
zabezpečení finančních prostředků na všechny pozitivní efekty, 
které může nové nastavení financování přinést.  

Odkladem o jeden rok se dále vytvoří potřebný a dostatečný prostor 
k seznámení se s podrobnostmi změn v oblasti výkaznictví a se 
souvisejícími prováděcími právními předpisy, u nichž v současné 
době ještě nebyl legislativní proces ukončen. 

V průběhu tohoto období MŠMT provede potřebné otestování 
dodatečných softwarových modulů stávajícího programového 
vybavení škol, které budou z evidence převádět údaje nutné pro 
nový systém financování a tím by mělo dojít k eliminaci chybovosti 
a snížení administrativní zátěže škol. Vykázané hodnoty, zejména v 
oblasti pedagogické práce, budou představovat „poukázku“ na 
finanční prostředky na pedagogickou práci a je žádoucí provést 
zkušební výpočet rozpočtů škol a školských zařízení pro rok 2019 
obojím způsobem, tj. podle stávajícího systému financování 
prostřednictvím krajských normativů i podle nového systému 
financování. 

 

 

CZESHA 
(externí připomínkové místo) 

 
ROZPOR 

S přeloženým návrhem posunutí účinnosti náběhu tzv. reformy 
financování regionálního školství, která je návrhem zákona 
upravena takto: 

Čl. I 

Zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o 

Neakceptováno 

 

MŠMT navrhuje, aby změny v oblasti financování zavedené 
novelou školského zákona byly účinné pro financování od 
kalendářního roku 2020. Odložení změny systému financování 
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předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se mění 
takto: 

1. V čl. II bodu 1 se číslo „2018“ nahrazuje číslem „2019“. 

2. V čl. IV se číslo „2018“ nahrazuje číslem „2019“ a za slova „1. 
září 2017,“ se vkládají slova „čl. I ustanovení 

bodů 1, 7, 22, 24, 25 a 32, které nabývají účinnosti dnem 1. září 
2018,“. 

zásadně nesouhlasíme. 

Odůvodnění: 

Změna financování (dále také reforma), na kterou se školy 
připravují, byla v minulosti podrobně s odbornou veřejností 
diskutována a vyústila v zákonné úpravě, která má být nyní 
změněna. Změnu účinnosti považujeme za krok, kterým nebude 
opět ve školství dodržen slib o podpoře kvality vzdělávání. Dojde 
k prodloužení principu „nasávacího efektu“ škol, který je 
dlouhodobě kritizován. Reforma, v jednom ze svých pilířů v 
maximálním počtu odučených hodin (PHmax), umožňuje zvýšit 
kvalitu vzdělávání financováním dělených hodin v rozhodujících 
předmětech. U středních škol má tato možnost významný vliv na 
termín spuštění společné části maturitní zkoušky v plném rozsahu. 
Jakékoliv oddalování znamená narušení koncepčních záměrů, na 
kterých již dnes školy pracují. S odsunutím, resp. zrušením, 
právních úprav směřujících ke kvalitě vzdělávání jsou negativní 
zkušenosti z nedávné doby. Odmítnutí novely zákona o 
pedagogických pracovnících nepřineslo požadované zlepšení 
funkcí škol v oblasti činnosti školských poradenských středisek, 
po kterém například na úseku výchovného a kariérového 
poradenství volá trh práce. 

Profesní školské asociace, sdružené v naší unii, se na přípravě 

regionálního školství o jeden rok je přínosný v tom, že dojde k 
zabezpečení finančních prostředků na všechny pozitivní efekty, 
které může nové nastavení financování přinést.  

Odkladem o jeden rok se dále vytvoří potřebný a dostatečný prostor 
k seznámení se s podrobnostmi změn v oblasti výkaznictví a se 
souvisejícími prováděcími právními předpisy, u nichž v současné 
době ještě nebyl legislativní proces ukončen. 

V průběhu tohoto období MŠMT provede potřebné otestování 
dodatečných softwarových modulů stávajícího programového 
vybavení škol, které budou z evidence převádět údaje nutné pro 
nový systém financování a tím by mělo dojít k eliminaci chybovosti 
a snížení administrativní zátěže škol. Vykázané hodnoty, zejména v 
oblasti pedagogické práce, budou představovat „poukázku“ na 
finanční prostředky na pedagogickou práci a je žádoucí provést 
zkušební výpočet rozpočtů škol a školských zařízení pro rok 2019 
obojím způsobem, tj. podle stávajícího systému financování 
prostřednictvím krajských normativů i podle nového systému 
financování. 
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reformy aktivně podílely. Podle našeho názoru, který jsme 
opakovaně vyjádřili například při stanovisku k úpravě 
maximálního počtu odučených hodin PHmax., je reforma 
připravena. Argument, že pro reformu nejsou finanční prostředky, 
považujeme za lichý. Na všech jednáních jsme byli informováni, 
že finanční prostředky nejsou problém. Navíc podpora školství je 
prioritou všech politických subjektů zastoupených v tomto 
volebním období v Poslanecké sněmovně. Odložení reformy 
chápeme jako popření slov: od slibů k činům.  

Zároveň upozorňujeme, že trvá náš požadavek na navýšení 
prostředků pro regionální školství tak, aby byly dodrženy sliby a 
dohody o zvyšování platů pracovníků škol a školských zařízení. 
Princip pouhého přerozdělení stávajícího objemu prostředků 
zásadně odmítáme. Reforma nesmí znamenat zakonzervování 
stávajícího stavu, v horších případech dokonce pokles, který v řadě 
případů může nastat. 

Uvedených 11,5 miliardy musí být součástí rozpočtu školství na 
rok 2019 a další růst musí být součástí rozpočtových výhledů 
Vlády ČR pro oblast regionálního školství. Aktuální situace při 
projednávání výše prostředků na platy pro rok 2018 ukazuje, že je 
celá řada škol podfinancovaná, což povede k nutnému poklesu 
nadtarifních složek platu. Situace v některých krajích je kritická. I 
přes předvolební sliby prakticky všech parlamentních stran 
ohledně priorit ve školství opět zůstalo jen u předvolebních slibů, 
ale realita je naprosto odlišná. Proto nelze očekávat, že se během 
roku situace diametrálně změní a odklad reformy z našeho pohledu 
naprosto nic neřeší. Je pouze nutné zajistit dostatečný objem 
finančních prostředků. 
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Asociace vzdělávacích 
zařízení pro rozvoj 

venkovského prostoru 
(externí připomínkové místo) 

ROZPOR podmíněný 
zajištěním finančních 

prostředků 

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru - 
s tímto návrhem zásadně nesouhlasíme. 

Posunutí účinnosti náběhu reformy financování regionálního 
školství o 1 rok, tj. na 1. září 2019 s tím, že fakticky budou školy a 
školská zařízení podle nového systému financovány od 
kalendářního roku 2020, přivádí řadu škol do problémů, protože 
současně s navyšováním platů se zvětšují rozdíly v krajských 
normativech, a tím rozdíly ve financování stejných typů škol v 
různých regionech.  

Domníváme se, že jsme své poctivě odpracovali na přípravě 
reformy, která je připravena. Pro příští rok určitě nedojde k 
výraznému nárůstu odučených hodin (PhMax), protože školy musí 
zahájit další školní rok ještě v rámci stávajícího systému a musí do 
konce roku 2018 vyjít s rozpočtem pro letošní rok.  

 

Asociace vzdělávacích zařízení pro rozvoj venkovského prostoru 
trvá na co nejrychlejším spuštění reformy financování 
regionálního školství. S odkladem o jeden rok by souhlasili 
pouze v případě, pokud by se nepodařilo prokazatelně získat 
finanční prostředky. 

Neakceptováno 

MŠMT navrhuje, aby změny v oblasti financování zavedené 
novelou školského zákona byly účinné pro financování od 
kalendářního roku 2020. Odložení změny systému financování 
regionálního školství o jeden rok je přínosný v tom, že dojde k 
zabezpečení finančních prostředků na všechny pozitivní efekty, 
které může nové nastavení financování přinést.  

Odkladem o jeden rok se dále vytvoří potřebný a dostatečný prostor 
k seznámení se s podrobnostmi změn v oblasti výkaznictví a se 
souvisejícími prováděcími právními předpisy, u nichž v současné 
době ještě nebyl legislativní proces ukončen. 

V průběhu tohoto období MŠMT provede potřebné otestování 
dodatečných softwarových modulů stávajícího programového 
vybavení škol, které budou z evidence převádět údaje nutné pro 
nový systém financování a tím by mělo dojít k eliminaci chybovosti 
a snížení administrativní zátěže škol. Vykázané hodnoty, zejména v 
oblasti pedagogické práce, budou představovat „poukázku“ na 
finanční prostředky na pedagogickou práci a je žádoucí provést 
zkušební výpočet rozpočtů škol a školských zařízení pro rok 2019 
obojím způsobem, tj. podle stávajícího systému financování 
prostřednictvím krajských normativů i podle nového systému 
financování. 
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Ministerstvo financí 
(eKlep) 

 

1. K dopadu na státní rozpočet - obecně 

Novela školského zákona (zákon č. 101/2017 Sb.) a prováděcí 
právní předpisy představují, podle předložených podkladů, 
značný dopad na státní rozpočet v roce 2020. Ve 
střednědobém výhledu na rok 2020 nejsou tyto prostředky 
zabezpečeny. Podle našeho názoru bude velmi obtížné 
zajistit tento požadavek s ohledem na zabezpečení 
vládních priorit, jako jsou např. výdaje na valorizaci 
důchodů, kompenzace jízdného ve vlaku a BUS pro seniory, 
děti a studenty, výdaje na opravy silnic II. a III. třídy apod. 

Vysvětleno při osobním jednání ministra školství, mládeže a 
tělovýchovy s ministryní financí k výdajovým rámcům rozpočtu, na 
které naváže konkrétní debata při sestavování rozpočtu a 
projednávání vládních priorit. 

V návaznosti na toto jednání byl upraven text usnesení vlády. 

Školství je také jednou z vládních priorit. Je tedy na rozhodnutí 
politické reprezentace rozhodnout, která priorita má vyšší váhu. 
Bez posílení kapitoly MŠMT o požadované prostředky není možné 
reformu uskutečnit, tedy alespoň ne bez toho, aby škola, jen kvůli 
jinému způsobu stanovení ročního rozpočtu, měla řádově až o 
statisíce méně prostředků. 

2. K snížení dopadů reformy 

Dopady související s reformou financování RgŠ ÚSC by 
mohly být sníženy např. snížením mezikrajových rozdílů 
v platech zaměstnanců RgŠ již při sestavování rozpočtu na 
rok 2019 (rozvojovým programem) či zvýšením přímé 
pedagogické činnosti. 

 

. 

Vysvětlení 

V současném systému financování MŠMT nemá přímý nástroj na 
vyrovnání mezikrajových rozdílů na úroveň jednotlivých škol a 
školských zařízení. To je v kompetenci KÚ. Případný rozvojový 
program by mohl zmírnit mezikrajové rozdíly mezi kraji (zohlednit 
např. síť malých ZŚ, množství ZUŠ apod.), ale nedokáže rozdíly 
vyeliminovat tak, jak to umožní nový propočet. V návrhu rozpočtu 
na rok 2019 by o tyto prostředky musela být kapitola MŠMT 
posílena, neboť ve směrných číslech na rok 2019 žádný takový titul 
není obsažen. Bude-li navýšen rozpočet kapitoly na rozvojový 
program v roce 2019, logicky lze snížit rok 2020. 

O zvýšení přímé pedagogické činnosti („PPČ“) v současné době 
neuvažujeme. Vycházíme minulých let, kdy byl tento požadavek na 
zvýšení PPČ požadován, ale k navýšení došlo jen jednou, a to v 
roce 1997 (zvýšení PPČ o jednu hodinu), ale následně druhým 
rokem byla PPČ opět vrácena na původní počet – tlak pedagogů a 
odborů. V současné době došlo v rámci snah o společné vzdělávání 
k zdůraznění dalších činností, které pedagogičtí pracovníci musí v 
rámci svých pracovních povinností vykonávat. Zvýšení PPČ ba 
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mělo z tohoto důvodu negativní dopad na výuku ve školách. 

3. K RIA 

Vzhledem k tomu, že v materiálu uváděný dopad na státní 
rozpočet se více než zdvojnásobil (oproti předpokladu při 
přípravě zákona zavádějící reformu financování RgŠ), a 
s ohledem na další níže uvedené připomínky požadujeme 
dopracovat Hodnocení dopadů regulace (RIA). 

V původním RIA byly vyčísleny pouze dopady v rozmezí 3,5 – 5 
mld. Kč z titulu vyrovnání mezikrajových rozdílů. Další dopady 
vyplývají z prováděcích předpisů (zejména z PHmax), které 
představují kvalitativní prvek v oblasti vzdělávání, který v době 
předložení původního zákona nebyl předpokládán 

 

4. Navrženým usnesením vlády se ukládá „ministru školství, 
mládeže a tělovýchovy zabezpečit nastavení všech parametrů 
reformy financování regionálního školství zakotvené zákonem 
č. 101/2017 Sb. rozpočtově odpovědně a pro rok 2019 pilotně 
propočítat rozpočet škol a školských zařízení podle 
stávajícího i nového systému financování regionálního 
školství“.  Ze splnění tohoto úkolu by měla vyplynout 
poměrně přesná výše dopadu na státní rozpočet.  

Zároveň by mělo MŠMT vyčíslit, jak se promítne reforma 
do navýšení průměrného platu učitelů. Tento údaj je 
důležitý z hlediska plnění záměru vlády dosáhnout v roce 
2021 průměrného platu učitele 46 tis. Kč. 

Vysvětlení 

Z pilotního propočtu za rok 2019 vyplyne poměrně přesné vyčíslení 
dopadu na státní rozpočet. MŠMT pak bude samozřejmě upřesňovat 
směrná čísla na rozpočet roku 2020 a další. Promítnutí do 
průměrného platu učitele MŠMT předpokládá, ale až v závěrečném 
roce – tj. v roce 2021, neboť současně s objemem finančních 
prostředků do oblasti platů bude přibývat učitelů, a to ať již z titulu 
růstu počtu žáků v systému, tak i z titulu poskytování vzdělávání až 
do výše PHmax. Proto by bylo nejlepší tento „dopočet“ uplatnit až 
při zpřesňování směrných čísel na rok 2021 

5. K návrhu usnesení vlády 

Z předloženého návrhu usnesení vlády požadujeme vypustit 
úkol II. 2. pro ministryni financí. Střednědobý výhled 
státního rozpočtu České republiky obsahuje specifické 
výdajové ukazatele jednotlivých kapitol. Správce rozpočtu 
kapitoly (v daném případě ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy) má dostatek času si předem známé výdaje 
zabezpečit, ve výjimečných případech požadavek uplatnit v 
rámci přípravy návrhu státního rozpočtu na daný rok. V 
případě navýšení specifického výdajového ukazatele jedné 
kapitoly by muselo být uvedeno, na vrub kterého specifického 

Vysvětlení 

Do návrhu usnesení vlády byl tento bod zařazen z důvodu garance 
finančních prostředků pro kapitolu, neboť se jedná o značný objem 
prostředků státního rozpočtu, který sama kapitola uvnitř svého 
rozpočtu nemůže zabezpečit. 
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výdajového ukazatele které kapitoly má být provedeno.  

Požadujeme proto zároveň z materiálu v 1. odstavci na straně 
4 vypustit poslední větu o závazku vlády. 

6. S konstatováním, že „Přímé dopady reformy financování 
regionálního školství se nepředpokládají.“, nelze plně 
souhlasit.  

Především se MŠMT neustále odvolává na to, že „náklady by 
vyplynuly z případného rozhodnutí vlády negativní dopady 
na jednotlivé školy a školská zařízení RgŠ ÚSC částečně 
zmírnit, popřípadě zcela eliminovat“. Žádné rozhodnutí ale 
zatím není doloženo, pouze se vychází z předpokladu, že 
bude eliminován veškerý negativní dopad. Eliminaci těchto 
negativních dopadů (vyrovnání mezikrajových rozdílů) 
vyčíslilo MŠMT na 4,976 mld. Kč. Jedná se výhradně o 
prostředky, určené na platy a související odvody. MŠMT ale 
tento objem nezahrnuje do plnění záměru vlády 
dosáhnout na konci volebního období v roce 2021 
průměrného platu učitelů odpovídajícího 150 % stávající 
výše, tj. 46 tis. Kč. S takovým postupem MF zásadně 
nesouhlasí. 

Vysvětlení 

Požadavek na dorovnání mezikrajových rozdílů zřejmě nebude 
eliminovat veškeré negativní dopady, ale ty zásadní ano. Jak již je 
uvedeno ve vypořádání k bodu 4, MŠMT započítá tyto prostředky 
do předpokládaného průměrného platu pro rok 2021. 

7. K dopadu na státní rozpočet - konkrétně 

Oproti podkladům zaslaným z MŠMT v únoru 2018 v rámci 
aktualizace SDV 2019 předložený materiál vykazuje 
nesrovnalosti v údajích. Např. je uváděn dopad související 
se změnou financování nepedagogických pracovníků 1,06 
mld. Kč (v navrhované aktualizaci SDV je částka 1,009 mld. 
Kč), o několik řádků dále na stejné stránce je uveden dopad 
1,5 mld. Kč (tato částka je promítnuta do celkového součtu). 
Rovněž se výrazně liší dopad nárůstu počtu pedagogických 
úvazků související s PHmax - oproti původně v rámci 

Vysvětlení 

V únoru 2018 byl po pracovní linii zaslán první podklad k SDV na 
roky 2019 – 2021. Tyto údaje se v průběhu času upřesňují a údaje 
uvedené ve zdůvodnění předkládané novely jsou nejaktuálnější. Co 
se týká dopadu financování nepedagogických pracovníků, je 
správným údajem ten ve výši 1,5 mld. Kč, který je promítnut do 
celkového součtu. 
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aktualizace SDV  uváděné výši 4,874 mld. Kč jsou nyní 
uváděny 3 mld. Kč. 

I tato skutečnost podporuje názor, aby skutečný dopad na 
státní rozpočet byl stanoven až po provedení pilotního 
rozpisu. 

Oproti předložené aktualizaci SDV 2019 v materiálu není 
uveden požadavek 2,294 mld. Kč na nárůst počtu pedagogů v 
MŠ, související s předpokládaným nárůstem počtu funkčních 
míst o 5 157. Stejně tak požadavek na využití stávajících 
kapacit ZUŠ ve výši 520 mil. Kč. 

8. K předpokládanému nárůstu pedagogických úvazků 
v návaznosti na stanovené PHmax ve výši 3 mld. Kč: 

Samo MŠMT si je vědomo nedostatku učitelů na trhu práce, a 
proto už neuvádí navýšení počtu učitelů, ale počtu úvazků. 
MF navrhuje řešit nedostatek pedagogů nikoli navyšováním 
úvazků, ale navýšením přímé pedagogické činnosti při 
akceptování požadovaného navýšení mzdových 
prostředků. Toto řešení by zároveň, na rozdíl od navyšování 
úvazků, znamenalo navýšení průměrného platu učitele. 

Vysvětlení  
 
MŠMT v současné době o navyšování přímé pedagogické činnosti 
neuvažuje – viz bod 2. Další navyšování PPČ a jiných povinností 
také může vést k odchodu stávajících pedagogických pracovníků ze 
škol či snížení atraktivity dané profese např. pro absolventy fakult 
připravujících učitele. 
 

9. K nárůstu počtu žáků ve školních družinách (požadovaná 
částka 2 mld. Kč):  

Požadujeme zajistit zamezení neúměrného nárůstu požadavků 
ze strany krajů, aby se neopakovala situace vzniklá při 
zavedení společného vzdělávání dětí a žáků se speciálními 
vzdělávacími potřebami (MŠMT uvádí nárůst počtu 
funkčních míst 5 282 v prvním roce, dalších 2 148 FM ve 
druhém roce a dalších 1 668 FM ve třetím roce zavedení 
reformy). 

Upozorňujeme, že v rámci návrhu novely vyhlášky č. 74/2005 

Vysvětlení 

Na základě aktualizovaného propočtu Sekce ekonomické 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) k 
verzi pro Legislativní radu vlády by při průměrném platu 
vychovatelů v družině ve výši 26 971 Kč (údaj za rok 2017) došlo 
za stavu využití maximálních provozních hodin financovaných ze 
státního rozpočtu ke vzniku minimálních nákladů ve výši 815 mil. 
Kč.  Při výpočtu se vycházelo z průměrného platu vychovatelů 
školních družin, počtu oddělení školních družin a týdenní doby 
provozu školních družin. Náklady se mohou měnit v souvislosti s 
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Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
předložené do MPŘ na konci roku 2017, MŠMT uvádí vznik 
nákladů „pouze“ ve výši 815 mil. Kč. 

 

možným zvyšováním tarifních platů pedagogických pracovníků. 

815 mil. Kč tedy představuje dopad vyhlášky č. 74/2005 Sb. pouze 
z titulu možného rozšíření „provozní doby“ školní družiny, nikoliv 
však s rozšířením kapacit školních družin. 

Rozšíření kapacit školních družin se předpokládá z důvodu jejich 
dosavadního dimenzování na nižší úrovni, než odpovídá počtu žáků 
základních škol, pro které jsou primárně tato školská zařízení 
určena (žáci prvního stupně).  

Případnou regulaci navýšení způsobeného navyšováním kapacit na 
„přirozenou“ úroveň by mohlo představovat: 

a) omezení délky provozu hrazeného ze státního rozpočtu,  

b) navýšení počtu účastníků připadajících na jednoho 
pedagogického pracovníka (vychovatele) nebo 

c) omezení okruhu osob, kterým je školní družina určena.  

Rozhodnutí, zda tímto způsobem přistoupit k regulaci, která by si 
vyžádala změnu příslušných právních předpisů, je otázkou 
politických priorit vlády. 

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 
(2015 – 2020) uvádí v kapitole „Strategie dalšího rozvoje sítě škol a 
školských zařízení“ hlavní cíle změn ve školském rejstříku v letech 
2015–2020. V rámci této kapitoly jsou uvedena kritéria, která jsou 
použita při procesu schvalování změn ve školském rejstříku 
krajským úřadem a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. 
Na základě uvedených kritérií by případné navyšování počtu žáků 
ve školních družinách mělo odpovídat míře přiměřené nárůstu 
počtu dětí a žáků, musí být tedy zohledněn demografický vývoj, a 
také stávající naplněnost základních škol a stávající síť školních 
družin a jejich naplněnost. 
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S vyčíslením dopadů reformy financování regionálního školství 
souvisí aktuálně řešený rozpor týkající se návrhu nařízení vlády, 
kterým se stanoví pro základní školy, střední školy a konzervatoře 
zřizované krajem, obcí nebo svazkem obcí maximální počet hodin 
výuky financovaný ze státního rozpočtu (PHmax), připravovaný 
MŠMT. MF požaduje vypracování RIA na základě aktuálních dat 
a MŠMT tento požadavek odmítá. 

Vysvětleno 
 
V rámci vypořádání připomínek bude předložen dopis ministra, kterým 
byla výjimka udělena. 
 
Vyčíslení nákladů na zmírnění případných negativních dopadů zůstává v 
platnosti. MŠMT předpokládá, že tato problematika bude řešena v rámci 
přípravy SR na rok 2019. Zvýšení prostředků na platy zaměstnanců RgŠ, 
ke kterému v letech 2016 a 2017 došlo, rozdíly v odměňování mezi 
jednotlivými školami rozhodně nesnížilo – spíše naopak. Nemá-li po 
sjednocení systému financování dojít k pouhému „přelití“ zdrojů od škol v 
současném systému „bohatých“ ke školám v současném systému 
„chudých“ bude nutno s prostředky státního rozpočtu na určité vyrovnání 
negativních dopadů změny počítat. Předpoklad MŠMT, že by se tato 
částka měla „vejít“ do 5 mld. Kč v roce 2019 zůstává zatím v platnosti. 
Další upřesnění 
Dopad PHmax do reformy financování: nárůst o 4 874 000 000 Kč v r. 
2019, proti střednědobému výhledu na rok 2020 nárůst o 7 871 000 000 
Kč a v r. 2021 proti střednědobému výhledu na rok 2020 zvýšit výdaje o 
10 951 000 000 Kč. 
V roce 2017 působilo v MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatořích (včetně škol podle § 
16 odst. 9) zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí celkem 121 231 
učitelů (vč. učitelů OV) s průměrným platem 31 449 Kč/měsíc. 
MŠMT předpokládá, že by postupným vyrovnáním úrovně vzdělávání ve 
všech jednotlivých školách na hodnoty stanovených PHmax mohlo dojít v 
průběhu cca 3 let od náběhu reformy financování k nárůstu počtu učitelů v 
uvedených druzích škol až o cca 10 %. 
V roce 2021 by tak v MŠ, ZŠ, SŠ a konzervatořích (včetně škol podle § 16 
odst. 9) zřizovaných kraji, obcemi nebo svazky obcí mohlo působit cca 
133 354 učitelů, což je o cca 12 123 učitelů více, než bylo v roce 2017. 
Odhad tempa tohoto nárůstu v jednotlivých letech je však velmi obtížně 
predikovatelný – proto volíme předpoklad rovnoměrného růstu počtu 
učitelů o cca 4000 ročně, počínaje rokem 2019.  
Pro vyčíslení finančního dopadu uvedeného nárůstu počtu učitelů je nutno 
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brát v úvahu i předpoklad valorizace platů pedagogů v RgŠ do roku 2021, 
která činí: v roce 2019 +29,28 % oproti 2017, v roce 2020 + 12,92 % 
oproti roku 2019 a v roce 2021 +2,76 % oproti roku 2020. 
Odhadovaný finanční dopad zavedení financování RgŠ ÚSC podle 
stanovených PHmax by pak v jednotlivých letech činil: 
Rok                 učitelů             plat                  prostředků na platy                 NIV celkem 
2019                +4 000             40 658 Kč                   1 952 mil. Kč              2 654 mil. Kč 
2020                +4 000             45 911 Kč                   2 204 mil. Kč              2 997 mil. Kč 
2021                +4 000             47 178 Kč                   2 265 mil. Kč              3 080 mil. Kč 
 
•           Dopad PHmax do nárůstu počtu pedagogických pracovníků MŠ v 
roce 2019 o 2 294 215 000 Kč, stejný nárůst zajistit i v roce 2019 a 2020. 
Očekáváný nárůst počtu pedagogických pracovníků činí 5 157, v 
celoročních výdajích na platy a odvody tento přírůstek představuje 
navýšení již v roce 2019 a pro další roky je nezbytné tento objem rozpočtu 
výdajů zachovat. 
 
Předložený návrh nařízení vlády vymezuje horní hranici rámce rozsahu 
výuky a rozhodně nezakládá povinnost tento maximální rozsah využít. Z 
tohoto pohledu tedy navržené řešení samo o sobě negeneruje zvýšené 
náklady spojené s jeho implementací. Předkládaný materiál má 
vynucovací charakter pouze pro školy, které by svým rozsahem výuky 
navržené maximální hodnoty překračovaly – tyto školy by v novém 
systému financování musely hledat pro financování výuky nad stanovené 
maximum jiné rozpočtové zdroje. Ostatní školy mohou (pokud současnou 
kvalitu svého vzdělávání považují za dostatečnou) učit nadále tak jak učí 
dosud a navržené nařízení vlády je k ničemu nenutí.  
Na druhou stranu návrh počítá s tím (a dává školám možnost), že pro 
dosažení skutečně kvalitních výsledků vzdělávání našich žáků bude nutno 
v budoucnu rozsah výuky oproti současnému stavu zvyšovat.  
 
Uvedení možnosti zvýšení počtu pedagogů v delším časovém období až o 
10% je odhad (v reálu nepravděpodobné situace) toho, kdyby každá 
jednotlivá základní a střední škola rozšířila rozsah výuky na povolené 
maximum. Je třeba vzít v úvahu jednak to, že zvýšení o 10% se týká pouze 
učitelů krajských a obecních ZŠ, SŠ a konzervatoří (to je cca polovičního 
počtu pedagogů než ve své připomínce kalkuluje MF a jednak to, že řada 
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škol tyto maximální hodnoty prostě nevyužije, ať již proto, že je považuje 
za nadsazené, nebo na jejich zajištění nemá pedagogy nebo prostory. 
Finanční dopady nutného zvyšování rozsahu výuky a s tím spojeného 
zvýšení počtu pedagogů v zájmu zvýšení kvality vzdělávání je nutno 
chápat (a také řešit) jako svébytný samostatný problém (mimo rámec 
zmírnění negativních dopadů). 
 

ČMOS PŠ 
(externí připomínkové místo) 

ROZPOR podmíněný 
zajištěním finančních 

prostředků 

1) ČMOS PŠ nesouhlasí s odložením účinnosti náběhu reformy 
financování regionálního školství o 1 rok. Reforma byla za aktivní 
účasti všech relevantních sociálních partnerů, tedy i odborového 
svazu, připravována po dobu dostatečnou na to, aby finální návrh 
byl komplexní, vnitřně provázaný a legislativně i ekonomicky 
zajištěný. Z důvodové zprávy vyplývá, že tyto předpoklady nebyly 
zcela naplněny. Přesto je ČMOS PŠ názoru, že lze uváděné 
problémy řešit a umožnit, aby reforma financování vstoupila v 
účinnost v původním termínu 

 

Českomoravský odborový svaz pracovníku ve školství trvá na co 
nejrychlejším spuštění reformy financování regionálního školství. 
S odkladem o jeden rok by souhlasili pouze v případě, pokud 
by se nepodařilo prokazatelně získat finanční prostředky. 

Vysvětlení: 

MŠMT navrhuje, aby změny v oblasti financování zavedené 
novelou školského zákona byly účinné pro financování od 
kalendářního roku 2020. Odložení změny systému financování 
regionálního školství o jeden rok je přínosný v tom, že dojde k 
zabezpečení finančních prostředků na všechny pozitivní efekty, 
které může nové nastavení financování přinést.  

Odkladem o jeden rok se dále vytvoří potřebný a dostatečný prostor 
k seznámení se s podrobnostmi změn v oblasti výkaznictví a se 
souvisejícími prováděcími právními předpisy, u nichž v současné 
době ještě nebyl legislativní proces ukončen. 

V průběhu tohoto období MŠMT provede potřebné otestování 
dodatečných softwarových modulů stávajícího programového 
vybavení škol, které budou z evidence převádět údaje nutné pro 
nový systém financování a tím by mělo dojít k eliminaci chybovosti 
a snížení administrativní zátěže škol. Vykázané hodnoty, zejména v 
oblasti pedagogické práce, budou představovat „poukázku“ na 
finanční prostředky na pedagogickou práci a je žádoucí provést 
zkušební výpočet rozpočtů škol a školských zařízení pro rok 2019 
obojím způsobem, tj. podle stávajícího systému financování 
prostřednictvím krajských normativů i podle nového systému 
financování. 
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2) Otázka finančního zajištění realizace reformy financování je 
zcela zásadní. Bude záležet na přístupu MŠMT, MF i celé vlády k 
dosud deklarovaným záměrům pokud jde o význam a podporu 
školství jako vládní priority. Odborový svaz předpokládá, že 
budou hledány a odpovědně zvažovány všechny možnosti, jak 
potřebné finanční zdroje najít a zapracovat do státního rozpočtu 
roku 2019. 

Nejedná se o věcnou či legislativní připomínku 

3) Prosazení postupu, s kterým ČMOS PŠ nesouhlasí, ale nemá 
reálnou možnost mu nějak zabránit, tedy odložení účinnosti 
reformy financování, nelze zřejmě vyloučit. Pro takový případ 
ČMOS PŠ důrazně požaduje, aby byla dána garance, že v rozpočtu 
pro rok 2020 budou zajištěny potřebné prostředky pro úspěšnou 
realizaci reformy financování regionálního školství. To znamená 
vycházet nejen z upraveného střednědobého výhledu na tento rok, 
ale zohlednit i dosažení platové úrovně a její požadovaný vývoj a 
vycházet i z výsledků ověřování dopadů nového systému 
financování na školách a školských zařízeních. Navrhuji v tomto 
směru upravit i usnesení vlády. 

Vysvětleno 

Zavázání MF je uvedeno v usnesení vlády. 

Plzeňský kraj 
(eKlep) 

 
ROZPOR 

1. Ke znění čl. II bodu 1: 

Plzeňský kraj odmítl reformu financování v připomínkovém řízení 
k návrhu zákona, kterým se měnila právní úprava v oblasti 
financování regionálního školství. 

Nyní navrhované odložení reformy financování o jeden rok 
považujeme za nedostatečné a navrhujeme odložení reformy 
financování minimálně o 4 roky. Tak, jak vyplývá z obsahu 
hlavních argumentů důvodové zprávy k předkládanému návrhu 
zákona, je základním problémem vysoká míra kompetencí 
krajských úřadů vykonávajících přenesenou působnost. Ale to byla 
jedna z idejí při schvalování právní úpravy školského zákona 
platné od 1. 1. 2005, z důvodu znalosti regionálních podmínek s 

Neakceptováno 

MŠMT navrhuje, aby změny v oblasti financování zavedené 
novelou školského zákona byly s ohledem na vysoký stupeň jejich 
připravenosti posunuty pouze o jeden rok, tzn. účinné pro 
financování od kalendářního roku 2020. 

Odložení změny systému financování regionálního školství o jeden 
rok vytváří dostatečný prostor pro zabezpečení finančních 
prostředků na všechny pozitivní efekty, které může nové nastavení 
financování přinést. Dále se vytvoří dostatečný prostor k seznámení 
se s podrobnostmi změn v oblasti výkaznictví a se souvisejícími 
prováděcími právními předpisy, u nichž v současné době ještě 
nebyl legislativní proces ukončen.  
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možností respektovat specifika každého kraje.  

Mezikrajová rozdílnost hodnot jednotlivých krajských normativů 
není nedostatkem systému, ale přirozená reakce na rozdílné 
podmínky mezi kraji a jejich potřebami v oblasti vzdělávání s 
dopadem na pracovní trh za objektivně rovnocenných podmínek 
vyjádřených počtem výkonových kritérií. Výkon přenesené 
působnosti není ze strany krajských úřadů v konfliktu zájmů. 
Výkon samosprávné a přenesené působnosti je zákonně nastaven. 

Jedním z cílů reformy je oddělení objemů finančních prostředků 
pro školy zřizované obcí od prostředků pro školy zřizované 
krajem. Navrhovaná reforma však ani tento cíl nenaplňuje, protože 
svými principy rozděluje téměř výhradně pouze pedagogickou 
práci hlavních vzdělávacích proudů, další náklady ponechává k 
řešení krajským úřadům. 

Lze objektivně souhlasit se závěry OECD o nezbytnosti vyšší míry 
zodpovědnosti státu za předškolní a základní vzdělávání, což je 
možné realizovat i dílčí úpravou stávajících legislativních norem. 
Je však naprosto zřejmé, a to i v souladu s doporučením OECD, že 
střední vzdělávání má důsledně naplňovat požadavky pracovního 
trhu, který je primárně regionálního charakteru  

a centrální orgány nikdy nebudou mít dostatek informací  

a objektivních kompetencí tento regionální trh analyzovat a řešit.  

Má-li být cíl oddělení objemů finančních prostředků pro školy 
zřizované obcí od prostředků pro školy zřizované krajem 
objektivně naplněn, měly by rozhodující kompetence ve 
financování přejít do přímého vlivu samosprávného rozpočtu 
kraje, například formou RUD . 

Důvody odložení reformy financování: 

- do doby, kdy bude státní rozpočet garantován schváleným 

V průběhu tohoto období MŠMT provede otestování dodatečných 
softwarových modulů stávajícího programového vybavení škol, 
které budou z evidence převádět údaje nutné pro nový systém 
financování a tím by mělo dojít k eliminaci chybovosti a snížení 
administrativní zátěže škol. Vykázané hodnoty, zejména v oblasti 
pedagogické práce, budou představovat „poukázku“ na finanční 
prostředky na pedagogickou práci a je žádoucí provést zkušební 
výpočet rozpočtů škol a školských zařízení pro rok 2019 obojím 
způsobem, tj. podle stávajícího systému financování 
prostřednictvím krajských normativů i podle nového systému 
financování. 
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rozpočtem a jeho výhledy pokrytí všech dopadů změn 
vyplývajících z reformy financování 

- do doby schválení legislativních změn, které umožní oddělení 
objemů finančních prostředků pro školy zřizované kraji, například 
formou RUD 

Asociace ředitelů 
základních škol 

(externí připomínkové místo) 

 
ROZPOR podmíněný 
zajištěním finančních 

prostředků 

AŘZŠ chápe důvody, které vedly MŠMT k návrhu posunutí 
termínu účinnosti z 1. 9. 2018 na 1. 9. 2019. I přesto je AŘZŠ proti 
odložení účinnosti této části zákona. 

 

Asociace ředitelů základních škol ČR trvá na co nejrychlejším 
spuštění reformy financování regionálního školství. S odkladem o 
jeden rok by souhlasili pouze v případě, pokud by se 
nepodařilo prokazatelně získat finanční prostředky 

Neakceptováno 

MŠMT navrhuje, aby změny v oblasti financování zavedené 
novelou školského zákona byly účinné pro financování od 
kalendářního roku 2020. Odložení změny systému financování 
regionálního školství o jeden rok je přínosný v tom, že dojde k 
zabezpečení finančních prostředků na všechny pozitivní efekty, 
které může nové nastavení financování přinést.  

Odkladem o jeden rok se dále vytvoří potřebný a dostatečný prostor 
k seznámení se s podrobnostmi změn v oblasti výkaznictví a se 
souvisejícími prováděcími právními předpisy, u nichž v současné 
době ještě nebyl legislativní proces ukončen. 

V průběhu tohoto období MŠMT provede potřebné otestování 
dodatečných softwarových modulů stávajícího programového 
vybavení škol, které budou z evidence převádět údaje nutné pro 
nový systém financování a tím by mělo dojít k eliminaci chybovosti 
a snížení administrativní zátěže škol. Vykázané hodnoty, zejména v 
oblasti pedagogické práce, budou představovat „poukázku“ na 
finanční prostředky na pedagogickou práci a je žádoucí provést 
zkušební výpočet rozpočtů škol a školských zařízení pro rok 2019 
obojím způsobem, tj. podle stávajícího systému financování 
prostřednictvím krajských normativů i podle nového systému 
financování. 
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ČMKOS 
(eKlep) 

 
ROZPOR podmíněný 
zajištěním finančních 

prostředků 
 

1) ČMKOS nesouhlasí s odložením účinnosti náběhu reformy 
financování regionálního školství o 1 rok. Reforma byla za aktivní 
účasti všech relevantních sociálních partnerů, tedy i odborů, 
připravována po dobu dostatečnou na to, aby finální návrh byl 
komplexní, vnitřně provázaný a legislativně i ekonomicky 
zajištěný. Z důvodové zprávy vyplývá, že tyto předpoklady nebyly 
zcela naplněny. Přesto je ČMKOS názoru, že lze uváděné problémy 
řešit a umožnit, aby reforma financování vstoupila v účinnost 
v původním termínu. 

 

Českomoravská konfederace odborových svazů trvá na co 
nejrychlejším spuštění reformy financování regionálního školství. S 
odkladem o jeden rok by souhlasili pouze v případě, pokud by se 
nepodařilo prokazatelně získat finanční prostředky 

Vysvětlení 

MŠMT navrhuje, aby změny v oblasti financování zavedené 
novelou školského zákona byly účinné pro financování od 
kalendářního roku 2020. Odložení změny systému financování 
regionálního školství o jeden rok je přínosný v tom, že dojde k 
zabezpečení finančních prostředků na všechny pozitivní efekty, 
které může nové nastavení financování přinést.  

Odkladem o jeden rok se dále vytvoří potřebný a dostatečný prostor 
k seznámení se s podrobnostmi změn v oblasti výkaznictví a se 
souvisejícími prováděcími právními předpisy, u nichž v současné 
době ještě nebyl legislativní proces ukončen. 

V průběhu tohoto období MŠMT provede potřebné otestování 
dodatečných softwarových modulů stávajícího programového 
vybavení škol, které budou z evidence převádět údaje nutné pro 
nový systém financování a tím by mělo dojít k eliminaci chybovosti 
a snížení administrativní zátěže škol. Vykázané hodnoty, zejména v 
oblasti pedagogické práce, budou představovat „poukázku“ na 
finanční prostředky na pedagogickou práci a je žádoucí provést 
zkušební výpočet rozpočtů škol a školských zařízení pro rok 2019 
obojím způsobem, tj. podle stávajícího systému financování 
prostřednictvím krajských normativů i podle nového systému 
financování. 

2) Otázka finančního zajištění realizace reformy financování je 
zcela zásadní. Bude záležet na přístupu MŠMT, MF i celé vlády 
k dosud deklarovaným záměrům pokud jde o význam a podporu 
školství jako vládní priority. ČMKOS předpokládá, že budou 
hledány a odpovědně zvažovány všechny možnosti, jak potřebné 
finanční zdroje najít a zapracovat do státního rozpočtu roku 2019. 

Nejedná se o věcnou či legislativní připomínku 

3) Prosazení postupu, s kterým ČMKOS nesouhlasí, ale nemá 
reálnou možnost mu nějak zabránit, tedy odložení účinnosti 

Vysvětlení 

Garance je nyní navržena v usnesení vlády k předkládanému 
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reformy financování, nelze zřejmě vyloučit. Pro takový případ 
ČMKOS důrazně požaduje, aby byla dána garance, že v rozpočtu 
pro rok 2020 budou zajištěny potřebné prostředky pro úspěšnou 
realizaci reformy financování regionálního školství. To znamená 
vycházet nejen z upraveného střednědobého výhledu na tento rok, 
ale zohlednit i dosažení platové úrovně a její požadovaný vývoj a 
vycházet i z výsledků ověřování dopadů nového systému 
financování na školách a školských zařízeních. Navrhujeme v tomto 
směru upravit i usnesení vlády. 

materiálu. V propočtech na jednotlivé roku již při vyčíslení bylo 
vycházeno z navrhované úrovně odměňování zaměstnanců RgŠ a 
při každoročních vyjednávání bude MŠMT tyto prostředky 
odůvodňovat a aktualizovat na konkrétní data. 

Agrární komora 
(eKlep) 

 
ROZPOR podmíněný 
zajištěním finančních 

prostředků  
 

V reakci na obdržený návrh novely zákona, kterým se mění zákon 
č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jehož 
cílem je posun účinnosti náběhu reformy financování regionálního 
školství o 1 rok, tj. na 1. září 2019, zásadně nesouhlasíme. 

Posunutí účinnosti náběhu reformy financováni regionálního 
školství o 1 rok, tj. na 1. září 2019 s tím, že fakticky budou školy a 
školská zařízení podle nového systému financovány od 
kalendářního roku 2020. není uspokojivé z hlediska provozu, 
finanční udržitelnosti většiny dotýkajících se institucí touto 
novelou. 

Spolu s navyšováním platů se zvětšují rozdíly v krajských 
normativech, a tím rozdíly ve financování stejných typů škol v 
různých regionech. 

Reforma je připravena. Pro příští rok určitě nedojde k výraznému 
nárůstu odučených hodin (PhMax), protože školy musí zahájit další 
školní rok ještě v rámci stávajícího systému a musí do konce roku 
2018 vyjít s rozpočtem pro letošní rok. 

Agrární komora ČR na co nejrychlejším spuštění reformy 
financování regionálního školství. S odkladem o jeden rok by 

Vysvětlení 

MŠMT navrhuje, aby změny v oblasti financování zavedené 
novelou školského zákona byly účinné pro financování od 
kalendářního roku 2020. Odložení změny systému financování 
regionálního školství o jeden rok je přínosný v tom, že dojde k 
zabezpečení finančních prostředků na všechny pozitivní efekty, 
které může nové nastavení financování přinést.  

Odkladem o jeden rok se dále vytvoří potřebný a dostatečný prostor 
k seznámení se s podrobnostmi změn v oblasti výkaznictví a se 
souvisejícími prováděcími právními předpisy, u nichž v současné 
době ještě nebyl legislativní proces ukončen. 

V průběhu tohoto období MŠMT provede potřebné otestování 
dodatečných softwarových modulů stávajícího programového 
vybavení škol, které budou z evidence převádět údaje nutné pro 
nový systém financování a tím by mělo dojít k eliminaci chybovosti 
a snížení administrativní zátěže škol. Vykázané hodnoty, zejména v 
oblasti pedagogické práce, budou představovat „poukázku“ na 
finanční prostředky na pedagogickou práci a je žádoucí provést 
zkušební výpočet rozpočtů škol a školských zařízení pro rok 2019 
obojím způsobem, tj. podle stávajícího systému financování 
prostřednictvím krajských normativů i podle nového systému 
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souhlasili pouze v případě, pokud by se nepodařilo 
prokazatelně získat finanční prostředky 

financování. 

Unie zaměstnavatelských 
svazů 

(eKlep) 
 

ROZPOR 
 
 

S přeloženým návrhem posunutí účinnosti náběhu tzv. reformy 
financování regionálního školství, která je návrhem zákona 
upravena takto:  

Čl. I 

Zákon č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o 
předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se mění 
takto: 

1. V čl. II bodu 1 se číslo „2018“ nahrazuje číslem „2019“.  

2. V čl. IV se číslo „2018“ nahrazuje číslem „2019“ a za slova „1. 
září 2017,“ se vkládají slova „čl. I ustanovení bodů 1, 7, 22, 24, 25 
a 32, které nabývají účinnosti dnem 1. září 2018,“.  

zásadně nesouhlasíme. 

Odůvodnění:  

Změna financování (dále také reforma), na kterou se školy 
připravují, byla v minulosti podrobně s odbornou veřejností 
diskutována a vyústila v zákonné úpravě, která má být nyní 
změněna. Změnu účinnosti považujeme za krok, kterým nebude 
opět ve školství dodržen slib o podpoře kvality vzdělávání. Dojde k 
prodloužení principu „nasávacího efektu“ škol, který je dlouhodobě 
kritizován.  

Reforma, v jednom ze svých pilířů v maximálním počtu odučených 
hodin (PHmax), umožňuje zvýšit kvalitu vzdělávání financováním 
dělených hodin v rozhodujících předmětech. U středních škol má 
tato možnost významný vliv na termín spuštění společné části 
maturitní zkoušky v plném rozsahu. Jakékoliv oddalování znamená 

Neakceptováno 

MŠMT navrhuje, aby změny v oblasti financování zavedené 
novelou školského zákona byly účinné pro financování od 
kalendářního roku 2020. Odložení změny systému financování 
regionálního školství o jeden rok je přínosný v tom, že dojde k 
zabezpečení finančních prostředků na všechny pozitivní efekty, 
které může nové nastavení financování přinést.  

Odkladem o jeden rok se dále vytvoří potřebný a dostatečný prostor 
k seznámení se s podrobnostmi změn v oblasti výkaznictví a se 
souvisejícími prováděcími právními předpisy, u nichž v současné 
době ještě nebyl legislativní proces ukončen. 

V průběhu tohoto období MŠMT provede potřebné otestování 
dodatečných softwarových modulů stávajícího programového 
vybavení škol, které budou z evidence převádět údaje nutné pro 
nový systém financování a tím by mělo dojít k eliminaci chybovosti 
a snížení administrativní zátěže škol. Vykázané hodnoty, zejména v 
oblasti pedagogické práce, budou představovat „poukázku“ na 
finanční prostředky na pedagogickou práci a je žádoucí provést 
zkušební výpočet rozpočtů škol a školských zařízení pro rok 2019 
obojím způsobem, tj. podle stávajícího systému financování 
prostřednictvím krajských normativů i podle nového systému 
financování. 
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narušení koncepčních záměrů, na kterých již dnes školy pracují.  

S odsunutím, resp. zrušením, právních úprav směřujících ke kvalitě 
vzdělávání jsou negativní zkušenosti z nedávné doby. Odmítnutí 
novely zákona o pedagogických pracovnících nepřineslo 
požadované zlepšení funkcí škol v oblasti činnosti školských 
poradenských středisek, po kterém například na úseku výchovného 
a kariérového poradenství volá trh práce.    

Profesní školské asociace, sdružené v naší unii, se na přípravě 
reformy aktivně podílely. Podle našeho názoru, který jsme 
opakovaně vyjádřili například při stanovisku k úpravě maximálního 
počtu odučených hodin PHmax., je reforma připravena. Argument, 
že pro reformu nejsou finanční prostředky, považujeme za lichý. Na 
všech jednáních jsme byli informováni, že finanční prostředky 
nejsou problém. Navíc podpora školství je prioritou všech 
politických subjektů zastoupených v tomto volebním období v 
Poslanecké sněmovně. Odložení reformy chápeme jako popření 
slov: od slibů k činům.  

Zároveň upozorňujeme, že trvá náš požadavek na navýšení 
prostředků pro regionální školství tak, aby byly dodrženy sliby a 
dohody o zvyšování platů pracovníků škol a školských zařízení. 
Princip pouhého přerozdělení stávajícího objemu prostředků 
zásadně odmítáme. Reforma nesmí znamenat zakonzervování 
stávajícího stavu, v horších případech dokonce pokles, který v řadě 
případů může nastat. Uvedených 11,5 miliardy musí být součástí 
rozpočtu školství na rok 2019 a další růst musí být součástí 
rozpočtových výhledů Vlády ČR pro oblast regionálního školství.  

Aktuální situace při projednávání výše prostředků na platy pro rok 
2018 ukazuje, že je celá řada škol podfinancovaná, což povede k 
nutnému poklesu nadtarifních složek platu. Situace v některých 
krajích je kritická. I přes předvolební sliby prakticky všech 
parlamentních stran ohledně priorit ve školství opět zůstalo jen u 
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předvolebních slibů, ale realita je naprosto odlišná. Proto nelze 
očekávat, že se během roku situace diametrálně změní a odklad 
reformy z našeho pohledu naprosto nic neřeší. Je pouze nutné 
zajistit dostatečný objem finančních prostředků. 
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