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III. 
 

         ODŮVODNĚNÍ 
 
A. OBECNÁ ČÁST 
I. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 
Cílem je úprava prováděcího právního předpisu tak, aby byl uveden do vzájemného souladu 

s vyhláškou č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných 
a se současnou podobou Rámcového vzdělávacího programu pro základní umělecké vzdělávání (dále 
jen „RVP ZUV“) tak, aby představoval logický celek pro základní umělecké vzdělávání poskytované 
v základních uměleckých školách zapsaných do rejstříku škol a školských zařízení. Dílčím cílem novely 
je zpřesnění některých formulací.  
 
II. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je navržena, 
včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
Zmocnění k vydání vyhlášky je obsaženo v následujících ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 
pozdějších předpisů: 
§ 112 – zmocnění k úpravě podrobností v organizaci základního uměleckého vzdělávání 
§ 123 odst. 5 – zmocnění ke stanovení podmínek, splatnost úplaty, možnosti snížení úplaty nebo 
osvobození od úplaty a stanovení nejvyšší možné úplaty za vzdělávání, které neposkytuje stupeň 
vzdělání upravené tímto zákonem  
Navrhovaná právní úprava je plně v souladu se zákonem, k jehož 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. 
Na předložený návrh se právo EU v žádných souvislostech nevztahuje. 
 
IV. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
Změny některých ustanovení vycházejí z praxe škol po přijetí RVP ZUV, který vstoupil v platnost dne 
1. 9. 2010 a podle něhož byly základní umělecké školy povinny zahájit vzdělávání v dvouletém 
přechodném období, tedy nejpozději 1. 9. 2012. Zejména se navrhuje změna pojmosloví, tzn. byly 
odstraněny termíny, které se již v RVP ZUV neobjevují a zároveň se upřesňují či doplňují formulace 

v návaznosti na vyhlášku č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami 
a žáků nadaných. Změny se rovněž navrhují z dalších důvodů potřeb praxe či z důvodů absence 
některých ustanovení. Jedná se např. o určení způsobu přijetí žáků ke vzdělávání či upřesnění složení 
zkušební komise apod. Některá ustanovení se ruší anebo jsou uvedeny v jiném paragrafu tak, aby 
byla zachována logičnost kontextu. 
 
V. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah dopad navrhované právní úpravy na státní 
rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 
Právní úprava nemá finanční dopady na státní rozpočet České republiky ani na ostatní veřejné 
rozpočty. 
 
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 
Promítnutím navrhovaných změn nedojde k dopadům na podnikatelské prostředí České republiky, 
vyhláška rovněž nemá žádné sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické 
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skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní 
menšiny, a 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 právní 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 nijak nezasahuje do rozsahu evidovaných údajů a nepředstavuje tedy nové 
zpracování osobních údajů nad rámec dosavadní právní úpravy. 
 
IX. Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 
1. Přiměřenost 
Předmětem nové úpravy je vztah při zajišťování práva na základní umělecké vzdělávání  žáků. Jedná 
se o oblast potenciálně zasahující do činnosti základních uměleckých škol, přičemž aplikace právních 
předpisů zde předurčuje kvalitu vzdělávání jak obecně, tak ve vztahu k jednotlivci.  
2. Efektivita 
Závaznost prováděcího předpisu 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. Pokud škola rozhoduje ve správním řízení, podléhá druhoinstanční pravomoci krajskému 
úřadu. Za řádné zajištění základního uměleckého vzdělávání odpovídá právnická osoba vykonávající 
činnost základní umělecké školy. 
Již na úrovni zákona se tudíž počítá se třemi zřetelnými liniemi odpovědnosti 

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

- Z hlediska správního rozhodování 
Vzdělávaný – Škola – Krajský úřad. 
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 základního uměleckého vzdělávání vstupuje do oblasti, kde již podle dosavadní 
úpravy na „poptávkové stránce“ stojí školy (kolem 500 škol). Poptávková povaha jejich postavení je 
ale relativní, neboť poskytnutí vzdělávání žákovi je často spojeno s oprávněnou výhodou pro školu – 
škola „získává“ žáka a případně jí vzniká nárok na finanční normativ, tzn. dotaci na žáka z prostředků 
státního rozpočtu. K neoprávněnému financování žáka dochází zřídka a spíše nedopatřením, 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. 
5. Nabídková stránka 
Na „nabídkové straně“ jsou příjemci vzdělávání, tedy žáci. 
6. Transparence a otevřená data 
Transparence systému zůstává vyhláškou nedotčena. 
Otevřenost dat je ošetřena v rámci obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). 
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7. Shrnutí 
Nová úprava prováděcího předpisu není spojena s novými korupčními riziky a ve vztahu ke stávajícím 
rizikům přináší spíše jejich zmírnění. 
 
X. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
Navrhovaná právní úprava nemá dopad na bezpečnost nebo obranu státu. 
 
 
 
B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 
K části první  
 
K bodu 1 (§ 1 odst. 1) 

Ustanovení se dává do souladu s ustanovením § 109 školského zákona, který používá pojmu 
„umělecké obory“ a zároveň je jasně definováno, že základní umělecké školy mohou poskytovat 
vzdělávání v jednom, ve více nebo ve všech uměleckých oborech (hudební, taneční, výtvarný 
a  literárně-dramatický). 

 

K bodu 2 (§ 1 odst. 3) 

V tomto odstavci se ruší text, který je po přijetí RVP ZUV již nadbytečný. V současné době je již celý 
II. stupeň základního studia vyučován podle RVP ZUV a  ve všech čtyřech oborech trvá 4 roky. 
 

K bodu 3 (§ 1 odst. 4) 

Oproti původnímu znění dochází k použití termínu „studijní zaměření“ tak, jak jej používá RVP ZUV 
a zároveň je upřesněno, že přípravné studium lze organizovat také pro žáky, kteří neukončili úspěšně 
základní studium I. stupně. 

 

K bodu 4 (§ 1 odst. 5) 

V souladu s terminologií školského zákona se stanovuje, že studium s rozšířeným počtem vyučovacích 
hodin je určeno pro nadané a mimořádně nadané žáky, kteří prokážou předpoklady pro splnění 
vzdělávacího obsahu, který je definován pro studium s rozšířeným počtem hodin. Terminologie 
se také mění tak, aby byla v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. 

 

K bodu 5 (§ 1 odst. 7) 

V tomto odstavci se slova „a odděleních a charakter“ nahrazují slovem „formu“, které lépe vystihuje 
zamýšlený účel a podobu (celkový tvar) výuky. V souvislosti se zrušením poslední věty v odst. 3 a tedy 
i zrušení legislativní zkratky pro rámcový vzdělávání program pro základní umělecké vzdělávání 
se doplňuje plný název příslušeného RVP. 

 

K bodu 6 (§ 1 odst. 8) 

V případě, kdy je žák uvolněn z pravidelné docházky do některého povinného předmětu se nově 
řediteli školy stanovuje povinnost kromě jiného stanovit i termín vykonání zkoušky z příslušného 
předmětu. Žák tak bude v dostatečném předstihu vědět, kdy bude zkoušku konat. V původním znění 
nemusel ředitel školy stanovovat termín zkoušky, což je vzhledem k praxi nutné a novelizace toto 
ošetří. Podrobnosti konání zkoušek, například omlouvání či místo konání zkoušky, stanoví školní řád. 
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K bodu 7 (§ 1 odst. 9) 

Zrušuje se omezení konat pouze takové akce, které jsou vymezeny ve školním vzdělávacím programu. 
Zároveň se výčet aktivit rozšiřuje o soutěže a přehlídky.  

 

K bodu 8 (§ 1 odst. 10)  

Navrhuje se jasně stanovit, že nezletilý žák musí v případě výjezdu do zahraničí předložit souhlas 
zákonného zástupce. Shodné požadavky jsou stanoveny i v případě výjezdu do zahraničí žáků 
středních škol. (viz § 17 odst. 2 vyhlášky č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzděláváním 
v konzervatoři). 
 

K bodu 9 (§ 1 odst. 11) 

Jde o formulační úpravu, která slaďuje text s pojmoslovím občanského zákoníku. 

 

K bodu 10 (§ 2 odst. 3) 

V § 2 se ruší text „návrh učitele hlavního předmětu“, neboť hlavní předmět již v RVP ZUV není 
definován. Zároveň se doplňuje způsob, kterým ředitel školy může přijmout žáka do studia 
s rozšířeným počtem vyučovacích hodin.  

 

K bodu 11 (§ 2 odst. 4) 

V tomto ustanovení se ruší text „mimořádně nadaní uchazeči, kteří nedosáhli stanoveného věku“ 
a nahrazuje se textem „nadaní a mimořádně nadaní uchazeči, kteří prokážou předpoklady“ tak, aby 
byl v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. a zároveň doplňuje podmínku prokázání předpokladů pro 
studium.  

 

K bodu 12 (§ 3 odst. 2) 

Ustanovení se mění tak, aby respektovalo RVP ZUV ve vztahu ke školnímu vzdělávacímu programu 
(dále jen ŠVP), což původní vyhláška nestanovovala, a také blíže specifikuje způsob hodnocení.  

 

K bodu 13 (§ 3 odst. 5) 

Z důvodů zpřesnění postupu klasifikace a pro sladění s RVP ZUV, kde hlavní předmět již není 
definován, se ruší ta část, která se vztahuje právě k hlavnímu předmětu.   

 

K bodu 14 (§ 4 odst. 1) 

Slovo „rámcový“ se nahrazuje slovem „školní“, jelikož RVP ZUV neupravuje konání postupových 
zkoušek, tato skutečnost se přesouvá na úroveň školy. 

 

K bodu 15 (§ 4 odst. 2) 

Zde se jedná o legislativně technickou úpravu navazující na terminologii společného vzdělávání. 
Současně je v RVP ZUV jasně dána podmínka pro přeřazení nadaného a mimořádně nadaného žáka 
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do vyššího ročníku spočívající v tom, že takový žák prokáže předpoklady pro splnění vzdělávacího 
obsahu definovaného ve školním vzdělávacím programu. V případě, že žák tyto předpoklady 
neprokáže, pak jej nelze zařadit do vyššího ročníku bez absolvování ročníků předchozích. 

 

K bodu 16 (§ 5 odst. 1) 

Vypouští se text vztahující se k hlavnímu předmětu, neboť tento již není v RVP ZUV. 

 

K bodu 17 (§ 5 odst. 2) 

Navrhuje se umožnit žákovi pokračovat ve vzdělávání, přestože ještě nevykonal opravnou zkoušku. 
Nejzazší náhradní termín pro vykonání opravné zkoušky je do konce měsíce září následujícího 
školního roku.  

 

K bodu 18 (§ 6 odst. 1) 

Navrhuje se jasně vymezit, že i v případě přijímání se koná zkouška před komisí. Ustanovení je 
doplněno tímto bodem z důvodu dosavadní absence vymezení způsobu přijímání žáků ke studiu. 

  

K bodu 19 [§ 6 odst. 1 písm. d)] 

V RVP ZUV již hlavní předmět není definován, proto se navrhuje vypustit tuto úpravu z vyhlášky. 

 

K bodu 20 [§ 6 odst. 1 písm. e)] 

Ustanovení se upravuje tak, aby bylo v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb.  

 

K bodu 21 (§ 6 odst. 2) 

V tomto odstavci se ruší podmínka, aby se celá zkušební komise musela skládat z odborníků 
příslušného předmětu nebo oboru. V některých ZUŠ nelze v některých uměleckých oborech obsadit 
celou tříčlennou komisi odborníky z daného oboru.   

 

K bodu 22 (§ 7 odst. 1) 

Navrhuje se upravit výčet forem závěrečných zkoušek. Doplněním možné formy výstavy nebo 
obecnější jiné formy prezentace se reaguje na praxi ZUŠ. Vždy však platí, že každá forma musí 
umožňovat hodnocení výsledků vzdělávání žáka. 

 

K bodu 23 [§ 7 odst. 2 písm. d)] 

Ust. § 8 odst. 4 vyhlášky stanovuje termíny, kdy je splatná úplata za vzdělávání. V návaznosti na tuto 
úpravu se pak zpřesňuje i okamžik, kdy žák přestává být žákem školy.  

 

K bodu 24 (§ 8 odst. 5) 

S ohledem na skutečnost, že v případě neuhrazení úplaty za vzdělávání přestává být žák automaticky 
žákem školy, stanovuje se řediteli školy povinnost vyzvat zákonného zástupce nezletilého žáka nebo 
zletilého žáka k úhradě. Tuto výzvu zašle písemně na poslední známou adresu. Ve výzvě současně 

Zákony pro lidi - Monitor změn (zdroj: https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2ORNB4ZBL5G1)



10 

 

stanoví přiměřenou dobu k úhradě. Teprve v případě, že žák ani po uplynutí této lhůty neuhradí 
úhradu za vzdělávání, přestává být žákem školy. 

 

K bodu 25 (§ 9) 

Ustanovení se upravuje tak, aby bylo v souladu s vyhláškou č. 27/2016 Sb. Navrhuje se zrušit úpravu, 
která vymezuje účel organizování přehlídek a soutěží. Definování obsahu, pojetí a charakteru soutěží 
je věcí Organizačního řádu soutěží a přehlídek, který vydalo MŠMT. Takto vybraná část - „výměna 
zkušeností a porovnávání výsledků vzdělávání“ nejen, že nepokrývá celou škálu pojetí soutěží, ale 
zároveň nastavuje další hodnotící rys, soutěže slouží k „porovnávání výsledků vzdělávání“. Výsledkem 
vzdělávání na ZUŠ podle RVP ZUV i podle nově nastavených Kritérií ČŠI ale nejsou a nemohou být 
primárně pouhé interpretační dovednosti (pozorovatelné na soutěži). Výsledky vzdělávání obsahují 
množství dalších důležitých klíčových kompetencí, které u soutěže hodnotit nelze.  
 

Čl. II 

Účinnost 

Účinnost se navrhuje od 1. září 2019 s tím, aby školy měly dostatečně dlouhou legisvakanční dobu 
na přizpůsobení se novým podmínkám stanoveným touto novelou vyhlášky. 
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