
Č. j.: MSMT-33572/2019-2  IV. 

ODŮVODNĚNÍ 

A. OBECNÁ ČÁST 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy 

Předmětem návrhu novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé 

výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických 

pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, je úprava týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti 

zástupců ředitele mateřské školy, základní školy, střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy. 

V rámci zajištění efektivního čerpání finančních prostředků státního rozpočtu v návaznosti na spuštění 

změny financování školství zřizovaného kraji, obcemi a svazky obcí v praxi je třeba zpřesnit pravidla 

pro snížení počtu hodin přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele mateřské školy, základní školy, 

střední školy, konzervatoře a vyšší odborné školy tak, aby ředitel školy nebyl omezen ve svém 

manažerském rozhodování týkajícím se počtu svých zástupců a vymezení jejich konkrétní působnosti.  

2. Odůvodnění hlavních principů 

Podstatou předkládané změny nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je využití principu tzv. „konta“ či „banky“ 

snížení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti (odpočtů z týdenního rozsahu přímé pedagogické 

činnosti) zástupců ředitele. Celkový rozsah odpočtů bude určen podle počtu rozhodných jednotek, 

kterými jsou třídy, oddělení, studijní skupiny apod. Navržená rozpětí počtu jednotek a rozsah odpočtů 

jsou konstruována tak, aby odpovídala standardní praxi organizace škol. Dle navrhované úpravy bude 

možné, aby ředitel školy i při vyšším počtu jednotek určil méně zástupců a ti pak budou mít výrazně 

nižší týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti. Zároveň bude stanoveno, že zástupce ředitele nebude 

moci mít nižší týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti než ředitel školy.  

Návrh také předpokládá, že v případě mateřských škol, základních škol a středních škol, konzervatoří, 

vyšších odborných škol a základních uměleckých škol bude mít ředitel školy možnost pověřit řízením 

provozu dalšího (odloučeného) pracoviště školy vedoucího učitele. Tomuto vedoucími učiteli bude 

ředitel školy moci snížit rozsah přímé pedagogické činnosti až o 5 hodin týdně, přičemž pokud ustanoví 

ředitel školy vedoucího učitele, počet jednotek dalšího pracoviště se nebude započítávat žádnému ze 

zástupců ředitele. Rozsah 5 hodin týdně je převzat z platné úpravy u vedoucího učitele odloučeného 

pracoviště teoretického vyučování podle bodu 3.4 přílohy nařízení vlády. 

3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem 

Návrh novely nařízení vlády č. 75/2005 Sb. je v souladu se zmocňovacím ustanovením § 23 odst. 5 

zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění 

pozdějších předpisů. Podle tohoto ustanovení vláda stanoví nařízením rozsah přímé pedagogické 

činnosti pedagogických pracovníků škol zřizovaných ministerstvem, krajem, obcí a svazkem obcí. 

Pro ostatní školy, které nezřizuje ministerstvo, kraj, obec nebo svazek obcí (tzv. soukromé či církevní 

školy), není právní úprava nařízení vlády č. 75/2005 Sb. závazná.  

4. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy evropské unie, judikaturou soudních 

orgánů evropské unie a obecnými zásadami práva 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. 
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Na předmětnou úpravu přímo nedopadají žádné předpisy Evropské unie ani nijak nezasahuje do 

podmínek hospodářské soutěže na území Evropské unie. 

Úprava je tak plně slučitelná s právem Evropské unie.  

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy 

Veškeré změny vyplývající z implementace předmětného návrhu novely nařízení vlády budou 

zabezpečeny v rámci schválených limitů kapitoly bez dodatečných požadavků na státní rozpočet. 

Předpokládaný finanční dopad je rozveden v Závěrečně zprávě z hodnocení dopadů regulace. 

6. Zhodnocení sociálních dopadů, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 

obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením a národnostní menšiny 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné nepříznivé dopady v sociální oblasti. 

7. Zhodnocení navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 

a žen 

Navrhovaná právní úprava do zákazu diskriminace či do rovnosti mužů a žen nezasahuje.   

8. Zhodnocení dopadů na životní prostředí 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady ve vztahu k životnímu prostředí. 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Změny obsažené v návrhu žádným způsobem neovlivňují bezpečnost či obranu státu. 

10. Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů 

Předkládané nařízení vlády nepřináší žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních údajů. 

11. Zhodnocení korupčních rizik 

Navrhovaná právní úprava nezakládá korupční rizika. 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

K článku I 

K bodům 1 až 3 a 12: 

Legislativně-technická úprava navazující na rozšíření počtu příloh nařízení vlády. 

K bodu 4 (§ 2 odst. 4): 

V souladu s dlouhodobým stanoviskem ministerstva se navrhuje výslovné doplnění pravidla pro určení 

týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti ředitele. Nejdříve se sečtou všechny započitatelné 

jednotky podle § 4 odst. 1 nařízení, poté se stanoví týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti podle 

vykonávané činnosti, u níž je v příloze nařízení stanovena přímá pedagogická činnost nejnižší. 

K bodu 5 (§ 3 odst. 1): 

Ředitel školy bude mít možnost pověřit řízením provozu dalšího (odloučeného) pracoviště mateřské 

školy, základní školy, střední školy, konzervatoře nebo základní umělecké školy jednoho 

pedagogického pracovníka (zejm. vedoucího učitele), kterému bude moci snížit rozsah přímé 
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pedagogické činnosti až o 5 hodin týdně. Pokud ustanoví ředitel školy takového vedoucího učitele, počet 

jednotek dalšího pracoviště se nebude započítávat žádnému ze zástupců ředitele (upravený § 4 odst. 2). 

K bodu 6 (§ 3 odst. 4 a 5): 

Úprava terminologicky slaďuje označení činnosti metodika informačních a komunikačních technologií 

s označením specializované činnosti podle § 9 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb., o dalším 

vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických 

pracovníků. V souladu s dlouhodobým stanoviskem ministerstva jde o totožnou činnost. 

K bodu 7 (§ 3 odst. 6): 

Legislativně-technická úprava navazující na terminologickou změnu v § 3 odst. 4 a 5 a na rozšíření 

počtu příloh nařízení. Na skutečnosti, že činnost koordinátora v oblasti informačních a komunikačních 

technologií nebo výchovného poradce může vykonávat ředitel školy, zástupce ředitele školy nebo 

vedoucí učitel praktického vyučování, se nic nemění. 

K bodu 8 (§ 4): 

Změna používaného pojmu – na místo dosavadního pojmu počet tříd využívaného pro označení 

rozmanitých započitatelných jednotek (kromě tříd studijních skupin, kursů, výchovných skupin, popř. 

celého školského zařízení) se navrhuje zavést obecnější pojem jednotka. Tato změna je promítnuta 

v celém nařízení. 

K bodu 9 (§ 4 odst. 1): 

Navrhuje se výslovně doplnit jako započitatelnou jednotku školní klub. Prováděcí právní předpisy ke 

školskému zákonu výslovně neupravují organizační členění školních klubů, jako je tomu např. v případě 

školních družin, kdy je započitatelnou jednotkou její oddělení. Školní kluby se podle dlouhodobého 

stanoviska ministerstva do počtu jednotek započítávají a započítávaly se tak i podle předchozích 

právních předpisů. Doplňovaná věta za středníkem se týká specificky pouze sportovních tříd gymnázií 

a souvisí s kalkulací rozsahu odpočtů pro zástupce ředitele.  

K bodu 10 (§ 4 odst. 2): 

Platné znění § 4 odst. 2 se zrušuje s ohledem na obsah nových ustanovení § 4a až 4e upravujících 

pravidla pro stanovení týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti zástupců ředitele. Nové 

navrhované znění § 4 odst. 2 souvisí s návrhem § 3 odst. 1, podle něhož může být určen vedoucí dalšího 

pracoviště se sníženým rozsahem přímé pedagogické činnosti. Navržené ustanovení vylučuje, aby tam, 

kde dojde k ustavení pozice vedoucího dalšího pracoviště, byly započitatelné jednotky tohoto pracoviště 

započteny ještě zástupci ředitele; podobně ustanovení vylučuje započítávat jednotky započtené 

vedoucímu vychovateli ve školní družině nebo školním klubu. 

K bodu 11 (§ 4a až § 4e): 

Nově vkládaná skupina ustanovení § 4a až § 4e upravuje rozsah přímé pedagogické činnosti zástupců 

ředitele, včetně specifické skupiny zástupců ředitele a vedoucích učitelů praktického vyučování. 

Podle § 4a se určí odpovídající (základní) týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti a ten se následně 

zástupci ředitele nebo vedoucímu učiteli praktického vyučování snižuje podle následujících pravidel. 

Ustanovení § 4b až § 4d nastavují pravidla využití principu tzv. „konta“ nebo „banky“ snížení (odpočtů) 

týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti. Platí pravidlo, že celkové disponibilní snížení týdenního 

rozsahu přímé pedagogické činnosti vzniká jako součet snížení z přílohy č. 2, tak z přílohy č. 3. Snížení 
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podle přílohy č. 2 vzniká jako nejvýhodnější ze součtu jednotek všech vykonávaných škol, s výjimkou 

školní družiny nebo školního klubu (jednotky těchto školských zařízení se započítávají, ale snížit rozsah 

přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školy nebo vedoucího učitele praktického vyučování podle 

nich nelze), snížení podle přílohy č. 3 vzniká součtem snížení uvedených u každého z vykonávaných 

druhů škol. Jednotky vzniklé za úsek praktického vyučování (§ 4d) samostatně upravují rozsah snížení 

podle § 4c. Ustanovení § 4d rovněž obsahuje zvláštní způsob výpočtu rozsahu snížení – jednotkou je 

každá i jen započatá skupina 120 žáků (proto se uvádí slova „za 1 až 120 žáků“). 

V novém ustanovení § 4e je s ohledem na posílení pravomoci ředitele školy určovat individuálně 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti zástupcům ředitele zakotveno pravidlo, že zástupce ředitele 

nesmí mít týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti nižší než ředitel školy; pod tento rozsah se může 

zástupce ředitele dostat jen tehdy, pokud vykonává další činnost podle § 3 odst. 6 (tedy např. koordinaci 

v oblasti informačních a komunikačních technologií). 

K bodům 13 a 14: 

Navrhuje se nahradit dosavadní přílohu nařízení vlády třemi přílohami. V příloze č. 1 bude obsažen 

týdenní rozsah přímé pedagogické činnosti ředitelů a ostatních pedagogických pracovníků s výjimkou 

zástupců ředitele; v příloze č. 1 zůstává pouze kategorie zástupce ředitele pro odborný výcvik, neboť 

pro stanovení jeho týdenního rozsahu přímé pedagogické činnosti nejsou využity započitatelné jednotky 

podle nařízení vlády. V příloze č. 1 k věcným úpravám nedochází a přebírá se existující úprava. Týdenní 

rozsah přímé pedagogické činnosti je zde nastaven nominálně formou „pedagogického úvazku“, nikoli 

formou snížení (odpočtu). 

Příloha č. 2 a příloha č. 3 se od přílohy č. 1 liší tím, že upravují snížení (odpočty) z týdenního rozsahu 

přímé pedagogické činnosti; do této formy byly převedeny z nominálního vyjádření tak, aby (zejména 

v případě, kdy je nominální vyjádření nastaveno v rozpětí) nedošlo ke snížení rozsahu přímé 

pedagogické činnosti; současně došlo k nastavení minimálního počtu jednotek, od něhož přichází 

snížení v úvahu. Přílohy č. 2 a č. 3 se liší režimem používaného výpočtu podle § 4c: rozsah snížení podle 

přílohy č. 3 se kumuluje podle jednotlivých druhů škol, rozsah snížení podle přílohy č. 2 se zjistí po 

zjištění celkového počtu započitatelných jednotek a výběru odpovídajícího rozsahu (nejvyšší hodnoty) 

snížení, vyjma školní družiny nebo školního klubu.  

V příloze č. 3 oddílu 6 (školské poradenské zařízení) se podle potřeb praxe navrhuje upravit týdenní 

rozsah snížení přímé pedagogické činnosti zástupce ředitele školského poradenského zařízení. 

K článku II 

Účinnost 

Nabytí účinnosti nařízení se navrhuje ke dni 1. září 2020. Účinnost se navrhuje odlišně od jednotných 

dat účinnosti stanovených v § 3 odst. 3 zákona č. 309/1999 Sb., o Sbírce zákonů a o Sbírce 

mezinárodních smluv, ve znění pozdějších předpisů. Naléhavý obecný zájem spatřujeme v tom, že 

organizace školního roku má svá právními předpisy daná pravidla. Školní rok vždy začíná k 1. září, od 

tohoto data se stanovuje rozsah přímé pedagogické činnosti jednotlivých pedagogických pracovníků 

a vytváří se nové rozvrhy na následující období školního vyučování. Stanovení data nabytí účinnosti ke 

dni 1. lednu nebo k 1. červenci nepovažujeme za vhodné z toho důvodu, že by takové stanovení účinnosti 

mohlo vyvolat nutnost měnit rozsah přímé pedagogické činnosti u zástupců ředitele v průběhu školního 

roku. 
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