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Vypořádání připomínkového řízení 

Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

1 Magistrát 
hlavního města 

Prahy 

Část první, 
nadpis 

Doporučující Slova „, a některé další vyhlášky“ vypustit (neboť se 
nejedná o úplnou citaci právního předpisu). 

 Neakceptováno. 
Název vyhlášky č. 280/2016 Sb., která je 
touto novelou dotčena, je „…kterou se 
mění vyhláška č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další 
vyhlášky. 

2 Magistrát 
hlavního města 

Prahy 

Část první, čl. I 
(body 18 a 19) 

Doporučující Na konec navrhovaného bodu na samostatném řádku, 
v souladu s čl. 56 odst. 2 písm. h) Legislativních pravidel 
vlády, doplnit větu: „Dosavadní body 20 až 23 se označují 
jako body 18 až 21.“ 

 Neakceptováno. 
 

3 Ministerstvo 
práce a sociálních 

věcí 

 Zásadní Vítáme podporu zkvalitnění práce s dětmi v mateřských 
školách snižováním počtu dětí na pedagoga. 
Z dostupných odborných informací i zpětné vazby 
veřejnosti je však žádoucí, aby ve třídách mateřských škol 
docházelo rovněž k zabezpečení souběžného působení 
pedagogů, či pedagoga a pečující osoby, která může 
zůstat po dobu nezbytnou s dětmi i sama. Žádáme tedy 
doplnění souběžného zabezpečení péče a vzdělávání 
o děti v mateřských školách. 
Odůvodnění:  
V průběhu dne nastává mnohokrát situace, kdy učitel 
musí na chvíli opustit prostor, kde se nacházejí všechny 
děti (pozn. ve věku 2 - 6 let) a řešit situaci mimo něj, čímž 
se každodenně dostává do střetu s platnou legislativou 
a ohrožuje bezpečnost dětí,  ideální model učitelka 
x učitelka, případně model pedagog x asistent 
pedagoga/chůva – ta však v současném pojetí legislativy 
není pedagogickým pracovníkem a tudíž ji nelze nechat 
po dobu nezbytně nutnou samotnou s dětmi). 
Z vědeckých studií vyplývá, že počet dětí na pedagoga je 
velmi zásadním faktorem kvality péče, zvláště u dětí 
kolem tří let. 

Mgr. Jan Šporcr,  
Legislativní odbor  
tel. 221 922 469  
Jan.Sporcr@mpsv.cz   
 
Mgr. Martina Štěpánková Štýbrová, 
ředitelka odboru rodinné politiky 
a ochrany práv dětí 
tel. 221 922 107 nebo 723 436 429 
martina.stepankova1@mpsv.cz  

Neakceptováno. Předmětem novely 
vyhlášky je zajištění souladu se zákonem 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů. Změna 
navrhovaná v připomínce by výrazným 
způsobem navýšila výdaje financované 
ze státního rozpočtu, který v aktuální 
době není možné navyšovat. V současné 
situaci je vhodnější využívat 
poskytnutých prostředků z evropských 
fondů. Mateřským školám zřizovaným 
krajem, obcí nebo svazky obcí jsou 
poskytovány finanční prostředky 
ze státního rozpočtu na zajištění 
vzdělávání podle rámcového 
vzdělávacího programu pro předškolní 
vzdělávání na základě PHškoly 
spočítaného dle potřeb školy 
(maximálně do výše PHmax, maximální 
týdenní počet hodin přímé pedagogické 
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Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

činnosti financovaný ze státního 
rozpočtu). Tyto finanční prostředky 
mohou být využity k zajištění překrývání 
přímé pedagogické činnosti, navýšení 
úvazků ped. i nepedagogických 
pracovníků. Další možností je využití 
personální podpory prostřednictvím 
Šablon (chůva, školní asistent při 
vzdělávání dětí ohrožených školním 
neúspěchem) nebo podpůrného 
opatření v podobě asistenta pedagoga 
při vzdělávání dětí se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Na vyhlášené 
Šablony III je alokována částka celkem 
3 miliardy Kč, k 11. 5. 2020 byl počet 
škol, které čerpaly šablonu Chůva v MŠ 
prostřednictvím Šablon II (výzvy č. 63 
a 64) celkem 932. Nejzazší datum pro 
ukončení fyzické realizace projektu je 
28. 2. 2022, poté proběhne evaluace. 
Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci 
mohou být také v případě potřeby 
financování i z prostředků zřizovatele. 
Po ukončení Šablon bude personální 
podpora při péči o děti mladší tří let dále 
řešena v souvislosti s aktuální situací, 
údaji vztahujícími se k čerpání Šablon 
a na základě analýzy podmínek pro 
zajištění péče o dvouleté děti. MŠMT 
podporuje zřizování samostatných tříd 
pro děti ve věku od 2 do 3 let a řeší další 
témata spojená s touto problematikou 
i ve strategických dokumentech 
(Strategie 2030+, Dlouhodobý záměr 
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Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
České republiky na období 2019-2023). 
 
Vyjádření MPSV k vypořádání: 
Neakceptujeme. MPSV nesouhlasí 
s vypuštěním ods. 6 z § 5 předmětné 
vyhlášky. Obec sice již nemá povinnost 
vytvářet kapacity pro všechny děti starší 
dvou let, ale v případě, že je volná 
kapacita a zároveň potřeba umístění 
dvouletých, je souběžné působení 
nepedagogického pracovníka z hlediska 
bezpečnosti nezbytné, jak vyplývá 
z výstupů inspekční činnosti České školní 
inspekce (Výroční zpráva České školní 
inspekce za rok 2018/2019, s. 30). 
S trvzením v RIA na str. 3 …avšak bude 
mít větší možnost náležitou péči 
poskytovat i nadále podle svých 
aktuálních personálních i finančních 
potřeb bez povinného plnění 
kvalifikačních předpokladů na tohoto 
nepedagogického pracovníka není 
možno souhlasit. Reálně v případě, že 
škola nedostane tuto podporu, žádosti 
dvouletých budou zamítány i tam, kde by 
byla dostatečná kapacita. To je v rozporu 
s doporučením EK v rámci tzv. 
Evropského semestru a naplňování 
Barcelonských cílů, bude mít vliv na 
rovnost žen a mužů. Požadavek odborné 
způsobilosti u nepedagogického 
pracovníka považujeme z hlediska 
bezpečnosti a kvality péče za zásadní. 
Souhlasíme se současným využitím 
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Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

financování z tzv. Šablon III a přechod 
na státní rozpočet po případné 
novelizaci dle evaluace až po ukončení 
této podpory. 
 
Vysvětleno. 
Hledisko zajištění bezpečnosti a ochrany 
zdraví při péči o děti mladší tří let bylo 
v RIA více rozpracováno a text byl 
upraven. Pokud nebude zrušen 
§ 5 odst. 6 vyhlášky č. 280/2016 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., 
o předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, a některé další 
vyhlášky, ve znění pozdějších předpisů, 
nebude již možné chůvu z Šablon III 
čerpat. Proto je uvedena aktuálně 
možnost čerpání personální podpory 
chůvy ze Šablon jen do 31. 8. 2020. 
Pokud dojde ke zrušení tohoto 
ustanovení vyhlášky, bude možné tuto 
personální podporu čerpat dále. Chůva 
má odbornou způsobilost pro péči o děti 
mladší tří let. Po ukončení možnosti 
podpory z evropských fondů bude péče 
o děti mladší tří let v mateřských školách 
dále řešena, na základě evaluace 
ukončených projektů podpořených 
z Šablon a analýzy podmínek pro 
zajištění péče o dvouleté děti budou 
přijata odpovídající opatření. MŠMT se 
ve svých strategických dokumentech 
aktuálně zaměřuje, v souladu 
s doporučením ČŠI, na podporu zřizování 
samostatných tříd MŠ pro děti mladší tří 
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Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

let tam, kde to umožňují materiální 
podmínky, a proto chce tuto personální 
pozici chůvy zachovat pro podporu 
kvality vzdělávání dětí této věkové 
kategorie. Současně je úkolem 
Dlouhodobého záměru rozvoje 
vzdělávací soustavy v období 2019-2023 
legislativně upravit kompetence 
nepedagogických pracovníků (chův, 
zdravotních sester) tak, aby bylo možno 
flexibilně vykonávat potřebnou 
individuální péči u starších batolat 
a naplňovat tak jejich potřeby. 
 
Vypořádání akceptováno. 

4 Ministerstvo 
práce a sociálních 

věcí 

Předkládací 
zpráva 

Doporučující V předkládací zprávě k novelizovanému prováděcímu 
právnímu předpisu se uvádí, že „bude možné nadále 
personálně posílit péči o děti do tří let pracovní pozicí 
asistenta pedagoga nebo školního asistenta“ – tato 
možnost však nevyplývá z právních předpisů, zřejmě se 
jedná se o předpoklad podpory v rámci dalšího 
programového období, žádáme o specifikaci uchopení 
v dalším programovém období, aby bylo zřejmé, jaká 
alokace bude na chůvy vyčleněna, apod. 

Akceptováno. Text byl upraven. MŠMT 
podporuje zřizování samostatných tříd 
pro děti ve věku od 2 do 3 let a řeší další 
témata spojená s touto problematikou 
i ve strategických dokumentech 
(Strategie 2030+, Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy 
České republiky na období 2019-2023). 
Bude provedena analýza podmínek pro 
zajištění péče o dvouleté děti. Mateřská 
škola může v případě potřeby využívat 
personální podporu-chůvu z Šablon, 
kterou, pokud nebude přijata 
navrhovaná novela, je aktuálně možné 
poskytnout pouze do 1. září 2020, doby 
nabytí účinnosti § 5 odst. 6 vyhlášky 
č. 14/2005 Sb. Na vyhlášené Šablony III 
je alokována částka celkem 
3 miliardy Kč, k 11. 5. 2020 byl počet 
škol, které čerpaly šablonu Chůva v MŠ 
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Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

prostřednictvím Šablon II (výzvy č. 63 
a 64) celkem 932.  
 
Vypořádání akceptováno. 

5 Ministerstvo 
práce a sociálních 

věcí 

RIA Doporučující Požadujeme do RIA doplnit kvantifikaci, kolik mají nyní 
dvouletých dětí, kolik chův v rámci „šablon“ a zda se 
opatření osvědčilo. Ria rovněž řeší pouze úspory, aniž by 
zhodnotila oblast kvality poskytované péče a vzdělávání, 
zda se opatření nedotkne péče o zdraví a bezpečnosti 
dětí. 

Akceptováno, text byl doplněn. 
 
Vyjádření MPSV k vypořádání: 
Akceptujeme částečně – do textu byly 
doplněny kvantitativní údaje, nicméně 
se v RIA nediskutuje, jak se osvědčilo 
souběžné působení nepedagogického 
pracovníka podporované v rámci Šablon. 
Není řešena oblast kvality poskytované 
péče a vzdělávání po ukončení podpory z 
ESF. 
 
Vysvětleno. 
Současné projekty podpořené z Šablon, 
mj. personální podpora v mateřské škole 
v podobě nepedagogického pracovníka-
chůvy, stále běží. Nejzazší datum pro 
ukončení fyzické realizace projektu je 28. 
února 2022, poté proběhne evaluace. 
Nově byly vyhlášeny Šablony III, z nichž 
lze tuto podporu dále čerpat. Pokud 
nebude zrušen § 5 odst. 6 vyhlášky č. 
280/2016 Sb., kterou se mění vyhláška 
č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, a některé další vyhlášky, ve 
znění pozdějších předpisů, nebude již 
možné chůvu z Šablon III čerpat. Pokud 
dojde ke zrušení tohoto ustanovení, 
bude možné tuto personální podporu 
čerpat dále. Po ukončení možnosti 
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Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

podpory z evropských fondů bude péče 
o děti mladší tří let v mateřských školách 
dále řešena na základě evaluace 
ukončených projektů podpořených 
z Šablon a analýzy podmínek pro 
zajištění péče o dvouleté děti. 
K řešení kvality poskytované péče 
a vzdělávání je nutno uvést, že MŠMT 
bude stále trvat na kvalifikačních 
předpokladech, hodnocení naplňování 
personálních podmínek, průběhu 
a výsledků předškolního vzdělávání je 
zajišťováno ČŠI na základě ustanovení 
§ 174 odst. 2 školského zákona. 
 
Vypořádání akceptováno. 

6 Ministerstvo 
vnitra 

K členění 
návrhu 

Doporučující Doporučujeme zrušit členění navrženého právního 
předpisu na části, neboť dochází k novelizaci pouze 
jediného předpisu, tj. vyhlášky č. 280/2016 Sb., 
srov. čl. 28 odst. 1 Legislativních pravidel vlády.  
V návaznosti na tuto připomínku pak navrhujeme 
vypustit nadbytečné nadpisy částí a upravit i nadpis čl. II, 
který je věnován účinnosti. 

Mgr. Klára Štěpánková 
tel. 974 817 330 
klara.stepankova@mvcr.cz 
 

Akceptováno. 
 
Vypořádání akceptováno. 

7 Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 1 Doporučující Navrhujeme novelizační bod uvést ve znění: „V části první 
čl. I se body 18 a 19 zrušují.“ 

Akceptováno, text byl doplněn.  
 
Vypořádání akceptováno. 

8 Ministerstvo 
vnitra 

K čl. I bodu 2 Doporučující Navrhujeme novelizační bod upravit následovně: „V části 
čtvrté čl. V bodu 1 se ……“. 

Akceptováno, text byl doplněn. 
 
Vypořádání akceptováno. 

9 Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K členění 
novely na části 

Doporučující V souladu s čl. 28 odst. 5 Legislativních pravidel vlády 
doporučujeme vypustit členění novely na části (vypustit 
označení část první a část druhá včetně jejich nadpisů) 
a v návaznosti na to doporučujeme v souladu 
s čl. 28 odst. 3 Legislativních pravidel vlády článek II 

Mgr. Lenka Jelínková 
odbor legislativně právní 
tel. 224 861 740 
lenka.jelinkova@mmr.cz 
(doporučující připomínky) 

Akceptováno. 
 
Vypořádání akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQEJ7DSS)

mailto:klara.stepankova@mvcr.cz
mailto:lenka.jelinkova@mmr.cz


 

8 
 

Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

opatřit nadpisem, a to tučně malými písmeny s velkým 
počátečním písmenem. 

 
Mgr. Jana Pernica Horáčková 
tel. 702 160 093 
jana.horackova@mmr.cz  
(zásadní připomínka) 
 

10 Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K článku I, 
bodu 1 

(§ 5 odst. 6 
vyhlášky 

o předškolním 
vzdělávání) 

Zásadní Nesouhlasíme se zrušením bodu 18 (§ 5 odst. 6 vyhlášky 
č. 14 /2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů), ačkoliv rozumíme nutnosti uvedení 
do souladu této vyhlášky s dikcí novelizovaného 
školského zákona. Považujeme však za důležité 
ponechání možnosti využití nepedagogického pracovníka 
v případě, že mateřská škola bude mít po přednostním 
přijetí dětí tříletých a čtyřletých volné kapacity a dvouleté 
děti vzdělávat bude. Rovněž upozorňujeme na 
skutečnost, že vzdělávání dětí dvouletých má svá 
specifika, přičemž tato oblast do činností asistenta 
pedagoga jako podpůrné opatření či činnosti školního 
asistenta nespadá. 
Na základě výše uvedeného požadujeme upravit znění 
§ 5 odst. 6 tak, že včetně poznámek pod čarou č. 9 a 10 
bude znít takto: 
„(6) Ve třídě, kde se vzdělávají pouze děti ve věku 
od 2 do 3 let, nebo kde jsou 4 a více těchto dětí, může 
podle potřeby školy vykonávat činnost souběžně 
nepedagogický pracovník s odbornou způsobilostí 
a) k výkonu povolání všeobecné sestry, dětské sestry, 
zdravotnického asistenta, porodní asistentky nebo 
zdravotnického záchranáře, 
b) učitele mateřské školy8) nebo vychovatele9), nebo 
c) chůvy pro děti do zahájení povinné školní docházky10).“ 
 
9) Zákon č. 563/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
10) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání 
výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů 
(zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění 
pozdějších předpisů.". 

Neakceptováno. Text týkající se 
asistenta pedagoga či školního asistenta 
byl odstraněn. MŠMT podporuje 
zřizování samostatných tříd pro děti 
ve věku od 2 do 3 let a řeší další témata 
spojená s touto problematikou i ve 
strategických dokumentech (Strategie 
2030+, Dlouhodobý záměr vzdělávání 
a rozvoje vzdělávací soustavy České 
republiky na období 2019-2023). 
V současné situaci je vhodnější využívat 
poskytnutých prostředků z evropských 
fondů. Aktuálně může mateřská škola 
v případě potřeby využívat personální 
podporu-chůvu z Šablon, kterou, pokud 
nebude přijata navrhovaná novela, je 
možné poskytnout pouze do 
1. září 2020, doby nabytí účinnosti 
§ 5 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Na 
aktuálně vyhlášené Šablony III je 
alokována částka celkem 3 miliardy Kč, 
k 11. 5. 2020 byl počet škol, které čerpaly 
šablonu Chůva v MŠ prostřednictvím 
Šablon II (výzvy č. 63 a 64) celkem 932. 
Po ukončení Šablon bude personální 
podpora při péči o děti mladší tří let dále 
řešena v souvislosti s aktuální situací, 
údaji vztahujícími se k čerpání Šablon 
a na základě analýzy podmínek pro 
zajištění péče o dvouleté děti. 
 
Vypořádání akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQEJ7DSS)
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Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

11 Ministerstvo pro 
místní rozvoj 

K článku I, 
bodu 1 a 2 

Doporučující V novelizačních bodech 1 a 2 doporučujeme uvést, které 
části vyhlášky se navrhovaná změna týká. Například 
takto: 
„1. V části první čl. I se bod (body) … zrušuje (zrušují).“ 

Akceptováno, text byl doplněn. 
 
Vypořádání akceptováno. 

12 Ministerstvo 
financí 

K pracovní 
pozici asistenta 

pedagoga 
a školního 
asistenta 

Zásadní V Předkládací zprávě je uvedeno, že „Aktuálně je 
v mateřských školách financována k zajištění náležité 
péče o děti mladší tří let chůva z prostředků OP VVV 
z projektů zjednodušeného vykazování, tzv. šablon pro 
mateřské školy. Následně po ukončení čerpání těchto 
prostředků bude možné nadále personálně posílit péči 
o děti do tří let pracovní pozicí asistenta pedagoga nebo 
školního asistenta.“  
V části Odůvodnění je konstatováno, že „V mateřských 
školách budou i nadále působit jako podpůrné opatření 
asistenti pedagoga a školní asistenti.“ 
K asistentu pedagoga: Asistenta pedagoga jako podpůrné 
opatření lze podle školského zákona využít v rámci 
podpory vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními 
vzdělávacími potřebami. Požadujeme proto objasnit 
uvedenou pracovní pozici asistenta pedagoga jako 
podpůrné opatření v péči o děti mladších 3 let. 
Ke školnímu asistentovi: V současné době může být 
ze Šablon OP VVV financován školní asistent v MŠ jako 
dočasná personální podpora zejména dětem ohroženým 
školním neúspěchem. (Škola musí identifikovat alespoň 
3 děti ohrožené školním neúspěchem).  Proto nám není 
zcela zřejmé, jakou roli v péči o děti mladší tří let by měl 
školní asistent v MŠ zastávat. 
Závěr:  
Vyhláška o předškolním vzdělávání pracovní pozici 
asistenta pedagoga ani školního asistenta žádným 
způsobem v běžné třídě MŠ neupravuje. Tyto pracovní 
pozice nejsou ani předmětem předložené novely 
vyhlášky.  Požadujeme proto text ohledně asistenta 
pedagoga a školního asistenta z relevantních částí 

Ing. Hana Tůmová 
tel. 257 042 236 
Hana.Tumova@mfcr.cz 

Akceptováno. Text týkající se asistenta 
pedagoga či školního asistenta byl 
odstraněn. Na aktuálně vyhlášené 
Šablony III je alokována částka celkem 
3 miliardy Kč, k 11. 5. 2020 byl počet 
škol, které čerpaly šablonu Chůva v MŠ 
prostřednictvím Šablon II (výzvy č. 63 
a 64) celkem 932. Po ukončení Šablon 
bude personální podpora při péči o děti 
mladší tří let dále řešena v souvislosti 
s aktuální situací, údaji vztahujícími se 
k čerpání Šablon a na základě analýzy 
podmínek pro zajištění péče o dvouleté 
děti. 
 
Vypořádání akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQEJ7DSS)
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Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

materiálu (PZ, Odůvodnění) vypustit.  
V RIA na str. 11 je uvedeno, že jako indikátor, jehož 
prostřednictvím lze měřit účinnost regulace, byl vybrán 
počet asistentů pedagoga a školních asistentů působících 
v MŠ. Na základě výše uvedeného požadujeme tento 
indikátor vypustit. 
V rámci vypořádání připomínek požadujeme do textu 
vypořádání této připomínky uvést finanční zdroj, 
z kterého by byli školní asistenti a případně asistenti 
pedagoga v MŠ financováni po ukončení čerpání 
prostředků k zajištění péče o děti mladší 3 let chůvou 
z OP VVV. 

13 Ministerstvo 
financí 

K části 
Odůvodnění, 

bodu VI. 
Předpokládaný 

dopad na 
podnikatelské 

prostředí 

Zásadní Požadujeme úpravu textu následovně: „Nepředpokládá 
se dopad na podnikatelské prostředí, neboť úprava pouze 
zrušuje povinnou personální podporu v mateřské škole 
k dětem od dvou do tří let. V současné době přesto mohou 
být tyto děti nadále do mateřské školy přijaty a na 
personální podporu využity lze využít finanční prostředky 
OP VVV.“ 

Akceptováno. 
 
Vypořádání akceptováno. 

14 Ministerstvo 
financí 

K části RIA, 
bodu 3.2 
Náklady, 
a k části 

Odůvodnění, 
bodu V. 

Předpokládaný 
hospodářský 

a finanční 
dopad 

Zásadní Je nezbytné na str. 9 části RIA a na str. 4 části Odůvodnění 
přeformulovat text ohledně odhadovaného dopadu 
vyhlášky č. 280/2016 Sb. na státní rozpočet, a to 
následovně:  „Náklady na jednoho předpokládaného 
nepedagogického pracovníka by v té době činí činily 
246 tis. Kč/rok (při zařazení do nejvyššího platového 
stupně 6. platové třídy včetně odvodů). Náklady byly 
stanoveny odhadnuty na cca 1,3 mld. Kč.“ Větu „Úspora 
tedy může dosahovat až do výše 1,3 mld. Kč.“ vypustit. 
Předloženým materiálem nedochází k úspoře prostředků, 
neboť SDV 2020 ani rozpočet MŠMT na rok 2020 v oblasti 
regionálního školství nebyl v tomto smyslu účelově 
navýšen. 

Akceptováno. 
 
Vypořádání akceptováno. 

15 Ministerstvo 
financí 

K RIA, bodu 3.4 
Vyhodnocení 

Zásadní Požadujeme u Varianty 1 na str. 10 nahradit poslední 
větu textem „Tato varianta zamezí vzniku dopadu na 

Akceptováno. 
 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQEJ7DSS)
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Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

nákladů 
a přínosů 

variant 

státní rozpočet, který MŠMT v roce 2016 odhadlo až na 
1,3 mld. Kč. 
U Varianty 2 by se rovněž nejednalo o úsporu prostředků, 
ale pouze o oddálení finančního nároku MŠ v souvislosti 
s povinným personální posílením dotčených tříd. V tomto 
smyslu je nutné upravit i text Varianty 2.  

Vypořádání akceptováno. 

16 Ministerstvo 
financí 

 Doporučující Požadujeme text v předloženém materiálu uvést 
do souladu s ustanovením § 34 odst. 3 školského zákona, 
tj. slova „nárokové přijímání“ (případně i slovo „nárok“) 
nahradit slovy „přednostní přijetí“. Podle našeho názoru 
se o nároku dvouletých dětí poprvé zmiňuje zákon 
č. 167/2018 Sb., a to v souvislosti, že „Dítě mladší 3 let 
nemá na přijetí do mateřské školy právní nárok“. 

Akceptováno, text upraven. 
 
Vypořádání akceptováno. 
 

17 Ministerstvo 
financí 

K nadpisu části 
první 

Doporučující Jelikož návrh vyhlášky obsahuje novelu jediné vyhlášky, je 
třeba vyhlášku členit pouze na články (členění na části se 
nepoužije). Nadpis části včetně názvu „ČÁST PRVNÍ 
Změna vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 280/2016 Sb., 
kterou se mění vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a některé další 
vyhlášky“ je třeba odstranit. 

Akceptováno.  
 
Vypořádání akceptováno. 

18 Ministerstvo 
financí 

K nadpisu části 
druhé 

Doporučující S ohledem na předchozí připomínku je třeba nadpis části 
včetně názvu „ČÁST DRUHÁ ÚČINNOST“ odstranit. Slovo 
„Účinnost“ je poté třeba doplnit pod text „Čl. II“. 

Akceptováno.  
 
Vypořádání akceptováno. 

19 Ministerstvo 
financí 

 Doporučující Zákon č. 167/2018 Sb. ruší přednostní přijímání dětí 
od 2 let do MŠ s účinností k 1. 9. 2020. Předložená novela 
vyhlášky reaguje na tuto skutečnost s účinností 
k 1. 7. 2020. 

Neakceptováno. Datum nabytí účinnosti 
bylo stanoveno v souladu s pravidly 
uvedenými v § 3 odst. 3 zákona 
č. 309/1999 Sb. V daném případě navíc 
nevadí, že samotné přednostní přijímací 
dětí od 2 let je legislativně zrušeno „až“ 
od 1. září, protože tyto děti nemohly být 
přednostně přijímání v rámci přijímacího 
řízení konaného v květnu. 
 
Vypořádání akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQEJ7DSS)
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Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

20 Českomoravská 
konfederace 
odborových 

svazů 

 Zásadní ČMKOS nesouhlasí se zrušením povinného působení 
nepedagogického pracovníka ve třídě mateřské školy. 
I přestože byla novelou školského zákona zrušena 
povinnost přijímat děti od dvou let do mateřských škol, 
školský zákon umožňuje přijímat do předškolního 
vzdělávání děti zpravidla od tří let. Nevylučuje tedy 
možnost přijímat děti mladší tří let, což se stalo běžnou 
praxí, zejména v menších městech.  S ohledem na 
zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí se nám jeví 
současná úprava zcela vyhovující. 

JUDr. Petr Šulc 
právní a sociálně-ekonomické 
oddělení ČMKOS 
tel.: 234 462 597 
pravni@cmkos.cz 

Vysvětleno. MŠMT podporuje zřizování 
samostatných tříd pro děti ve věku 
od 2 do 3 let a řeší další témata spojená 
s touto problematikou i ve strategických 
dokumentech (Strategie 2030+, 
Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje 
vzdělávací soustavy České republiky na 
období 2019-2023). V současné situaci je 
vhodnější využívat poskytnutých 
prostředků z evropských fondů. 
Při ponechání stávající právní úpravy 
vyhlášky č. 14/2005 Sb., s účinností 
od 1. září 2020, by docházelo 
k neefektivnímu čerpání finančních 
prostředků státního rozpočtu. Nadále 
může mateřská škola v případě potřeby 
využívat personální podporu-chůvu 
z Šablon, kterou, pokud nebude přijata 
navrhovaná novela, je aktuálně možné 
poskytnout pouze do 1. září 2020, doby 
nabytí účinnosti § 5 odst. 6 vyhlášky 
č. 14/2005 Sb. Na aktuálně vyhlášené 
Šablony III je alokována částka celkem 
3 miliardy Kč, k 11. 5. 2020 byl počet 
škol, které čerpaly šablonu Chůva v MŠ 
prostřednictvím Šablon II (výzvy č. 63 
a 64) celkem 932. Po ukončení Šablon 
bude personální podpora při péči o děti 
mladší tří let dále řešena v souvislosti 
s aktuální situací, údaji vztahujícími se 
k čerpání Šablon a na základě analýzy 
podmínek pro zajištění péče o dvouleté 
děti. 
 
Vypořádání akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQEJ7DSS)
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Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

21 Ministryně 
spravedlnosti 

a předsedkyně 
Legislativní rady 

vlády 

K RIA, části 
1.2 Definice 
problému 

Zásadní V této části má být popsána stávající situace a existující 
problém, který má návrh právního předpisu řešit 
(viz např. vyhodnocení nákladů a přínosů variant – nulová 
varianta). 

Mgr. Radana Kubová, Ph.D. 
tel.: 224 002 159 
kubova.radana@vlada.cz  

Akceptováno. 
 
Vypořádání akceptováno. 

22 Ministryně 
spravedlnosti 

a předsedkyně 
Legislativní rady 

vlády 

K RIA, části 
1.3 Popis 

existujícího 
právního stavu 
v dané oblasti 

Zásadní Předkladatel nevyhodnotil současný stav ve vztahu 
k zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen. 
Žádáme o doplnění. 

Akceptováno. 
 
Vypořádání akceptováno. 

23 Ministryně 
spravedlnosti 

a předsedkyně 
Legislativní rady 

vlády 

K RIA, části 
1.5 Popis 

cílového stavu 

Zásadní V souladu s Obecnými zásadami pro hodnocení dopadů 
regulace (OZ RIA) zde má být srozumitelně a přesně 
popsán stav, kterého má být dosaženo přijetím 
navrhované právní úpravy. Je třeba se soustředit na 
podstatu řešení, přičemž za dostatečné se nepovažuje, 
pokud budou samostatně uvedena pouze ustanovení 
právních předpisů, která mají být měněna. Nelze 
zaměňovat cíle s nástroji pro jejich dosažení. Současně 
definice cílového stavu nesmí předurčovat způsob 
a preferovat zvolenou variantu řešení. Předkladatel zde 
pouze uvádí, že „cílem je soulad školského zákona 
s prováděcím právním předpisem“. 

Akceptováno. 
 
Vypořádání akceptováno. 

24 Ministryně 
spravedlnosti 

a předsedkyně 
Legislativní rady 

vlády 

K RIA, části 
1.6 Zhodnocení 

rizika 

Doporučující Doporučujeme doplnit další rizika, která jsou spojena 
s neřešením problému. 

Akceptováno. 
 
Vypořádání akceptováno. 

25 Ministryně 
spravedlnosti 

a předsedkyně 
Legislativní rady 

vlády 

K RIA, části 
2. Návrh 

variant řešení 

Zásadní Tato pasáž je uvozena větou, že „varianty legislativního 
řešení jsou popsány v hlavních obsahových oblastech, 
jejichž úpravu je nutné vzhledem k výše definovanému 
problému zvažovat“, nicméně dále je uvedena pouze 
jedna obsahová oblast, a to zrušení povinného působení 
nepedagogického pracovníka ve třídě mateřské školy. 
Žádáme o odstranění tohoto nesouladu. 

Akceptováno. 
 
Vypořádání akceptováno. 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQEJ7DSS)
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Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

Celkově v ZZ RIA chybí propojení cílů s definicí problému 
a návrhy variant řešení (byť vše popsané spolu souvisí). 
Tyto části by na sebe měly obsahově i výkladově 
navazovat. Obě varianty je třeba důsledněji představit. 

26 Ministryně 
spravedlnosti 

a předsedkyně 
Legislativní rady 

vlády 

K RIA, části 
3. Vyhodnocení 

nákladů 
a přínosů 

Zásadní V této pasáži jsou heslovitě uvedeny v rámci obsahové 
oblasti zajištění nepedagogických pracovníků v mateřské 
škole tři odrážky: a) zajišťování bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí, b) vysoká finanční náročnost a c) snížení počtu 
přijímaných dětí mladších tří let. Náklady ovšem 
předkladatel hodnotí pouze ve vztahu k finanční 
náročnosti a přínosy ve vztahu k naplňování vzdělávacích 
potřeb dětí v mateřské škole – resp. obojí zřejmě pouze 
ve smyslu navrhovaného řešení, nikoliv všech 
prezentovaných variant. Není tedy jasné, zda 
předkladatel vyhodnotil všechny náklady a přínosy 
variant, byť je v další kapitole vyhodnocuje konkrétně 
v rámci tří navržených variant. Ani není zřejmé, proč jsou 
tyto odrážky uvedeny bez zjevného dalšího vysvětlení. 

Akceptováno. 
 
Vypořádání akceptováno. 

27 Ministryně 
spravedlnosti 

a předsedkyně 
Legislativní rady 

vlády 

K RIA, části 
4. Stanovení 

pořadí variant 
a výběr 

nejvhodnějšího 
řešení 

Zásadní Představený postup porovnání variant není srozumitelný. 
Předně předkladatel prezentuje pouze jednu tabulku, 
nikoliv tabulky, jak uvádí, v níž porovnává tři navržené 
varianty. Uvádí se, že „varianty jsou seřazeny podle 
vhodnosti číslicemi od nejlepší (číslo 3) po nejhorší 
(číslo 0) a čím vyšší je pak výsledný součet dosažených 
bodů, o tím vhodnější řešení daného problematického 
okruhu se jedná“. Nicméně není zřejmé, na základě čeho 
získaly varianty příslušné seřazení podle vhodnosti 
(varianty jsou posuzovány na základě dvou kritérií: 
zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a finanční 
náročnost) a celkový součet, o němž se dále hovoří, není 
součástí tabulky, byť je možné jej velmi jednoduše 
provést. Nedochází tak v souladu s požadavky OZ RIA 
ke stěžejní části RIA, a to porovnání variant 
a vyhodnocení nejvhodnější varianty řešení 
identifikovaného problému, resp. není dostatečně 

Akceptováno. 
 
Vypořádání akceptováno. 
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Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

a prokazatelně zargumentováno, proč byla zvolena 
varianta 1. 

28 Ministryně 
spravedlnosti 

a předsedkyně 
Legislativní rady 

vlády 

 Zásadní V ZZ RIA absentuje vyhodnocení specifických dopadů 
(resp. dopady na životní prostředí, dopady ve vztahu 
zákazu diskriminace a ve vztahu k rovnosti žen a mužů, 
dopady na bezpečnost a obranu státu, zhodnocení 
korupčních rizik, atd.). Všechny dopady podle OZ RIA je 
třeba v ZZ RIA ve vztahu k navrhovanému řešení uvést. 

Vysvětleno. Předpokládaný hospodářský 
a finanční dopad navrhované právní 
úpravy na státní rozpočet a ostatní 
veřejné rozpočty, 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, 
zhodnocení současného stavu a dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen, zhodnocení dopadů 
navrhovaného řešení ve vztahu 
k ochraně soukromí a osobních údajů 
a zhodnocení korupčních rizik jsou 
součástí Odůvodnění. 
 
Vyjádření k vypořádání: 
Nelze souhlasit s návrhem vypořádání. 
V souladu s vládou schválenými 
Obecnými zásadami pro hodnocení 
dopadů regulace je třeba tyto dopady 
vyhodnotit ve vztahu k navrhovanému 
řešení rovněž přímo v textu v ZZ RIA.  
 
Akceptováno, text byl upraven 
 
Vypořádání akceptováno. 
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Číslo  Připomínkové 
místo 

Část Relevance  Připomínka Kontakt k vypořádání  Vypořádání 

29 Ministryně 
spravedlnosti 

a předsedkyně 
Legislativní rady 

vlády 

K RIA, části 
6. Přezkum 
účinnosti 
regulace 

Zásadní Podle požadavků platných OZ RIA je v této části třeba 
uvést také termín budoucího přezkumu navrhovaného 
právního předpisu. 

Akceptováno. 
 
Vypořádání akceptováno. 

30 Ministryně 
spravedlnosti 

a předsedkyně 
Legislativní rady 

vlády 

K RIA, 
7. Konzultace 
a zdroje dat 

Zásadní Zcela chybí souhrnné vyhodnocení průběhu a výsledku 
konzultací s dotčenými subjekty, byť je zřejmé, 
že předkladatel s nimi konzultoval. Žádáme o doplnění 
v alespoň stručné podobě. 

Akceptováno. 
 
Vypořádání akceptováno. 
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