
IV. 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

1. Důvod předložení a cíle 

Novelizace vyhlášky má za cíl promítnout nutné změny vyplývající ze zákona č. 167/2018 Sb., 
kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „novela školského 
zákona“).  

1.1. Název 

Návrh 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, ve znění pozdějších předpisů. 

1.2.  Definice problému 

Novela školského zákona č. 167/2018 Sb. zrušila přednostní přijímání dětí od dvou let 
do mateřských škol. Ke znění § 34 odst. 3 školského zákona, které mělo nabýt účinnosti 
1. září 2020, byla uzpůsobena i vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání a novelou 
č. 280/2016 Sb. bylo vloženo ustanovení nabývající také účinnosti od 1. září 2020, které 
stanovovalo povinnost zaměstnat k dětem mladším tří let věku dalšího nepedagogického 
pracovníka. V souvislosti se zrušením přednostního přijímání dětí od dvou let do mateřských 
škol novelou školského zákona vyvstává potřeba novelizace této vyhlášky, která je v gesci 
Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, s odkazem na § 35 odst. 3 školského zákona, kde 
je zákonné zmocnění pro stanovení prováděcím právním předpisem podrobností 
o podmínkách provozu mateřské školy, organizaci předškolního vzdělávání, včetně rozsahu 
povinného předškolního vzdělávání, zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, jejich 
stravování a další speciální péči o děti. 

Pokud nedojde ke změně znění vyhlášky č. 14/2005 Sb. účinného od 1. září 2020, bude povinné 
působení nepedagogického pracovníka v určitých třídách mateřských škol vysoce finančně 
náročné i přesto, že děti mladší tří let nemají zákonem daný nárok na přijetí do mateřské školy. 
Více viz část 3. Vyhodnocení nákladů a přínosů.   

1.3.  Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Platné znění vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 
nerespektuje změny dané novelou školského zákona, tj. zejména změny týkající se zrušení 
přednostního přijímání dětí od dvou let věku. Toto ustanovení má nabýt účinnosti 1. září 2020. 
Současná právní úprava nemá dopad na diskriminaci. Vyhláška nezasahuje rovnost mužů 
a žen, žádným způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje. 

1.4.  Identifikace dotčených subjektů 

Hlavní dotčené skupiny: 

- děti předškolního věku, 
- zákonní zástupci dětí, 
- mateřské školy, 
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- kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, 
- Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, 
- Národní pedagogický institut České republiky, 
- Česká školní inspekce. 

1.5. Popis cílového stavu 

Cílem navrhované právní úpravy je soulad školského zákona s prováděcím právním předpisem 
na základě zmocnění v § 35 odst. 3 školského zákona. Vyhláškou č. 280/2016 Sb. bylo 
zavedeno ustanovení, jež má nabýt účinnosti od 1. září 2020. Stanovuje povinnost zaměstnat 
k dětem mladším tří let věku dalšího nepedagogického pracovníka. Navrhovaná právní úprava 
má za cíl zrušit povinnost zaměstnat k dětem mladším tří let věku dalšího nepedagogického 
pracovníka, jež měla nabýt účinnosti 1. září 2020, za předpokladu zajištění bezpečnosti a 
ochrany zdraví při péči o děti mladší tří let.   

1.6.  Zhodnocení rizika 

Při neprovedení navrhované úpravy vyhlášky by mohlo dojít k neefektivnímu vynakládání 
finančních prostředků státního rozpočtu, jak vyplývá z jiných částí materiálu. Pokud nebude 
provedena navrhovaná právní úprava, nebude možné poskytovat prostřednictvím Šablon III 
personální podporu – chůvu, kterou je možné poskytnout pouze do 1. září 2020, doby nabytí 
účinnosti § 5 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Chůva je dle potřeby využívána při péči o děti 
mladší tří let ve třídách mateřských škol.  

2.  Návrh variant řešení 

Varianty legislativního řešení jsou popsány v hlavní obsahové oblasti, jejíž úpravu je nutné 
vzhledem k výše definovanému problému zvažovat: 

Zrušení povinného působení nepedagogického pracovníka ve třídě mateřské školy  

Varianta nulová 
V nulové variantě nedojde ke změně platného znění vyhlášky č. 14/2005 Sb. Tato varianta 
spočívá v tom, že podle platného znění s účinností od 1. září 2020 bude v určitých třídách 
mateřských škol povinný nepedagogický pracovník. 

Varianta 1 
V první variantě se navrhuje zrušení ustanovení, kterým se s účinností od 1. září 2020 
stanovuje povinnost zaměstnat ve třídě, ve které se vzdělávají děti mladší tří let, dalšího 
nepedagogického pracovníka.  

Změna v novele vyhlášky č. 280/2016 Sb. byla přijata v souvislosti s přednostním přijímáním 
dvouletých dětí do mateřské školy, na základě kterého se očekávalo velké množství 
dvouletých dětí v  mateřských školách. V souvislosti se zrušením tohoto nároku pominul 
důvod pro tuto změnu – právní úprava je stejná jako dosud a předpokládá se, že do 
mateřských škol budou přijímány dvouleté děti jen v případě, že bude mít mateřská škola po 
přednostním přijetí dětí tříletých a starších volné kapacity, a pro jejich vzdělávání vytvořeny 
náležité podmínky. V tomto případě však nadále může využívat personální podporu-chůvu 
z Šablon, kterou, pokud nebude přijata varianta 1, je aktuálně možné poskytnout pouze do 1. 
září 2020, doby nabytí účinnosti § 5 odst. 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb. Chůvu lze v případě potřeby 
využívat při vzdělávání dětí mladších tří let ve třídách mateřských škol. K 30. září 2019 bylo 
v mateřských školách 43 020 dětí mladších tří let z celkového počtu 364 909 dětí. K 11. květnu 
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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. února 2022, 
poté proběhne evaluace. Navíc mají mateřské školy možnost případně využívat školního 
asistenta jako podporu při vzdělávání dětí ohrožených školním neúspěchem. 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. Na aktuálně vyhlášené Šablony III je alokována částka celkem 3 miliardy Kč. 

Varianta 2 
Ve druhé variantě se navrhuje upravit platné ustanovení pouze s odložením účinnosti 
od 1. září 2022, neboť nyní mají mateřské školy možnost čerpat personální podporu chůvy 
k dětem od dvou let z OP VVV prostřednictvím projektů zjednodušeného vykazování, 
tzv. Šablon. Tato varianta však neřeší změnu v ustanovení školského zákona. 

3. Vyhodnocení nákladů a přínosů  

3.1  Identifikace nákladů a přínosů 

V navrhovaných oblastech úpravy lze varianty porovnat na základě nákladů v podobě finanční 
náročnosti činnosti nepedagogického pracovníka ve třídách mateřských škol a přínosů, jež 
spočívají v pomoci při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, za předpokladu snížení 
počtu přijímaných dětí mladších tří let, jimž není právně garantováno místo v mateřské škole.  

V případě změny vyhlášky nedojde k úspoře, ale nevznikne dopad na státní rozpočet. 
Předpokládaný dopad byl vyčíslen v souvislosti s přijetím novely vyhlášky č. 280/2016 Sb. 
následovně:  

Co se týká výkonu pracovní činnosti nepedagogického pracovníka, hrubý odhad finančních 
dopadů vycházel v roce 2016 z předpokladu zařazení jednoho dalšího nepedagogického 
pracovníka do každé mateřské školy. V České republice bylo k 1. září 2015 celkem 
5 209 mateřských škol zapsaných v Rejstříku škol a školských zařízení. Náklady na jednoho 
předpokládaného nepedagogického pracovníka by v té době činily 246 tis. Kč/rok (při zařazení 
do nejvyššího platového stupně 6. platové třídy včetně odvodů). Náklady byly odhadnuty 
na cca 1,3 mld. Kč. Předpoklad byl, že by pracovní pozici dalšího nepedagogického pracovníka 
požadovala průměrně jedenkrát každá mateřská škola. 

3.2  Vyhodnocení nákladů a přínosů variant 

Varianta nulová 
Při přijetí této varianty by nedošlo k souladu s novelou školského zákona na základě zmocnění 
v § 35 odst. 3. Tato varianta se v současné době jeví nevhodnou pro svou vysokou finanční 
náročnost. Každá mateřská škola by byla povinna zaměstnat k dětem mladším tří let věku 
dalšího nepedagogického pracovníka, přestože dítě mladší tří let nemá na přijetí do mateřské 
školy právní nárok. Byla by zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví při péči o děti mladší tří let, 
mateřská škola však v případě nedostatečného personálního obsazení může pro zajištění 
bezpečnosti a ochrany zdraví při péči o děti mladší tří let využívat prostřednictvím Šablon III 
personální podporu-chůvu.    

Varianta 1 
Děti do tří let věku nemají právní nárok na přijetí do mateřské školy, proto není nutné 
nárokově zajišťovat péči o tyto děti nepedagogickým pracovníkem ve třídě. Ve třídách mohou 
v případě potřeby stále působit chůvy hrazené z OP VVV, nedochází ke změně současné 
situace. Tato varianta zamezí vzniku dopadu na státní rozpočet, který MŠMT v roce 2016 
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odhadlo až na 1,3 mld. Kč. Mateřská škola nebude novelizovanou změnou povinna zajistit 
dalšího nepedagogického pracovníka ve třídě s dětmi do tří let věku, avšak bude mít větší 
možnost náležitou péči poskytovat i nadále podle svých aktuálních personálních i finančních 
potřeb. 

Varianta 2 
Při přijetí této varianty by nedošlo k souladu s novelou školského zákona na základě zmocnění 
v § 35 odst. 3. Děti do tří let věku nemají právní nárok na přijetí do mateřské školy, proto není 
nutné nárokově zajišťovat péči o tyto děti nepedagogickým pracovníkem ve třídě. Ve třídách 
mohou v případě potřeby stále působit chůvy hrazené z OP VVV, při přijetí této varianty by 
nedošlo ke změně současné situace do doby nabytí účinnosti od 1. září 2022. Posunutím 
termínu účinnosti se řeší pouze oddálení finančního nároku mateřských škol v souvislosti 
s povinným personálním posílením dotčených tříd. 

4. Stanovení pořadí variant a výběr nejvhodnějšího řešení  

Následující tabulka je přehledem vyhodnocení nákladů a přínosů variant zmíněných 
v kapitole 3.2. Nejde o snahu kvantifikovat kvalitativní hodnocení podle jednotlivých kritérií, 
ale zpřehlednit vyhodnocení variant. Varianty jsou seřazeny podle vhodnosti číslicemi 
od nejlepší (číslo 3) po nejhorší (číslo 0). Čím vyšší je výsledný součet dosažených bodů, o tím 
vhodnější řešení daného problematického okruhu se jedná. Body byly přiřazovány na základě 
konzultací se zástupci dotčených subjektů (více viz část 8. Konzultace), a vyhodnocení nákladů 
a přínosů variant.  

 
Zajišťování 

bezpečnosti a ochrany 
zdraví dětí 

Finanční náročnost Součet 

Varianta 0 3 0 3 

Varianta 1 2 3 5 

Varianta 2 2 1 3 

Jako nejvhodnější byla pro realizaci vybrána varianta 1, jež získala nejvyšší počet bodů. Tato 
varianta má nejnižší finanční dopad na státní rozpočet, přičemž bezpečnost a ochrana zdraví 
dětí mladších tří let může být nadále zajišťována mj. pomocí personální podpory financované 
z projektů zjednodušeného vykazování, tzv. Šablon. 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní rozpočet 
a ostatní veřejné rozpočty 

Právní úprava navazuje na novelu školského zákona, v jejímž odůvodnění byly finanční dopady 
vyjádřeny. V případě změny vyhlášky nedojde k úspoře, ale nevznikne dopad na státní 
rozpočet (nedojde ke zvýšeným požadavkům na výdaje státního rozpočtu). Co se týká výkonu 
pracovní činnosti nepedagogického pracovníka, hrubý odhad finančních dopadů vycházel 
v roce 2016 z předpokladu zařazení jednoho dalšího nepedagogického pracovníka do každé 
mateřské školy. V České republice bylo k 1. 9. 2015 celkem 5 209 mateřských škol zapsaných 
v Rejstříku škol a školských zařízení. Náklady na jednoho předpokládaného nepedagogického 
pracovníka by v té době činily 246 tis. Kč/rok (při zařazení do nejvyššího platového stupně 
6. platové třídy včetně odvodů). Náklady byly odhadnuty na cca 1,3 mld. Kč.  
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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 

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 mohou být 
tyto děti nadále do mateřské školy přijaty a na personální podporu lze využít finanční 
prostředky OP VVV. U navrhované právní úpravy se nepředpokládá dopad ani na územní 
samosprávné celky, 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, protože nedochází ke změně vzhledem k současné 
situaci.  

Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 

Návrh právního předpisu nemá dopad na diskriminaci. Vyhláška nezasahuje rovnost mužů 
a žen, žádným způsobem mezi muži a ženami nerozlišuje. 

Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů, 
bezpečnosti a obrany státu, výkonu státní statistické služby 

Navrhovaná právní úprava se nijak netýká zpracovávání osobních údajů, nemá vliv na výkon 
státní statistické služby ani na bezpečnost a obranu státu.  

Zhodnocení korupčních rizik (CIA) 

Přiměřenost 
Předmětem nové úpravy je vztah při zajišťování práva na předškolní vzdělávání  dětí. Jedná 
se o oblast potenciálně zasahující do činnosti mateřských a základních škol, přičemž aplikace 
právních předpisů zde zásadním způsobem předurčuje kvalitu vzdělávání jak obecně, tak 
ve vztahu k jednotlivci.  

Efektivita 
Ministerstvo prostřednictvím ČŠI disponuje zákonným zmocněním k plošné kontrole 
a vynucování dodržování regulace. 

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 kontrolované ČŠI. Pokud 
škola rozhoduje ve správním řízení, podléhá druhoinstanční pravomoci krajské úřadu. Za řádné 
zajištění předškolního vzdělávání odpovídá právnická osoba vykonávající činnost školy. 

Již na úrovni zákona se tudíž počítá se 2 zřetelnými liniemi odpovědnosti 

- Z hlediska faktického poskytování předškolního 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 

Zákony pro lidi - Monitor změn (https://apps.odok.cz/attachment/-/down/2LBSBQEJ7BNG)



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. 

Poptávková stránka 
Návrh týkající se změny v poskytování předškolního vzdělávání vstupuje do oblasti, kde již 
podle dosavadní úpravy na „poptávkové stránce“ stojí děti předškolního věku (v řádech tisíců). 
Poptávková povaha jejich postavení je ale relativní, neboť poskytnutí vzdělávání dítěti je často 
spojeno s oprávněnou výhodou nabídky pro školu – škola „získává“ dítě a případně jí vzniká 
nárok na finanční  dotaci z prostředků státního rozpočtu. K neoprávněnému financování 
s ohledem na nový způsob financování nemůže docházet, neboť stát jednak provádí ve školách 
kontrolu a jednak pravidelně sdružuje údaje ze školních matrik jednotlivých škol a podrobuje 
je algoritmům, které mohou odhalit nesrovnalosti v údajích. 

Nabídková stránka 
Na „nabídkové straně“ jsou školy, které poskytují předškolní vzdělávání. Školy budou nadále 
zastávat obdobnou pozici jako dosud, zpřehlední se však jejich praxe a předškolního 
vzdělávání se budou účastnit všechny děti daného věku, které budou přijaty. 

Transparence a otevřená data 
Transparence systému předškolního vzdělávání zvýší počty vzdělávaných dětí od věku tří let. 
O otevřenosti dat však v zásadě nemá smysl uvažovat, neboť školy a školská zařízení zde 
převážně nakládají s citlivými údaji chráněnými zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování 
osobních údajů. 

Shrnutí 
Nová úprava prováděcího předpisu není spojena s novými korupčními riziky a ve vztahu 
ke stávajícím rizikům přináší spíše jejich zmírnění související se zrušením povinnosti zajistit 
nepedagogického pracovníka do třídy mateřské školy, ve které se vzdělávají děti do tří let 
věku. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

V rámci doporučené varianty bude upravena vyhláška č. 14/2005 Sb. a uvedena do souladu 
s novelou školského zákona, která ruší přednostní přijímání dvouletých dětí k předškolnímu 
vzdělávání. Zavedení do praxe vyžaduje metodickou podporu MŠMT a Národního 
pedagogického institutu České republiky směrem k mateřským školám. 

Vynucování bude zajišťovat na úrovni škol Česká školní inspekce v rámci inspekční činnosti.  

Spolupráci s dalšími dotčenými resorty a subjekty bude zajišťovat MŠMT formou pracovních 
skupin. 

6. Přezkum účinnosti regulace  

V termínu do dvou let od nabytí účinnosti novely vyhlášky provede MŠMT přezkum právního 
předpisu z hlediska účinnosti, naplňování daných cílů a dopadů. 

Vedle výstupů inspekční činnosti (mj. výroční zprávy České školní inspekce) a statistik bude 
ministerstvo sledovat působení nové úpravy v praxi přímou komunikací se školami, krajskými 
úřady, školskými asociacemi a ve spolupráci se zástupci dotčených subjektů, členy Poradního 
sboru pro předškolní vzdělávání (pracovní setkání se pořádají několikrát během roku).  
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Jako indikátory, jejichž prostřednictvím lze měřit účinnost regulace, lze využít podíl dětí 
mladších tří let, které se účastní předškolního vzdělávání, počet škol využívajících personální 
podporu prostřednictvím výzev OP VVV a účinnost této podpory, analýzu podmínek 
pro zajištění vzdělávání dvouletých dětí a další. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Při zpracování vyhlášky vycházel předkladatel z vlastních dat i analýz zpracovaných externími 
zpracovateli. Základním dokumentem, z něhož návrh vychází, byl Dlouhodobý záměr 
vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR na období 2019 – 2023. 

Při přípravě návrhu novely vyhlášky probíhala pravidelná setkání se členy Poradního sboru 
pro předškolní vzdělávání, který je tvořen zástupci dotčených subjektů – odborných asociací 
(Asociace předškolní výchovy, Společnost pro předškolní výchovu a Asociace středních 
pedagogických škol), řediteli běžných mateřských škol i mateřských škol zřízených 
dle § 16 odst. 9 školského zákona, zřizovateli, zástupci pedagogických škol a fakult, krajských 
úřadů, ČŠI, odborů. Navrhované varianty byly konzultovány a při vyhodnocování byly 
respektovány přijaté připomínky. Poradní sbor je tvořen odborníky z oblasti předškolního 
vzdělávání, konzultace byly nápomocné při nahlížení na problém a jeho řešení z různých úhlů 
pohledu a byly diskutovány možné dopady jednotlivých navrhovaných variant. Poradní sbor 
se podílel na přípravě první verze novely vyhlášky, předškolní asociace i odbory budou 
připomínkovým místem k novele vyhlášky v rámci vnějšího připomínkového řízení.   

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Mgr. Kristýna Olšáková, Oddělení předškolního a speciálního vzdělávání, O 211 

Tel. 234 811 309 

Kristyna.Olsakova@msmt.cz 
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