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ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA Z HODNOCENÍ DOPADŮ REGULACE 

 

1. Důvod předložení a cíle 

Důvodem předložení je vytvořit systém dimenzování rozsahu nepedagogické práce v takových 

středních školách, které realizují praktické vyučování v budovách, které jsou účelově spjaté 

s realizací praktického vyučování a jsou odlišné od místa poskytování vzdělávání dané střední 

školy. Takovéto střední školy mají objektivní potřebu většího počtu nepedagogických 

zaměstnanců na zajištění této činnosti, než školy, které praktické vyučování realizují v prostředí 

reálné praxe, ve střediscích praktického vyučování nebo ve školních statcích. 

Nastavení parametrů stávajícího modelu financování nepedagogické práce vychází z hodnot 

krajských normativů pro rok 2019. Je tak postaven na určitém průměru mezi výše popsanými 

způsoby zajištění praktického vyučování a nezohledňuje tak místní podmínky střední školy. 

Z tohoto důvodu tak Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“) navrhuje 

systémové řešení prostřednictvím definování nového typu školského účelového zařízení – tzv. 

školního střediska praktického vyučování. 

 

1.1 Název 

Návrh novely vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních  

a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů 

 

1.2 Definice problému 

Nový model financování nepedagogické práce vážící se k činnosti školy se skládá ze tří 

normativních komponentů: ředitelství, další pracoviště a třída (obor vzdělání, průměrný počet 

žáků). Součástí vzdělávání ve středních školách je i praktické vyučování. To může být podle 

podmínek školy realizováno v různých kombinacích následujících způsobů: 

- celý rozsah praktického vyučování v daném oboru vzdělání (popřípadě v určitém 

ročníku) je realizován pouze v prostorách střední školy, v její „režii“;  

- praktické vyučování je částečně realizováno v prostorách střední školy a částečně 

(například ve formě určitých bloků či ve vyšších ročnících) je v prostředí reálné praxe;  

- praktické vyučování je komplexně zajištěno na pracovištích zaměstnavatelů.  

Nastavení parametrů stávajícího modelu financování nepedagogické práce vychází z principů 

normativních  komponent a hodnot krajských normativů pro rok 2019. Je tak postaven na určitém 

průměru mezi výše popsanými způsoby s ohledem na rozmanitost jeho možné realizace.  

Další rozpracovávání modelu v podobě zohledňování v něm konkrétních způsobů realizace 

praktického vyučování v konkrétní škole (podle oborů vzdělání, podle ročníků vzdělávání, podle 

podílů realizace ve škole a ve firmě, apod.), však není reálné, neboť by to znamenalo další zásadní 

zásah do rozsahu výkaznictví ze strany škol s problematickou možností následné kontroly ze 

strany státu. 

Na základě vlastního šetření ve čtyřech vybraných krajů došlo MŠMT k závěru, že u některých 

středních škol může docházet k nesouladu mezi MŠMT stanoveným počtem nepedagogických 
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zaměstnanců vážících se k činnosti dané střední školy stanovených na základě nového modelu  

a důvodnou potřebou střední školy. 

 

1.3. Popis existujícího právního stavu v dané oblasti 

Středisko praktického vyučování je školským účelovým zařízením ve smyslu § 120 zákona č. 

561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“). V souladu s tímto 

ustanovením školská účelová zařízení podle účelu, k němuž byla zřízena, pomáhají školám a 

školským zařízením při jejich činnosti. Zajišťují materiálně technické služby, poradenské, 

informační nebo ekonomicko-administrativní služby, dále poskytují odborné, studijně pracovní, 

knihovnické a informační služby pro žáky, studenty, popřípadě zaměstnance, zajišťují praktické 

vyučování a výchovu mimo vyučování nebo vytvářejí podmínky pro praktické vyučování žáků 

a jejich zájmovou činnost. 

Ve vyhlášce č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 

účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů je v § 11 uveden jako jeden z typů účelových 

školských zařízení středisko praktického vyučování. Současná definice SPV uvedená v § 14 

vyhlášky č. 108/2005 Sb., počítá s tím, že činnost SPV zahrnuje komplexní zajištění praktického 

vyučování - tedy jak pedagogickou část, tak nepedagogickou část této činnosti. § 14 tak 

konkrétně uvádí, že středisko praktického vyučování zajišťuje praktické vyučování žáků 

středních škol podle příslušných školních vzdělávacích programů. Od tohoto principu jsou 

koncipovány i stávající normativy na 1 žáka, jemuž SPV poskytuje praktickou část výuky (a to 

jak v prostoru soukromých SPV, tak veřejných). 

 

1.4. Identifikace dotčených subjektů 

Dotčenými subjekty jsou: 

• právnické osoby vykonávající činnost školy, zřizované ministerstvem, krajem, obcí 

nebo svazkem obcí (organizace činnosti školy nebo školského zařízení), 

• právnické osoby vykonávající činnost školy, zřizované registrovanými církvemi  

a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního 

práva zřizovat církevní školy, 

• ostatní právnické osoby nebo fyzické osoby zřizující školy a školská zařízení jako školské 

právnické osoby podle zvláštních předpisů, 

• krajské úřady (podle vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských normativech), 

• Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. 

 

1.5. Popis cílového stavu 

Nově tak bude potřeba definovat nový typ školského účelového zařízení – tzv. školní středisko 

praktického vyučování, který ponese pouze nepedagogickou část činnosti spojenou s tím, 

že stejná právnická osoba, která vykonává činnost střední školy, zajišťuje komplexně 

praktické vyučování svým žákům. Pedagogickou činnost máme v těchto případech zahrnutou 

v parametrech PHmax a PHškoly. 
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Za komplexní zajištění praktického vyučování v souhrnu svých činností se považuje to, že školní 

středisko praktického vyučování zajišťuje praktické vyučování v plném rozsahu všem žákům v 

příslušném ročníku, nebo všem žákům v příslušném oboru vzdělání. 

Pouze za těchto podmínek vzniká objektivní nutnost zajistit dofinancování specificky vyšších 

výdajů na nepedagogickou práci. 

 

1.6 Zhodnocení rizika 

Nedojde-li ke kodifikaci školního střediska praktického vyučování, nebude tak možné 

systémově, tedy podle vyhláškou stanovených pravidel, zabezpečit vhodné podmínky z hlediska 

podlimitního stavu nepedagogických zaměstnanců středních škol, které praktické vyučování 

samostatně realizují. Navíc budou i v nevýhodě oproti školám, které praktické vyučování 

realizují mimo školu. 

2. Návrh variant řešení 

Byly uvažovány tyto varianty: 

• varianta nulová – dokrytí chybějících úvazků nepedagogických zaměstnanců 

prostřednictvím pravidel Směrnice MŠMT o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy 

rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí 

s rozšířenou působností; 

• varianta 1 – úprava vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích 

zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 

Varianta 0: 

- znamená zachování stávající právní úpravy s tím, že dokrytí chybějících úvazků 

nepedagogických zaměstnanců prostřednictvím pravidel Směrnice MŠMT o závazných 

zásadách pro rozpisy a návrhy rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými 

úřady a obecními úřady obcí s rozšířenou působností nezakládá nárok střední školy, která 

praktické vyučování přímo realizuje. Takováto střední škola může uplatnit navýšení 

počtu nepedagogických zaměstnanců v rámci dohadovacího řízení, místně příslušný KÚ 

pak tento požadavek posoudí. Oproti střední škole, která však praktické vyučování 

realizuje prostřednictvím externích partnerů, je tato škola v nevýhodě a nemá tak 

srovnatelné podmínky pro zajištění vzdělávání žáků. 

Rezerva, kterou v rámci rozpisu finančních prostředků státního rozpočtu rozdělují krajské 

úřady, by měla být určena na krytí spíše nenadálých situací, zajišťování praktického 

vyučování však lze považovat spíše za jednu z hlavních činností předmětných 

právnických osob vykonávajících činnost středních škol. 

Varianta 1: 

- dokrytí chybějících úvazků nepedagogických zaměstnanců prostřednictvím novely 

vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských 

účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, zakládá středním školám, které 

praktické vyučování přímo realizují nárok na přidělení zvýšeného limitu počtu úvazků 

nepedagogických zaměstnanců podle definovaných pravidel. Tyto střední školy pak mají 

garantovány srovnatelné podmínky pro zajištění vzdělávání žáků. 
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3. Vyhodnocení nákladů a přínosů 

3.1 Identifikace nákladů a přínosů 

Novelou vyhlášky č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních  

a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů, bude definován nový subtyp 

střediska praktického vyučování – tzv. školní středisko praktického vyučování. To sebou nese 

nárok na limity počtu úvazků nepedagogických zaměstnanců nově stanovených prostřednictvím 

KÚ. Předpokládá se, že v přechodném období byla část těchto úvazků dokrývána prostřednictvím 

dohadovacího řízení s využitím Směrnice MŠMT o závazných zásadách pro rozpisy a návrhy 

rozpisů finančních prostředků státního rozpočtu krajskými úřady a obecními úřady obcí  

s rozšířenou působností. Reálná potřeba ve vztahu k zajištění srovnatelných podmínek pro 

zajištění vzdělávání žáků ve srovnání středních škol, které praktické vyučování přímo realizují 

oproti středním školám, které praktické vyučování zajišťují externě, je však vyšší. 

Přínosem je právě skutečnost, že školy, které praktické vyučování přímo realizují, mají obdobné 

podmínky při vzdělávání žáků jako školy, které praktické vyučování zajišťují externě. 

Z hlediska zabezpečení financování se předpokládá, že KÚ využijí prostředky, které měly v roce 

2020 vyčleněné v rámci rezervy. 

 

3.2 Přínosy 

Jako přínosy lze tedy spatřovat: 

• zajištění odpovídajícího narovnání nesouladu mezi MŠMT stanoveným počtem 

nepedagogických zaměstnanců vážících se k činnosti dané střední školy stanovených na 

základě nového modelu a důvodnou potřebou střední školy a to podle pravidel 

stanovených vyhláškou; 

• zajištění srovnatelných podmínek pro zajištění vzdělávání žáků ve srovnání středních 

škol, které praktické vyučování přímo realizují oproti středním školám, které praktické 

vyučování zajišťují externě. 

 

3.3 Finanční náklady 

Předpokládaný hospodářský a finanční dopad vychází z kvalifikovaného odhadu, do něhož byly 

zařazeny střední školy, které ve své oborové nabídce mají obory se zaměřením na odborné 

vzdělávání; dále měly limit počtu úvazků nepedagogických zaměstnanců stanovený MŠMT nižší 

než limit počtu úvazků stanovených příslušným KÚ prostřednictvím krajských normativů. 

Z hlediska aktuálnosti dat se jedná o limity úvazků nepedagogických zaměstnanců, které 

vycházejí z údajů matriky k 30. září 2018 a pro hodnoty krajských normativů pro rok 2019. 

 

Kraj 

Počet 

škol 

pod 

KN2019 

Počet chybějících 

úvazků 

vztažených ke 

KN2019 

Jihomoravský kraj 15 -27,9287 

Jihočeský kraj 4 -1,8699 
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Hlavní město Praha -

kraj 28 -72,5255 

Vysočina 4 -11,9535 

Karlovarský kraj 7 -30,4604 

Královéhradecký kraj 11 -7,6305 

Liberecký kraj 2 -2,2719 

Olomoucký kraj 5 -5,2838 

Moravskoslezský kraj 8 -8,1823 

Pardubický kraj 12 -15,1838 

Plzeňský kraj 6 -14,6186 

Středočeský kraj 13 -9,9130 

Ústecký kraj 13 -30,0291 

Zlínský kraj 5 -5,5083 

  133 -141,0351 

 

Uvedené číslo cca 141 chybějících úvazků limitu počtu nepedagogických vyjadřuje čistý rozdíl 

mezi modelem a krajskými normativy, který nastal o 133 středních odborných škol. 

Před 20 lety bylo středisek praktického vyučování přes 400. Dá se předpokládat, že řada škol 

působí ve stejných prostorách, tedy i v budovách spojené s účelem výkonu praktického 

vyučování. Dále při zohlednění demografického poklesu a následné optimalizace (slučování, 

snižování počtu středních škol) můžeme odhadovat, že potenciálně by mohlo být max. 300 

školních středisek praktického vyučování (cca na 1/3 středních odborných škol), což odhadem 

ve vztahu ke zjištěným stávajícím rozdílům činí necelých 300 úvazků nepedagogických 

pracovníků navíc. 

Z hlediska zabezpečení financování se předpokládá, že KÚ využijí prostředky, které budou mít 

v roce 2021 vyčleněné v rámci rezervy. 

4. Návrh řešení  

Pro provedení systémové změny není potřeba měnit resp. novelizovat školský zákon, ale pouze 

příslušnou prováděcí vyhlášku. 

Navrhuje se definovat nový typ školského účelového zařízení – tzv. školní středisko 

praktického vyučování, který ponese pouze nepedagogickou část činnosti spojenou s tím, 

že stejná právnická osoba, která vykonává činnost střední školy, zajišťuje komplexně 

praktické vyučování svým žákům. Pedagogickou činnost máme v těchto případech zahrnutou 

v parametrech PHmax a PHškoly. 

Za komplexní zajištění praktického vyučování v souhrnu svých činností se považuje to, že školní 

středisko praktického vyučování zajišťuje praktické vyučování v plném rozsahu všem žákům v 

příslušném ročníku, nebo všem žákům v příslušném oboru vzdělání. 

Pouze za těchto podmínek vzniká zcela objektivní potřeba zajistit dofinancování specificky 

vyšších výdajů na nepedagogickou práci. 

Doplnění „institutu“ činnosti školy na realizaci praktické vyučování ve školním středisku 

praktického vyučování je po novele vyhlášky č. 108/2005 Sb. realizovatelné v rovině zápisu do 

rejstříku škol a školských zařízení. Tím, že již nyní tyto školy, které budou případně žádat o zápis 
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školního střediska praktického vyučování do školského rejstříku, musí splňovat řadu podmínek 

daných školským zákonem pro zápis a zároveň tuto činnost již vykonávají, bylo by možné tento 

proces administrativně zjednodušit na základě již dříve předkládaných podkladů. Nicméně 

i nadále je zápis jako takový podmíněn souhlasným vyjádřením místně příslušného KÚ jako 

zřizovatele, který zajišťuje financování provozních nákladů a po zápisu jako SPV jeho 

financování prostřednictvím normativu na nepedagogickou práci. 

Z hlediska zabezpečení financování do prosince 2020 se předpokládá, že KÚ využijí prostředky, 

které měly vyčleněné v rámci rezervy.  

 

Zhodnocení dopadů na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty 

Z hlediska zabezpečení financování do prosince 2020 se předpokládá, že KÚ využijí prostředky, 

které měly vyčleněné v rámci rezervy.  

Zhodnocení dopadů na mezinárodní konkurenceschopnost České republiky  

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na mezinárodní konkurenceschopnost České 

republiky.  

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. 

Zhodnocení dopadů na spotřebitele 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na spotřebitele. 

Zhodnocení dopadů na životní prostředí  

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

 

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.   

Zhodnocení dopadů na výkon státní statistické služby 

Navrhovaná právní úprava nemá žádné dopady na výkon státní statistické služby. 

Zhodnocení dopadů ve vztahu k ochraně soukromí a osobních údajů  

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

Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu  

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

Zhodnocení korupčních rizik  

Navrhovaná právní úprava nezakládá korupční rizika. 

5. Implementace doporučené varianty a vynucování 

V rámci doporučené varianty bude upravena vyhláška č. 108/2005 Sb., o školských výchovných 

a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších předpisů. 
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Navrhuje se nabytí účinnosti patnáctým dnem po vyhlášení s ohledem na dobu nezbytnou 

k  zápisu školních středisek praktického vyučování do rejstříku škol a školských zařízení v rámci 

správního řízení ještě před 1. září 2020; výjimkou je třetí část – novela vyhlášky č. 310/2018 Sb., 

o krajských normativech, která nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021. 

Nový mechanizmus financování školních středisek praktického vyučování tím bude umožněn již 

od rozpočtového roku 2021. Nutnost co nejrychlejší změny je odůvodněna tím, že stávající 

financování předmětné činnosti nelze považovat za systematické. Rezerva, kterou v rámci 

rozpisu finančních prostředků státního rozpočtu rozdělují krajské úřady, by měla být určena na 

krytí spíše nenadálých situací, zajišťování praktického vyučování však lze považovat spíše za 

jednu z hlavních činností předmětných právnických osob vykonávajících činnost středních škol. 

V rámci přechodu na nový způsob financování poskytuje ministerstvo zvýšenou metodickou 

podporu školám a školským zařízením i dotčeným orgánům veřejné správy (krajské úřady a obce 

s rozšířenou působností). 

Odpovědnost za implementaci ponesou zejména krajské úřady při stanovování normativů pro 

nově vzniklá školní střediska praktického vyučování. 

Vynucování je zajištěno povinností pro KÚ zveřejňovat krajské normativy a to podle § 161 odst. 

5 školského zákona, jakož i následnou kompetencí MŠMT ke kontrole a rozpisu prostředků 

v rámci rezervy KÚ. 

6. Přezkum účinnosti regulace  

MŠMT bude sledovat a vyhodnocovat nastavení krajských normativů pro školní střediska 

praktického vyučování jednak napříč jednotlivými kraji, obory vzdělání a dalšími specifiky,  

a dále bude sledovat jejich dopad v praxi na středních školách, které budou mít podle nové právní 

úpravy zapsaná školní střediska praktického vyučování. 

7. Konzultace a zdroje dat 

Věcné parametry byly odvozeny z podkladů vybraných středních odborných škol (ze čtyř 

oslovených krajů, kde docházelo k největším odchylkám mezi modelem a hodnotami plynoucích 

z krajských normativů) kde MŠMT došlo k závěru, že v této oblasti skutečně může docházet 

k nesouladu mezi limity počtu nepedagogických zaměstnanců vážících se k činnosti dané střední 

školy stanovených na základě nového modelu a důvodnou potřebou. 

Při zpracování návrhu novely vycházel předkladatel z vlastních statistických dat. 

8. Kontakt na zpracovatele RIA 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy 

Odbor středního a vyššího odborného vzdělání a institucionální výchovy 

Petr Bannert 

E-mail: petr.bannert@msmt.cz 

Tel.:  +420 234 812 163 
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