
III. 

ODŮVODNĚNÍ 

I. OBECNÁ ČÁST 

Návrh vyhlášky, kterou se mění některé vyhlášky v oblasti školství. 

 

1. Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy, odůvodnění jejích hlavních principů  

Návrh vyhlášky navazuje na výše uvedenou novelu školského zákona a stanovuje pravidla 

dosud dovozovaná pomocí výkladů a analogie. 

U mateřských škol se stávající pravidlo, že při omezení nebo přerušení provozu mateřské školy 

na dobu delší než 5 vyučovacích dnů v měsíci se poměrně snižuje úplata, rozšiřuje i na případy, 

kdy k omezení nebo přerušení provozu dojde i z jiného důvodu. Zároveň se výslovně zakotvuje, 

že pravidlo snížení úplaty se uplatní i v případě, že mateřská škola poskytuje distanční 

vzdělávání (v případě dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné). 

U vyšších odborných a základních uměleckých škol, které jsou povinny poskytovat distanční 

vzdělávání, se stanoví, že se úplata nevrací. 

U školských zařízení pro zájmové vzdělávání se zakotvuje podobné pravidlo jako u mateřských 

škol. 

 

Vyhlášení krizových opatření ve druhém pololetí školního roku 2019/2020 ukázalo nezbytnost 

stanovení právní úpravy pro případ uzavření škol či zákazu přítomnosti dětí, žáků nebo studentů 

ve školách. Stávající právní úprava danou situaci výslovně neřeší a přestože se jednalo 

o specifickou nenadálou okolnost, nelze vyloučit, že v budoucnu znovu nenastane situace, kdy 

bude nutné v krajním případě uzavřít školy či omezit přítomnost dětí, žáků a studentů. 

Nemusí se přitom jednat pouze o situace související s epidemií. Krizový zákon předpokládá 

vyhlášení krizového stavu a následné přijímání krizových opatření i z jiných důvodů, např. 

živelních pohrom apod. 

Předkladatel tak navrhuje, aby pro tyto případy byla stanovena pravidla hrazení úplat. 

V případě, že by nebyla přijata jednoznačná pravidla, mohla by nastat situace, kdy by nebylo 

zřejmé, v jakých případech a za jakých podmínek jsou děti, žáci, studenti a účastníci povinni 

hradit úplatu za vzdělávání. 

 

2. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 

navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 

Navrhovaná právní úprava směřuje k provedení následujících ustanovení školského zákona: 

§ 123 odst. 5 školského zákona: „Ministerstvo stanoví prováděcím právním předpisem 

podmínky, splatnost úplaty, možnost snížení úplaty nebo osvobození od úplaty a nejvyšší 

možnou úplatu za vyšší odborné vzdělávání, vzdělávání, které neposkytuje stupeň vzdělání 

upravené tímto zákonem a jednotlivé druhy školských služeb ve školách a školských zařízeních 

zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí.“. 

Návrh vyhlášky je v souladu se zákonným zmocněním. 
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3. Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, judikaturou 

soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva Evropské unie  

Návrh novely zákona se nedotýká práva Evropské unie, nejedná se o transpoziční novelu, 

ani nedochází k adaptaci či implementaci předpisů Evropské unie. Rovněž se předmět novely 

netýká ani judikatury soudních orgánů Evropské unie. Návrh novely zákona je tak s právem EU 

plně slučitelný. 

Návrhem zákona není do právního řádu České republiky implementováno právo EU a návrh 

není s právem EU v rozporu. 

 

4. Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 

Dne 24. 8. 2020 byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela školského zákona pod č. 349/2020 

Sb., která s účinností ode dne 25. 8. 2020 zakotvuje povinnost škol za určitých okolností 

poskytovat dětem, žákům a studentům distanční vzdělávání. 

Podle tohoto zákona povinnost školy zahájit poskytování vzdělávání distančním způsobem 

nastane v případě, kdy 

1) dojde k vyhlášení krizového opatření po dobu krizového stavu (typicky například 

vyhlášení nouzového stavu), nebo 

2) dojde k nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva 

zdravotnictví nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví. 

Takovým opatřením může být právě i uzavření škol, nebo 

3) dojde k nařízení karantény. Nařídit karanténu může např. krajská hygienická stanice 

nebo poskytovatel zdravotních služeb, 

a v důsledku výše uvedeného dojde ke znemožnění osobní přítomnosti většiny žáků nebo 

studentů nejméně 1 třídy (nebo jiné příslušné organizační jednotky). V takovém případě je daná 

škola povinna automaticky začít poskytovat vzdělávání distančním způsobem těm dětem, 

žákům nebo studentům, kteří jsou mimořádnou situací přímo dotčeni – tedy těm, kteří nemohou 

být osobně přítomni ve škole. 

Škola je povinna zajistit ve výše uvedených případech distanční výuku pro 

- děti v mateřských školách, pro které je předškolní vzdělávání povinné, 

- žáky a studenty ostatních škol. 

Právní předpisy neobsahují právní úpravu hrazení úplat za vzdělávání po dobu přechodu na 

distanční způsob výuky v mimořádných situacích. Rovněž tak není právními předpisy upraveno 

hrazení úplaty po dobu nemožnosti osobní přítomnosti na zájmovém vzdělávání. Pravidla jsou 

dovozována pomocí výkladů a analogie a již nyní je obsahuje manuál k provozu škol, dostupný 

z https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari. Místo dovozování pravidel 

považujeme za vhodnější jejich jednoznačné zakotvení v právních předpisech. 

V případě mateřských škol § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. stanoví pravidlo poměrného 

snížení úplaty při omezení nebo přerušení provozu mateřské školy na dobu delší než 5 

vyučovacích dnů v měsíci, avšak pouze pokud o něm rozhodne její ředitel. Neřeší se zde situace, 

kdy o přerušení provozu rozhodne jiný orgán (např. krajský hygienická stanice), ani situace, 

kdy je například v karanténě třída. 
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U ostatních škol a školských zařízení problematika hrazení úplat po dobu jejich uzavření není 

řešena vůbec. 

 

5. Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet, ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, dále 

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 

V souvislosti se zavíráním škol může docházet k finančním dopadům na straně škol a může 

vzniknout potřeba zabezpečit finanční prostředky ze strany zřizovatele podle § 180 odst. 1 

školského zákona. 

Důsledkem uzavření školy je nutnost snížení úplat nebo vracení jejich částí zákonným 

zástupcům. 

Výši těchto dopadů nelze vypočítat, neboť nelze předvídat, zda, kdy a na jak dlouho dojde 

k uzavření škol nebo k omezení osobní přítomnosti žáků a jestli vznikne povinnost úplatu nebo 

její část vracet (případně nevybírat) 

Nejde však o důsledky navržené právní úpravy, nýbrž o důsledky pandemické (příp. jiné) 

situace. Navrhovaná vyhláška pouze zakotvuje výklad právních předpisů přímo do jejich textu, 

a to za účelem zvýšení právní jistoty. Nově výslovně zakotvovaný přístup k úplatám při 

mimořádných situacích uzavření škol a školských zařízení se již uplatňoval v jarním období 

2020 a i nadále by se uplatňoval i bez přijetí této vyhlášky výkladem za použití běžných 

právních výkladových metod. 

 

6. Zhodnocení současného stavu a 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.   

 

7. Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 

údajů 

Návrh zákona nepřináší žádná nová rizika pro ochranu soukromí a osobních údajů. 

 

8. Zhodnocení korupčních rizik  

Návrh zákona nepřináší korupční rizika. 

 

9. Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 

Návrh zákona nemá vztah k bezpečnosti nebo obraně státu. 

 

10. Hodnocení dopadů regulace (RIA) 

Výjimka z provedení hodnocení dopadů regulace byla udělena dne 27. srpna 2020 dopisem 

ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády čj. 29404/2020-UVCR. 
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II. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I – vyhláška č. 10/2005 Sb. 

Za účelem právní jistoty se výslovně stanoví pravidlo, že úplata se studentovi nevrací za dobu, 

kdy vyšší odborná škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem podle § 184a školského 

zákona, neboť je povinna jej poskytovat. 

 

K čl. II – vyhláška č. 14/2005 Sb. 

Stávající pravidlo, že při omezení nebo přerušení provozu mateřské školy na dobu delší než 5 

vyučovacích dnů v měsíci se poměrně snižuje úplata, se rozšiřuje i na případy, kdy k omezení 

nebo přerušení provozu dojde i z jiného důvodu. Přerušením nebo omezením provozu podle 

jiného právního předpisu bude mj. 

- vyhlášení krizového opatření po dobu krizového stavu (typicky například vyhlášení 

nouzového stavu), nebo 

- nařízení mimořádného opatření, například mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví 

nebo krajské hygienické stanice podle zákona o ochraně veřejného zdraví, 

- nařízení karantény. 

Stanovení nižší úplaty se netýká dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné, neboť tyto 

děti úplatu nehradí (§ 123 odst. 2 věta druhá školského zákona). 

Ředitel neprodleně stanoví výši úplaty v závislosti na tom, až se dozví, na jak dlouho v daném 

měsíci škola bude uzavřena.  

I pokud by mateřská škola dětem (zákonným zástupcům) během přerušení nebo omezení 

provozu nabízela určité vzdělávací aktivity, nemá to vliv na povinnost snížit úplatu. 

 

K čl. III – vyhláška č. 33/2005 Sb. 

Za účelem právní jistoty se výslovně stanoví pravidlo, že úplata se žákovi nevrací za dobu, kdy 

jazyková škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. Pojem „umožňuje“ vyjadřuje, že 

není rozhodné, zda se žák distančním způsobem skutečně vzdělává.  

 

K čl. IV – vyhláška č. 71/2005 Sb. 

Za účelem právní jistoty se výslovně stanoví pravidlo, že úplata se žákovi nevrací za dobu, kdy 

základní umělecká škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem. Pojem „umožňuje“ 

vyjadřuje, že není rozhodné, zda se žák distančním způsobem skutečně vzdělává.  

 

K čl. V – vyhláška č. 74/2005 Sb. 

V případě školních družin se stanoví, že při omezení nebo přerušení provozu na dobu delší než 

5 dnů v měsíci se poměrně snižuje úplata. Pojmem „5 dnů“ se rozumí dny, kdy jinak školní 

družina poskytuje zájmové vzdělávání; zpravidla tedy nepůjde o víkendy. U školních družin se 

z povahy věci nahrazení vzdělávání jiným způsobem nebo v jiném termínu nepředpokládá. 

Pokud by tak školní družina učinila, nemá to vliv na povinnost snížit úplatu. 
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V případě školního klubu a střediska volného času se rovněž stanoví, že při omezení nebo 

přerušení provozu na dobu delší než 5 dnů v měsíci se poměrně snižuje úplata. Pojmem „5 dnů“ 

se rozumí dny, kdy jinak zařízení poskytuje zájmové vzdělávání; zpravidla tedy nepůjde 

o víkendy. Poměrným snížením se rozumí snížení, které odpovídá rozsahu, v jakém 

konkrétnímu účastníkovi nebylo poskytováno zájmové vzdělávání. Účastníkovi se tedy sníží 

úplata za dny, kdy mu nemohlo být poskytnuto vzdělávání, resp. za vzdělávací hodiny, které 

mu nemohly být poskytnuty. 

Pokud však zařízení vzdělávání umožní nahradit jiným způsobem nebo v jiném termínu ve 

stejném školním roce, úplata se nesnižuje. Nahrazení jiným způsobem je například poskytování 

zájmového vzdělávání distančním způsobem. Pojem „umožňuje“ vyjadřuje, že není rozhodné, 

zda se účastník vzdělávání poskytnutého náhradním způsobem nebo v jiném termínu skutečně 

účastní; pokud se účastník takového vzdělávání nezúčastní, úplata se nevrací – stejně jako 

pokud se účastník nezúčastní prezenční výuky. 

 

K čl. VI – účinnost 

Účinnost návrhu zákona se navrhuje den po dni jeho vyhlášení. V tomto zvlášť výjimečném 

případě toto řešení vyžaduje naléhavý obecný zájem z toho důvodu, že existuje možnost, že se 

onemocnění COVID-19 bude znovu šířit. Proto je důležité, aby co nejdříve byla účinná pravidla 

pro úplaty v mimořádných situacích. 

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


