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IV. 

PLATNÉ ZNĚNÍ DOTČENÝCH ČÁSTÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ S VYZNAČENÍM  

NAVRHOVANÝCH ZMĚN A DOPLNĚNÍ 

  

A) Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů 

(.....) 

ČÁST TŘETÍ 

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ 

 

§ 14 

Výše úplaty 

 

(1) Nejvyšší možná úplata za vyšší odborné vzdělávání (dále jen "školné") v jednotlivých 

oborech vzdělání vyšších odborných škol zřizovaných státem, krajem, svazkem obcí nebo obcí 

se za školní rok stanovuje takto: 

Vzdělávací programy ve skupinách oborů vzdělání  Výše školného  

82 - Umění a užité umění  5 000,- Kč  

41 - Zemědělství a lesnictví 

43 - Veterinářství a veterinární prevence 

65 - Gastronomie, hotelnictví a turismus  

4 000,- Kč  

72 - Publicistika, knihovnictví a informatika 

68 - Právo, právní a veřejnosprávní činnost  

2 500,- Kč  

ostatní  3 000,- Kč  

(2) Ředitel školy může ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50 % 

finanční částky uvedené v odstavci 1. 

(3) Za dobu, kdy škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, se školné nevrací.  

(.....) 
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B) Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

(.....) 

§ 6 

Úplata za předškolní vzdělávání v mateřské škole, kterou zřizuje stát, kraj, obec nebo 

svazek obcí 

(1) Ředitel mateřské školy stanoví měsíční výši úplaty za předškolní vzdělávání (dále jen 

"úplata") na období školního roku a zveřejní ji na přístupném místě ve škole nejpozději 30. 

června předcházejícího školního roku. V případě přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v 

průběhu školního roku oznámí ředitel mateřské školy stanovenou výši úplaty zákonnému 

zástupci při přijetí dítěte. 

(2) Měsíční výše úplaty nesmí přesáhnout 50 % skutečných průměrných měsíčních 

neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské školy, které připadají 

na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole, popřípadě dítěte v příslušném druhu provozu 

mateřské školy, v uplynulém kalendářním roce. Určují-li se náklady podle předchozí věty 

zvlášť podle druhů provozu mateřské školy, musí jejich vzájemný poměr odpovídat počtu dětí 

v jednotlivých druzích provozu a skutečné průměrné denní délce jednotlivých druhů provozu v 

uplynulém kalendářním roce. Do nákladů podle věty první a druhé se nezapočítají platy, 

náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci 

vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, úhrada 

pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a úhrada 

pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a 

ostatní platby vyplývající z pracovněprávních vztahů, nezbytné zvýšení nákladů spojených s 

výukou dětí uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona, náklady na učební pomůcky, na další 

vzdělávání pedagogických pracovníků a na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a 

kvalitou vzdělávání, na jejichž úhradu byly použity finanční prostředky poskytnuté ze státního 

rozpočtu a finanční prostředky Evropské unie. 

(3) Úplata se pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské 

školy ve stejné měsíční výši. 

(4) Pro dítě, které se v souladu s § 34 odst. 10 školského zákona nezapočítává do počtu dětí v 

mateřské škole pro účely posouzení souladu s nejvyšším povoleným počtem dětí zapsaným v 

rejstříku škol a školských zařízení, stanoví výši úplaty ředitel mateřské školy, nejvýše však ve 

výši odpovídající 2/3 výše úplaty v příslušném provozu. 

(5) Pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy podle § 3 

po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, která 

nepřesáhne poměrnou část výše úplaty stanovené podle odstavců 1 až 3 odpovídající rozsahu 

omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. Takto stanovenou výši úplaty je ředitel 

mateřské školy povinen zveřejnit na přístupném místě ve škole, a to nejpozději 2 měsíce před 

přerušením nebo omezením provozu mateřské školy podle § 3 odst. 1, v ostatních případech 

neprodleně po rozhodnutí ředitele mateřské školy o přerušení nebo omezení provozu. Obdobně 
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podle věty první postupuje ředitel školy v případě přerušení nebo omezení provozu 

mateřské školy podle jiného právního předpisu; pokud ředitel školy zná délku přerušení 

nebo omezení provozu mateřské školy v příslušném měsíci, neprodleně o výši úplaty 

vhodným způsobem informuje zákonné zástupce. 

(6) Osvobozen od úplaty je 

a) zákonný zástupce dítěte, který pobírá opakující se dávku pomoci v hmotné nouzi5), 

b) zákonný zástupce nezaopatřeného dítěte, pokud tomuto dítěti náleží zvýšení příspěvku na 

péči6), 

c) rodič, kterému náleží zvýšení příspěvku na péči6) z důvodu péče o nezaopatřené dítě, nebo 

d) fyzická osoba, která o dítě osobně pečuje a z důvodu péče o toto dítě pobírá dávky pěstounské 

péče7), 

pokud tuto skutečnost prokáže řediteli mateřské školy. 

(7) Úplata za příslušný kalendářní měsíc je splatná do patnáctého dne stávajícího kalendářního 

měsíce, pokud ředitel mateřské školy nedohodne se zákonným zástupcem dítěte jinou splatnost 

úplaty. V případě, kdy byla přede dnem splatnosti podána zákonným zástupcem nebo fyzickou 

osobou uvedenou v odstavci 6 řediteli mateřské školy žádost o osvobození od úplaty za 

příslušný kalendářní měsíc z důvodu uvedeného v odstavci 6, nenastane splatnost úplaty dříve 

než dnem, kdy rozhodnutí ředitele mateřské školy o této žádosti nabude právní moci. 

 

5) § 4 odst. 2 zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění zákona č. 366/2011 

Sb. 

6) § 12 odst. 1 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění zákona č. 366/2011 

Sb. 

7) § 36 až 43 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 

 

(.....) 
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C) Vyhláška č. 33/2005 Sb., o jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky 

a státních jazykových zkouškách, ve znění vyhlášky č. 196/2016 Sb. 

(.....) 

§ 3 

Úplata za vzdělávání 

(1) Podmínkou přijetí k jazykovému vzdělávání je odevzdání řádně vyplněné přihlášky, 

předložení dokladu o zaplacení úplaty za vzdělávání a splnění vyhlášených kritérií pro přijetí. 

(2) Úplata za vzdělávání se hradí v termínu stanoveném jazykovou školou. 

(3) Úplata za vzdělávání se uchazeči vrací v celém rozsahu pouze v případě, že jazyková škola 

kurz neotevřela a nedošlo k dohodě s uchazečem o přeřazení do jiného kurzu, nebo v případě, 

že se uchazeč odhlásil nejpozději v den předcházející dni zahájení kurzu. Za dobu, kdy 

jazyková škola umožňuje vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací. 

(4) Podmínky vrácení poměrné části úplaty za vzdělávání žákovi, který se odhlásí z kurzu v 

jeho průběhu, podmínky prominutí úplaty za vzdělávání a další náležitosti hrazení úplaty za 

vzdělávání stanoví školní řád jazykové školy. 

(.....) 
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D) Vyhláška č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších 

předpisů 

(.....) 

§ 8 

Úplata za vzdělávání ve školách zřizovaných státem, krajem, obcí nebo svazkem obcí 

(1) U žáků přípravného studia, základního studia I. a II. stupně a studia s rozšířeným počtem 

vyučovacích hodin se stanoví výše úplaty v jednotlivých uměleckých oborech tak, aby 

průměrná výše stanovených úplat nepřekročila 110 % skutečných průměrných neinvestičních 

výdajů školy na žáka v uplynulém kalendářním roce s výjimkou výdajů na platy a náhrady platů 

nebo mzdy a náhrady mezd, odměny za pracovní pohotovost, odměny za práci vykonávanou 

na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr a odstupné, na úhradu pojistného 

na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a na úhradu pojistného na 

všeobecné zdravotní pojištění, na příděly do fondu kulturních a sociálních potřeb a ostatní 

náklady vyplývající z pracovněprávních vztahů, na nezbytné zvýšení nákladů spojených s 

výukou žáků uvedených v § 16 odst. 9 školského zákona a rovněž výdajů na další vzdělávání 

pedagogických pracovníků, na činnosti, které přímo souvisejí s rozvojem škol a kvalitou 

vzdělávání, poskytnutých ze státního rozpočtu4). 

(2) U studia pro dospělé stanoví ředitel školy výši úplaty za vzdělávání 

a) u žáků, kteří se zároveň vzdělávají v denní formě vzdělávání ve střední škole, v denní formě 

vzdělávání v konzervatoři nebo v denní formě vzdělávání ve vyšší odborné škole, podle 

odstavce 1, 

b) u žáků, kteří nejsou uvedeni v písmeni a), nejvýše v plné výši průměru skutečných 

neinvestičních výdajů na žáka v uplynulém kalendářním roce. 

(3) Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 2 písm. b) nebo c) v průběhu prvního nebo druhého 

pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací. Za dobu, kdy škola umožňuje 

vzdělávání distančním způsobem, se úplata nevrací. Ukončí-li žák vzdělávání podle § 7 odst. 

2 písm. c) z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, lze poměrnou část úplaty 

za vzdělávání vrátit. 

(4) Ředitel školy stanoví výši úplaty na období školního roku. Úplatu lze uhradit ročně, 

pololetně, čtvrtletně nebo měsíčně. Úplata za stanovené období je splatná do 15. dne prvního 

měsíce příslušného období. Ředitel školy může dohodnout se zákonným zástupcem nezletilého 

žáka nebo zletilým žákem jiný termín úhrady. 

(5) Neuhradí-li zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák úplatu v termínu podle 

odstavce 4, vyzve jej písemně ředitel školy k úhradě a současně stanoví přiměřenou lhůtu k 

úhradě. 

 

4) §160 odst. 1 písm. c) školského zákona. 

 (.....)  
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E) Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů 

(.....) 

§ 11 

Podmínky úplaty 

(1) Zájmové vzdělávání je poskytováno zpravidla za úplatu. 

(2) Splatnost úplaty stanoví ředitel tak, aby byla úplata splatná nejpozději před ukončením 

účasti v dané činnosti. Úplatu může ředitel rozdělit do více splátek. 

(3) Výši úplaty může ředitel snížit nebo od úplaty osvobodit, jestliže 

a) účastník nebo jeho zákonný zástupce je příjemcem opakujících se dávek pomoci v hmotné 

nouzi podle zákona o pomoci v hmotné nouzi, 

b) účastníkovi nebo jeho zákonnému zástupci náleží zvýšení příspěvku na péči podle zákona o 

sociálních službách, nebo 

c) účastník svěřený do pěstounské péče má nárok na příspěvek na úhradu potřeb dítěte podle 

zákona o státní sociální podpoře 

a tuto skutečnost prokáže řediteli. 

(4) Dále může být úplata snížena 

a) účastníkům, kteří se účastní více než dvou činností daného školského zařízení, 

b) účastníkům, kteří jsou zapsáni k pravidelné činnosti, v případě účasti v dalších činnostech 

daného školského zařízení. 

(5) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz družiny po dobu delší 

než 5 dnů, úplata se účastníkovi poměrně sníží. 

(6) Pokud je v kalendářním měsíci omezen nebo přerušen provoz klubu nebo střediska po 

dobu delší než 5 dnů, úplata se účastníkovi sníží poměrně k omezení nebo přerušení jeho 

vzdělávání. Úplata se nesnižuje, pokud klub nebo středisko umožní nahradit vzdělávání 

jiným způsobem nebo v jiném termínu ve stejném školním roce. 

(.....) 
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