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III. 

ODŮVODNĚNÍ 

 
A. OBECNÁ ČÁST 

 
1. VYSVĚTLENÍ NEZBYTNOSTI NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY 

 

Přijetím zákona č. 101/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, 

základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění 

pozdějších předpisů, došlo od 1. ledna 2020 ke změně ve struktuře základních nástrojů 

(normativů) pro transfer finančních prostředků státního rozpočtu do rozpočtů právnických osob 

zřizovaných kraji, obcemi, nebo svazky obcí, vykonávajících činnost škol a školských zařízení. 

Systém „republikových normativů“ (nástroj pro transfer finančních prostředků z rozpočtu 

MŠMT do rozpočtů jednotlivých krajů) a „krajských normativů“ (nástroj pro transfer 

finančních prostředků z rozpočtů jednotlivých krajů do rozpočtů jednotlivých právnických 

osob) zůstal zachován pouze pro transfer finančních prostředků vyčleněných pro školská 

zařízení (s výjimkou finančních prostředků vyčleněných na financování pedagogické práce ve 

školních družinách). V návaznosti na uvedenou změnu školského zákona byla vydána vyhláška 

č. 310/2018 Sb., o krajských normativech, která nabyla účinnosti dne 1. ledna 2019 a která 

mimo jiné nově stanovila jednotku výkonu „1 rodinná skupina“ pro transfer finančních 

prostředků z rozpočtů jednotlivých krajů do rozpočtů jednotlivých právnických osob 

vykonávajících činnost dětského domova a dětského domova se školou (dále jen DD a DDŠ). 

První rok realizace této nové právní úpravy v praxi však ukázal, že skutečná potřeba výdajů 

státního rozpočtu vztažená na 1 rodinnou skupinu DD/DDŠ je vlivem započtení nutného 

managementu vlastního DD/DDŠ rozdílná v závislosti na celkovém počtu rodinných skupin 

v daném školském zařízení (vyšší u DD/DDŠ s malým počtem rodinných skupin a nižší 

u DD/DDŠ s velkým počtem rodinných skupin). V zájmu zvýšení efektivity finančních 

prostředků vynakládaných ze státního rozpočtu na zabezpečení výchovy a vzdělávání 

v uvedených školských zařízeních se navrhuje změna vyhlášky č. 310/2018 Sb., o krajských 

normativech, která umožní magistrátu hl. města Prahy a krajským úřadům tuto objektivní 

skutečnost při stanovení finančních prostředků pro jednotlivé DD/DDŠ zohlednit.  

První rok realizace této nové právní úpravy v praxi zároveň ukázal i potřebu bližší specifikace 

pojmů „zájmová činnost“ u středisek volného času a „stravovací služby“ u školního stravování. 

 

2. ODŮVODNĚNÍ HLAVNÍCH PRINCIPŮ 

Princip navržené právní úpravy je koncipován na bázi možnosti stanovení opravných 

koeficientů k dosud používaným krajským normativům pro DD/DDŠ, které rozdílnou finanční 

náročnost DD/DDŠ ve vazbě na jejich velikost (tj. na celkový počet rodinných skupin) zohlední 

(ekonomicky i administrativně) efektivněji než např. možnost stanovení většího počtu 

normativů pro tato školská zařízení. 

 

3. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY SE ZÁKONEM 

 

Navrhovaná vyhláška novelizuje právní předpis, který je vydán v souladu s § 161c odst. 2 písm. 

b) a § 170 písm. f) školského zákona. Navržená novelizace představuje pouze dílčí změny 

dosavadní právní úpravy v mezích zákonného zmocnění.  

 

4. ZHODNOCENÍ SOULADU NAVRHOVANÉ PRÁVNÍ ÚPRAVY S PŘEDPISY 

EVROPSKÉ UNIE, JUDIKATUROU SOUDNÍCH ORGÁNŮ EVROPSKÉ UNIE 

A OBECNÝMI ZÁSADAMI PRÁVA EVRPOSKÉ UNIE  
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Ve smyslu čl. 165 a 166 SFEU je společná politika všeobecného a odborného vzdělávání 

vyloučena z harmonizace zákonů a ostatních právních předpisů členských států. Právo EU plně 

respektuje odpovědnost národní právní úpravy členských států v oblasti organizace 

vzdělávacích systémů. 

Návrh novely vyhlášky 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 vyhlášky je tak s právem 

EU plně slučitelný. 

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

není s právem EU v rozporu. 

 

5. PŘEDPOKLÁDANÝ HOSPODÁŘSKÝ A FINANČNÍ DOPAD NAVRHOVANÉ 

PRÁVNÍ ÚPRAVY 

 

Navrhovaná právní úprava výraznějším způsobem nezasahuje do stávajícího nastavení finanční 

náročnosti zabezpečení vzdělávání a školských služeb ve školských zařízeních zřizovaných 

krajem, obcí nebo svazky obcí z veřejných rozpočtů a vyhláška nemá dopad na státní rozpočet 

ani ostatní veřejné rozpočty.  

 

6. 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 nepřináší žádné dopady do uvedených oblastí. 

 

7. ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ VE VZTAHU K ZÁKAZU 

DISKRIMINACE A VE VZTAHU K ROVNOSTI MUŽŮ A ŽEN 
 

Navrhovaná právní úprava není diskriminační.  

 

8. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ 

 

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

 

9. ZHODNOCENÍ DOPADŮ NA BEZPEČNOST NEBO OBRANU STÁTU 

 

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

 

10. ZHODNOCENÍ DOPADŮ VE VZTAHU K OCHRANĚ SOUKROMÍ A 

OSOBNÍCH ÚDAJŮ 

 

Navrhovaná právní úprava se žádným způsobem nedotýká pravidel vztahujících se k ochraně 

soukromí a osobních údajů.  

Na ochranu soukromí či osobních údajů tato změna nemá žádný dopad.  

 

11. ZHODNOCENÍ KORUPČNÍCH RIZIK 
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Návrh novely vyhlášky je pouze dílčí změnou zajišťující lepší efektivitu stávající vyhlášky 

o krajských normativech. Návrh nepřináší žádná nová potenciální korupční rizika. 

 
12. HODNOCENÍ REGULACE DOPADŮ (RIA) 

V rámci hodnocení dopadů regulace (RIA) byly hodnoceny 3 varianty řešení: 

1) nulová varianta (tzn. ponechání současného znění vyhlášky o krajských normativech), 

2) varianta stanovení více jednotek výkonu krajských normativů pro DD/DDŠ v ohledem 

na počet rodinných skupin v zařízení, 

3) varianta umožnění stanovení opravných koeficientů k dosud používaným krajským 

normativům pro DD/DDŠ zohledňujícím počet rodinných skupin v zařízení. 

Nulová varianta (tj. ponechání současného stavu) není doporučována, neboť (jak ukazuje 

dosavadní praxe) přináší buď neefektivní vynakládání prostředků státního rozpočtu (v případě, 

že krajský úřad nastaví krajský normativ vyhovující nejmenším DD/DDŠ a větší DD/DDŠ jsou 

tak „automaticky“ přefinancovány), nebo zvyšuje administrativní náročnost financování 

(v případě, že krajský úřad nastaví krajský normativ vyhovující největším DD/DDŠ a menší 

DD/DDŠ musí být dofinancovány z rezervy KÚ), popř. přináší oba uvedené negativní důsledky 

(v případě, že krajský úřad nastaví krajský normativ vyhovující průměrně velkým DD/DDŠ 

v kraji). Za velikost DD/DDŠ je zde považován počet rodinných skupin v DD/DDŠ. 

Varianta rozšíření počtu jednotek výkonu krajských normativů pro DD/DDŠ v závislosti na 

počtu rodinných skupin není doporučována, neboť by tím DD/DDŠ představovaly v celkovém 

pojetí vyhlášky o krajských normativech zřetelnou anomálii (u ostatních jednotek výkonu jde 

o členění druhové, nikoliv velikostní). 

Pro řešení problematiky se navrhuje použití varianty 3) která se jeví jako nejefektivnější jak 

z hlediska ekonomického, tak i z hlediska administrativní náročnosti a je konzistentní 

s dosavadní právní úpravou tvorby krajských normativů. 

 

 

B. ZVLÁŠTNÍ ČÁST 

 

K čl. I 

Bod 1: 

Jedná se o bližší specifikaci ustanovení § 1 písm. b), ve vazbě na vyhlášku č. 163/2018 Sb., 

kterou se mění vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, 

aby bylo jednoznačně zřejmé, co se rozumí činností střediska financovanou stanoveným 

krajským normativem. 

Bod 2: 

Jedná se o bližší specifikací ustanovení § 1 písm. e) bodu 4., aby bylo jednoznačně zřejmé, co 

se rozumí stravovacími službami kromě oběda. 

Bod 3: 

Nově vložený odstavec 3 umožní krajským úřadům a magistrátu hl. města Prahy 

prostřednictvím opravných koeficientů zohlednit objektivně rozdílnou potřebu finančního 

zabezpečení jednotlivých právnických osob vykonávajících činnost dětského domova 

a dětského domova se školou zapříčiněnou rozdílnou velikostí (tj. celkovým počtem rodinných 

skupin) těchto školských zařízení na území daného kraje. 

K čl. II: 

Účinnost  

Účinnost se navrhuje od 1. ledna 2021.  
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