Legislativní rada vlády
Čj. 580/19
V Praze dne 24. července 2019
Výtisk č.:

Stanovisko
předsedkyně Legislativní rady vlády
k návrhu nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb.,
o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně
pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb.,
o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního
rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem,
obcí nebo svazkem obcí
___________________________________________________________________

I.
K celkovému zaměření návrhu
Cílem předloženého návrhu nařízení vlády je upravit týdenní rozsah přímé
pedagogické činnosti asistenta pedagoga a stanovit v systému speciálního školství
maximální počet hodin přímé pedagogické činnosti asistenta pedagoga a speciálního
pedagoga-logopeda financovaný ze státního rozpočtu.

II.
Vztah k právu EU
Návrhem

nařízení

vlády

není

do

právního

řádu

České

republiky

implementováno právo EU a návrh není s právem EU v rozporu.

III.
Způsob projednání návrhu
Návrh nařízení vlády byl projednán v připomínkovém řízení, jehož výsledky
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jsou uvedeny v předkládací zprávě a v části VII. předloženého materiálu. Návrh
nařízení vlády je podle předkladatele předložen bez rozporů.
Návrh nařízení vlády byl projednán pracovní komisí Legislativní rady vlády
pro správní právo. Předsedkyně Legislativní rady vlády rozhodla v souladu s čl. 4
bodem 3 Statutu Legislativní rady vlády, že tento návrh nebude projednán
Legislativní radou vlády a že k němu bude vypracováno stanovisko předsedkyně
Legislativní rady vlády.

IV.
Návrh změn
Předsedkyně Legislativní rady vlády doporučuje návrh nařízení vlády, kterým
se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé
výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti
pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády
č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného
ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou
krajem, obcí nebo svazkem obcí, upravit takto:
K jednotlivým ustanovením
Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu nařízení vlády jsou obsaženy
v příloze k tomuto stanovisku.

V.
Závěr
Předsedkyně Legislativní rady vlády doporučuje vládě s ch v á l i t návrh
nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu
přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé speciálně pedagogické a přímé
pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických pracovníků, ve znění pozdějších
předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb., o stanovení maximálního počtu hodin
výuky financovaného ze státního rozpočtu pro základní školu, střední školu
a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo svazkem obcí, a přijmout k němu
usnesení vlády a v něm stanovit:
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„V l á d a

I.

s ch v a l u j e návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády

č. 75/2005 Sb., o stanovení rozsahu přímé vyučovací, přímé výchovné, přímé
speciálně pedagogické a přímé pedagogicko-psychologické činnosti pedagogických
pracovníků, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 123/2018 Sb.,
o stanovení maximálního počtu hodin výuky financovaného ze státního rozpočtu
pro základní školu, střední školu a konzervatoř zřizovanou krajem, obcí nebo
svazkem obcí, s úpravami podle připomínek obsažených ve stanovisku předsedkyně
Legislativní rady vlády;
II. u k l á d á ministru školství, mládeže a tělovýchovy
1. vypracovat konečné znění nařízení vlády podle bodu I tohoto
usnesení,
2. předložit nařízení vlády podle bodů I a II/1 tohoto usnesení předsedovi
vlády k podpisu.“.

Mgr. Marie B e n e š o v á
ministryně spravedlnosti
a předsedkyně Legislativní rady vlády

v z. JUDr. Jan K n ě ž í n e k, Ph.D. v. z.
náměstek pro řízení Sekce Legislativní rady vlády
a místopředseda Legislativní rady vlády

Příloha: Připomínky k jednotlivým ustanovením návrhu nařízení vlády
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