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v souvislosti s nouzovým stavem, mimořádnými opatřeními Ministerstva zdravotnictví a přerušením 
činnosti většiny škol a školských zařízení si Vám dovolujeme předložit názor odboru školství Krajského 
úřadu Jihomoravského kraje na řešení situací souvisejících s úplatou za vzdělávání a školské služby a 
platbami od dalších subjektů: 

Mateřské školy – podle § 6 odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších 
předpisů, platí, že pro kalendářní měsíc, v němž bude omezen nebo přerušen provoz mateřské školy (viz 
ustanovení § 3 vyhlášky) po dobu delší než 5 vyučovacích dnů, stanoví ředitel mateřské školy výši úplaty, 
která nepřesáhne poměrnou část výše úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu 
mateřské školy. Aplikace této právní úpravy v konkrétním případě znamená, že za měsíc březen 2020 bude 
úplata ponížena o poměrnou část pravidelné úplaty odpovídající rozsahu omezení nebo přerušení provozu 
MŠ. V případě, že přerušení provozu MŠ potrvá celý měsíc, bude úplata stanovena v nulové výši. 

Nad rámec výše uvedeného lze v individuálním případě postupovat podle ustanovení § 123 odst. 4 
školského zákona – právní úprava počítá s možností snížení nebo prominutí úplaty. Jedná se vždy 
o rozhodnutí vůči konkrétnímu účastníku vzdělávání, po posouzení okolností daného případu. 
 
Domovy mládeže/internáty – případné snížení úplaty upravuje § 5 odst. 4 vyhlášky č. 108/2005 Sb., 
o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních, ve znění pozdějších 
předpisů. Byť citovaná právní úprava přímo nedopadá na současný stav, doporučujeme podpůrně se řídit 
ve vyhlášce popsaným mechanismem, tj. přiměřeně snížit úplatu za dobu, kdy žák nebo student nemohl být 
ubytován v domově mládeže/internátu v důsledku přerušení provozu školy nebo školského ubytovacího 
zařízení, a to poměrně k počtu dnů vzdělávání za měsíc. V případě, že žák nebude ubytován celý měsíc, 
bude úplata stanovena v nulové výši. 
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Nad rámec výše uvedeného lze v individuálním případě postupovat podle ustanovení § 123 odst. 4 
školského zákona – právní úprava počítá s možností snížení nebo prominutí úplaty. Jedná se vždy 
o rozhodnutí vůči konkrétnímu účastníku vzdělávání, po posouzení okolností daného případu. 
Školní družiny/školní kluby/střediska volného času – vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, 
ve znění pozdějších předpisů, neobsahuje žádné možnosti, jak úplatu snížit nebo zcela prominout 
v současné situaci – na snížení či prominutí úplaty tak není právní nárok. Přesto máme za to, že prostor pro 
řešení situace ve smyslu snižování či promíjení úplaty zde je. Je možné vycházet z těchto principů: 

- jedná-li se o jednorázovou (příležitostnou) aktivitu, která neproběhla, úplata se nehradí, resp. vrací; 
- jedná-li o opakující se (pravidelnou) činnost – vzdělávání, které bylo přerušeno, resp. je 

poskytováno v omezené míře, je třeba vycházet z podmínek konkrétní aktivity, z ekonomického 
rozboru, způsobu určení výše úplaty apod. a na základě zvážení všech okolností snížit výši úplaty až 
do výše, která byla stanovena na základě výše uvedeného, a to postupem podle ustanovení § 123 
odst. 4 školského zákona. Podle ustanovení § 123 odst. 4 školského zákona je možné postupovat i 
nad rámec výše uvedeného a v konkrétním případě lze úplatu snížit i více. 

 

Základní umělecké školy – zde odkazujeme na stanovisko MŠMT zveřejněné na http://www.msmt.cz/faq-
nejcastejsi-dotazy-k-aktualnim-opatrenim-ke-koronaviru: 

1. Žák využije nabízené možnosti vzdělávání na dálku 
Probíhá pravidelná komunikace se školou, žák plní úkoly dle možností svých či rodiny, je mu poskytována 
průběžná zpětná vazba a škola jej formativně hodnotí. Vzdělávání probíhá dle ŠVP tak, aby požadavky na 
žáky (s přihlédnutím k podpoře rodiny) byly splnitelné v domácím prostředí žáka. Úplata za vzdělávání se 
nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.   

2. Žák nevyužije nabízené možnosti vzdělávání na dálku, ale zůstává žákem školy 
Zákonní zástupci informovali školu o tomto postupu, nemají možnost zajišťovat vzdělávání na dálku. Žák 
ale zůstává žákem školy. Úplata za vzdělávání se nevrací.  Žák zůstává dále žákem školy.  
  
3. Žák ani jeho zákonní zástupci na výzvy školy nereaguje 
Na základě opakovaných výzev školy žák či zákonní zástupci žáka nijak nereagují, škola s nimi nemá 
kontakt. Úplata za vzdělávání se nevrací. Žák zůstává dále žákem školy.  
 
4. Žák ukončí vzdělávání v ZUŠ 
Zákonní zástupci informovali školu o ukončení vzdělávání v ZUŠ. Žák přestává být žákem školy dnem 
uvedeným v písemném oznámení o ukončení vzdělávání, jinak dnem doručení. Pokud bude žák chtít 
od září opět navštěvovat ZUŠ, může být znovu přijat ke studiu za podmínek uvedených v § 2 vyhlášky.  
Ve věci úplaty se postupuje podle § 8 odst. 3 vyhlášky. Podle tohoto ustanovení platí, že ukončí-li žák 
vzdělávání na základě písemného oznámení z důvodů hodných zvláštního zřetele, zejména zdravotních, 
lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit. Aktuální mimořádnou situaci lze chápat jako důvod hodný 
zvláštního zřetele. Žák není hodnocen na vysvědčení. 

Nad rámec výše uvedeného lze v individuálním případě postupovat podle ustanovení § 123 odst. 4 
školského zákona – právní úprava počítá s možností snížení nebo prominutí úplaty. Jedná se vždy 
o rozhodnutí vůči konkrétnímu účastníku vzdělávání. 

Vyšší odborné školy – podle § 14 odst. 2 vyhlášky č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, ve znění 
pozdějších předpisů, může ředitel školy ve výjimečných případech snížit studentovi školné až do výše 50 % 
finanční částky uvedené v odstavci 1 daného ustanovení vyhlášky. V případě vyšších odborných škol tedy 
není možné odpustit úplatu zcela, ale je možné její úpravou ve vymezeném rozmezí reagovat na ztíženou 
možnost uskutečňování vzdělávání. Vzhledem ke skutečnosti, že vyšší odborné vzdělávání lze dobře 
uskutečňovat dálkově/distančně, nevidíme důvod pro snižování úplaty v maximální míře. 
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Nad rámec výše uvedeného lze v individuálním případě postupovat podle ustanovení § 123 odst. 4 
školského zákona – právní úprava počítá s možností snížení nebo prominutí úplaty. Jedná se vždy 
o rozhodnutí vůči konkrétnímu účastníku vzdělávání, po posouzení okolností daného případu. 
 
Jazykové školy s právem státní jazykové zkoušky – podle § 3 vyhlášky č. 33/2005 Sb., o jazykových školách 
s právem státní jazykové zkoušky a státních jazykových zkouškách, ve znění pozdějších předpisů, podmínky 
prominutí úplaty za vzdělávání a další náležitosti hrazení úplaty za vzdělávání stanoví školní řád jazykové 
školy. Záleží tedy na tom, jak jsou tyto záležitosti řešeny ve školním řádu. Na nastalou situaci, se kterou 
pravděpodobně aktuální školní řád nepočítá, je možné reagovat jeho změnou, ovšem pouze s účinností 
do budoucnosti, nikoli retroaktivně. 

Nad rámec výše uvedeného lze v individuálním případě postupovat podle ustanovení § 123 odst. 4 
školského zákona – právní úprava počítá s možností snížení nebo prominutí úplaty. Jedná se vždy 
o rozhodnutí vůči konkrétnímu účastníku vzdělávání, po posouzení okolností daného případu. 
 
Nájemní smlouvy (škola je pronajímatelem) – situaci je vždy třeba posoudit s ohledem na okolnosti daného 
případu a s ohledem na ekonomické dopady současného stavu na podnikatelskou sféru a další okolnosti. Je 
možné vycházet z těchto principů: 
- pokud nájemce předmět nájmu nemůže vůbec užívat, nebo je jeho podnikání s ohledem na jeho 

povahu (spočívá např. v poskytování služeb žákům) zcela přerušeno (např. školní bufety, nápojové 
automaty, pronájem tělocvičen), je možné danou situaci řešit dohodou, která upraví snížení až 
neplacení nájemného za období, kdy neprobíhá vyučování, ubytovací služby apod.; 

- pokud užívání předmětu nájmu není znemožněno z důvodů uzavření školy, či dalších důvodů uvedených 
výše, ale výkon podnikání je znemožněn z důvodů omezení plynoucích z mimořádných opatření proti 
epidemii (prodejna, kadeřnictví apod.), je možné danou situaci řešit dohodou, která upraví snížení až 
neplacení nájemného za předmětné období; 

- pokud nájemce není omezen v užívání předmětu nájmu a výkon jeho podnikání není omezen 
mimořádnými opatřeními, ale z důvodu okolností dochází k významnému poklesu činnosti, je i v tomto 
případě možné danou situaci řešit dohodou, která upraví snížení až neplacení nájemného za předmětné 
období. 

S ohledem na charakter a obsah dohody není třeba v daném případě trvat na schválení dodatku ke smlouvě 
Radou Jihomoravského kraje, protože jde o záležitost, která se významně fungování schváleného nájemního 
vztahu netýká (předpokládáme, že stav je dočasný a způsobený vyšší mocí). 

V současné době je projednáván návrh zákona, jenž se má týkat nájmu, resp. podnájmu prostor nebo 
místností sloužících k podnikání. Podle zákona, bude-li schválen, nebude mj. moci být nájem ukončen 
výpovědí z důvodu, že je nájemce v prodlení s placením nájemného, za podmínky, že k prodlení došlo 
v období od 13.03.2020 do 30.06.2020 a z důvodu, že k prodlení došlo v důsledku omezení vyplývajících 
z vyhlášeného nouzového stavu.  

Nájemní vztahy (škola je nájemcem) – v případě, že je škola v pozici nájemce, je u pronajímatelů rovněž 
třeba uplatnit žádost o slevu nebo prominutí nájemného, a to v zásadě ze stejných důvodů, jaké jsou 
popsány výše. 

 
 
 

 

Mgr. Hynek Nespěšný 
vedoucí odboru 


