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Informace k financování určených vzdělávacích zařízení podle § 6 odst. 2 

písm. e) zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých 

zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů 

 
Vláda svým usnesením č. 1033 nařídila: 
 
1. s účinností od 14. října 2020 00:00 hod. hejtmanům krajů a primátorovi hlavního města 

Prahy v místech, kde je taková potřeba, určit školu nebo školské zařízení zřízené krajem, 
obcí nebo dobrovolným svazkem obcí, jehož předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti 
školství, které budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní 
zástupci jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních 
služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví, zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další 
zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve 
znění pozdějších předpisů, sociální pracovníci zařazení k výkonu sociální práce na krajských  
a obecních úřadech podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona 
č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, příslušníky 
ozbrojených sil nebo pedagogickými anebo nepedagogickými pracovníky určené školy nebo 
školského zařízení, a to bez ohledu na to, zda jsou tyto děti dětmi nebo žáky určené školy 
nebo školského zařízení, 

2. vykonávat péči o děti podle bodu 1 ve skupinách po nejvýše 30 dětech. 
 
Nařízení se tedy týká pouze právnických osob zřizovaných obcemi, kraji nebo dobrovolnými 
svazky obcí, které vykonávají činnost škol a školských zařízení (dále jen „právnická osoba“)  
a z hlediska oprávněnosti použití prostředků poskytovaných na činnost školy nebo školského 
zařízení ze státního rozpočtu je proto třeba nadále vycházet z ustanovení § 160 odst. 1  
písm. c) a d) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném  
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, tj. finanční prostředky lze 
použít zejména na: 

• platy, náhrady platů, nebo mzdy a náhrady mezd, na odměny za pracovní pohotovost, 
odměny za práci vykonávanou na základě dohod o pracích konaných mimo pracovní 
poměr a odstupné, na výdaje 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 ze základních pracovněprávních vztahů, výdaje na učební pomůcky, výdaje 
na školní potřeby a na učebnice, pokud jsou podle tohoto zákona poskytovány 
bezplatně. 
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V případě, že k zajištění výkonu péče o děti dle výše uvedeného nařízení bude považovat 
právnická osoba stanovený rozpis tzv. přímých výdajů ze strany krajského úřadu právnické 
osobě jako nedostačující (například z důvodu nařízené nezbytné práce přesčas, práce ve 
dnech pracovního klidu apod.), má možnost se tato právnická osoba obrátit se svým 
návrhem na úpravu rozpisu na místně příslušný obecní úřad s rozšířenou působností 
(v případě, že je zřizována obcí nebo dobrovolným svazkem obcí) nebo na krajský úřad 
(v případě, že je zřizována krajem), kteří jsou povinni návrh úpravy rozpisu projednat. 
Krajský úřad je oprávněn na vrub rezervy kraje rozpis upravit. 
 
Tímto postupem však není možné řešit zvýšené provozní výdaje, jakými jsou např. desinfekční 
a ochranné prostředky, potraviny atp., které je podle § 180 a § 182 školského zákona povinen 
hradit zřizovatel právnické osoby. Tímto postupem nelze nahradit ani ušlou úplatu 
za vzdělávání. 
 
S ohledem na omezení provozu většiny škol a školských zařízení lze předpokládat, že v rámci 
provozní části rozpočtu budou právnické osoby generovat částečné provozní úspory, zejména 
na spotřebě energií nebo úklidu v případě jeho zajišťování formou služby, nemělo by tedy 
docházet k významnému nárůstu provozních výdajů nad rámec běžného provozu těchto 
právnických osob. Pokud by však i přes tuto skutečnost vznikla právnickým osobám jejich 
určením a péčí o děti prokazatelná škoda, může právnická osoba postupovat v souladu s § 36 
zákona č. 240/2000 Sb., tj. požádat vládu, respektive Ministerstvo vnitra o náhradu škody 
způsobené přijetím krizového opatření. Nárok na náhradu škody s uvedením důvodů je třeba 
uplatnit písemně do 6 měsíců od doby, kdy se o škodě právnická osoba dozvěděla, nejdéle do 
5 let od vzniku škody, jinak právo zaniká.  
 
V neposlední řadě je na místě připomenout, že prostředky poskytované ze státního rozpočtu 
podle školského zákona na činnost škol a školských zařízení nejsou ani v době omezení činnosti 
škol a školských zařízení žádným způsobem kráceny. 
 
 

Informace k provozu určených vzdělávacích zařízení podle § 6 odst. 2 písm. e) 

zákona č. 240/2000 Sb., v týdnu od 26. října 2020 

 
Provoz určených vzdělávacích zařízení zajišťujících výkon péče o děti není dotčen podzimními 
prázdninami ani opatřením MŠMT ze dne 8. 10. 2020, kterým byly dny 26. a 27. 10. 2020 
vyhlášeny za volné dny. Pokud je tedy v tomto období ze strany výše uvedených zákonných 
zástupců zájem o zajištění výkonu péče o dítě, určená vzdělávací zařízení musí zůstat 
otevřena. 
 


