
III. 
Odůvodnění 

I. Obecná část 
 

a) Vysvětlení nezbytnosti navrhované právní úpravy a odůvodnění jejích hlavních 
principů 
 
Návrh vyhlášky, kterou se mění vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, 
ve znění pozdějších předpisů se předkládá zejména v souvislosti s potřebou stanovit 
termíny jarních prázdnin. Příloha vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, 
ve znění pozdějších předpisů, stanovuje termíny jarních prázdnin podle sídla školy 
v jednotlivých okresech a obvodech hlavního města Prahy pro období do konce školního 
roku 2021/2022. Z tohoto důvodu je třeba s potřebným předstihem stanovit termíny jarních 
prázdnin od školního roku 2022/2023 do školního roku 2027/2028.  
 
Dále je v textu vyhlášky potřebná formální úprava stanovení termínu velikonočních 
prázdnin na čtvrtek (místo čtvrtek a pátek) v souvislosti se zařazením Velkého pátku mezi 
ostatní svátky podle § 2 zákona č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, 
o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 359/2015 Sb. 
 

b) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy se zákonem, k jehož provedení je 
navržena, včetně souladu se zákonným zmocněním k jejímu vydání 
 
Návrh vyhlášky stanovuje v příloze termíny jarních prázdnin od školního roku 2022/2023 
do školního roku 2027/2028 a je tak v souladu se zákonným zmocněním daným  
§ 24 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 
 

c) Zhodnocení souladu navrhované právní úpravy s předpisy Evropské unie, 
judikaturou soudních orgánů Evropské unie a obecnými právními zásadami práva 
Evropské unie  
 
Návrh vyhlášky se dotýká pouze stanovení termínů školních prázdnin. Právní předpisy 
Evropské unie se na oblast, kterou vyhláška upravuje, nevztahují. Návrh vyhlášky není 
v rozporu s mezinárodními smlouvami, jimiž je Česká republika vázána. Návrh není 
v rozporu s právem Evropské unie. 
 

d) Zhodnocení platného právního stavu a odůvodnění nezbytnosti jeho změny 
 

Ponechání stávající právní úpravy by způsobilo legislativní problém (počínaje školním 
rokem 2022/2023), protože by nebylo naplněno zákonné zmocnění, podle něhož termíny 
prázdnin stanoví ministerstvo prováděcím předpisem, a nebylo by tak stanoveno, kdy mají 
žáci jarní prázdniny. Navržené řešení pokračuje v dosavadním systému rozdělení a rotaci 
šesti termínů jarních prázdnin, které se dosud ukázalo jako optimální.  

 
e) Předpokládaný hospodářský a finanční dopad navrhované právní úpravy na státní 

rozpočet a ostatní veřejné rozpočty, na podnikatelské prostředí České republiky, 
dále sociální dopady, včetně dopadů na rodiny a dopadů na specifické skupiny 
obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby se zdravotním postižením 
a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí 
 
Návrh vyhlášky nebude mít žádné finanční dopady. Navrhovaná úprava nemá negativní 
dopady na podnikatelské prostředí České republiky, sociální dopady, včetně dopadů 
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na rodiny a dopadů na specifické skupiny obyvatel, zejména osoby sociálně slabé, osoby 
se zdravotním postižením a národnostní menšiny, dopady na životní prostředí  
 

f) Zhodnocení současného stavu a dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k zákazu 
diskriminace a ve vztahu k rovnosti mužů a žen 
 
Současný stav ani návrh vyhlášky nemá dopad na diskriminaci ve vztahu k rovnosti mužů 
a žen, neboť žádným způsobem mezi ženami a muži nerozlišuje. 
 

g) Zhodnocení dopadů navrhovaného řešení ve vztahu k ochraně soukromí a osobních 
údajů 
 
Návrh vyhlášky nemá dopad na ochranu soukromí a osobních údajů.  
 

h) Zhodnocení korupčních rizik 
 
Návrh vyhlášky nebude mít žádný bezprostřední dopad na vznik nových korupčních rizik.  
 

i) Zhodnocení dopadů na bezpečnost nebo obranu státu 
 
Návrh vyhlášky nebude mít žádný dopad na bezpečnost nebo obranu státu.  
 
 
 

II. Zvláštní část 
 
 
K čl. I 
 
K  bodu 1 – k § 4 odst. 6  

Dle ust. § 2 zákona č. 245/2015 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných 
dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 359/2015 Sb., je od roku 2016 Velký 
pátek zařazen mezi ostatní svátky, které jsou dnem pracovního klidu. Z tohoto důvodu je 
vhodné nahradit větu „Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek a pátek, které předcházejí 
Pondělí velikonočnímu.“ v ust. § 4 odst. 6 větou „Velikonoční prázdniny připadají na čtvrtek, 
který předchází Velkému pátku.“ 

K bodu 2 – aktualizace přílohy vyhlášky č. 16/2005 Sb. 

Příloha vyhlášky č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů, 
stanovuje termíny jarních prázdnin podle sídla školy v jednotlivých okresech a obvodech 
hlavního města Prahy pro období do konce školního roku 2021/2022. Z tohoto důvodu je třeba 
s potřebným předstihem stanovit termíny jarních prázdnin od školního roku 2022/2023 do 
školního roku 2027/2028 s ohledem na možnosti rekreačních zařízení, ubytovacích kapacit 
a dopravní obslužnost v regionech. 

 

K čl. II 
 
Navrhuje se účinnost vyhlášky od 1. září 2022. V případě velikonočních prázdnin se pak 
navrhuje, aby tato změna nabyla účinnost co nejdříve, když není důvod s účinností čekat 
do roku 2022. 
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