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ÚVOD 

Předkládaná diplomová práce je věnována problematice právní povahy kurikulárních 

dokumentů vzdělávacího systému České republiky. Žádný vzdělávací systém, který to myslí 

s dosahováním svých vytyčených cílů vážně, se bez kurikulárních dokumentů neobjede. 

Představují klíčový prvek systému, který v různých úrovních obecnosti vkládá jinak obtížně 

uchopitelnému pojmu vzdělá(vá)ní reálný obsah. Odborná literatura se věnuje nejčastěji 

obsahové dimenzi kurikulárních dokumentů, zejména v oblasti pedagogiky jde o téma vděčné. 

Diskuse o tom, co a jak se má ve škole žák naučit a co naopak nezbytné není, se může zdát 

nekonečná. Pro vzdělávací praxi je nicméně nadmíru prospěšná. 

Neméně důležitou se však autorovi této práce jeví i právní stránka věci. Totiž jak 

s kurikulárními dokumenty pracuje platná právní úprava, jak se tyto dokumenty ve vzdělávacím 

systému projevují, komu jsou adresovány, koho, v jaké míře a k čemu zavazují. Pro učitele stojící 

v první linii vzdělávací praxe tyto otázky obvykle většího významu nemají, z pohledu efektivního 

fungování systému a právní jistoty jsou ale zásadní. 

Téma nabralo na aktuálnosti také s ohledem na vrcholící přípravy nového klíčového 

koncepčního dokumentu vzdělávání Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+, který vláda 

dne 19. 10. 2020 schválila usnesením č. 1062, a který má v návaznosti na své předchůdce1 reagovat 

na četné společenské změny současnosti. Jedním z nástrojů, kterým tak chce činit, představuje 

právě systém kurikulárních dokumentů, respektive proměna obsahu vzdělávání těmito 

dokumenty vymezeného. V horizontu několika málo let tak lze očekávat podstatnou revizi 

obsahové dimenze státní úrovně kurikula, která má bezprostřední vliv na podobu úrovně školní.  

Autorovi této práce se jeví tato chvíle vhodná i k úvahám, zda je dosavadní pohled na 

právní povahu kurikulárních dokumentů z pohledu jejich funkce v systému vzdělávání adekvátní. 

V současnosti jsou v tomto ohledu činěny v podstatě veškeré závěry na základě kvantitativně 

skromné judikatury Nejvyššího správního soudu a v návaznosti Ústavního soudu České republiky. 

Jednou z otázek tedy bude, zda může tato judikatura obstát kvalitativně, neboť její závěry přijímá 

v zásadě bez výhrad právní doktrína i řada autorů jiných vědních oborů.  

Po vymezení základních pojmů z oblasti vzdělávání, stručném popisu postavení kurikula 

ve vývoji vzdělávání v Českých zemích a vymezení a charakteristice relevantního platného 

právního rámce bude přistoupeno k posouzení právní povahy základních kurikulárních 

dokumentů podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

 
1 Myšleny jsou zejména Bílá kniha – Národní program rozvoje vzdělávání v České republice (2001) a Strategie 
vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 (2014). 
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odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů – rámcových 

vzdělávacích programů, školních vzdělávacích programů a v teoretické rovině Národního 

programu vzdělávání, který byl ovšem nedávnou novelou školského zákona ze soustavy 

kurikulárních dokumentů vyňat. 

Výchozím bodem úvah budou teoretické poznatky modelových východisek, tj. forem 

správní činnosti připadajících do úvahy pro jednotlivé typy kurikulárních dokumentů, a již 

zmíněná relevantní judikatura Nejvyššího správního soudu a navazující judikatura Ústavního 

soudu České republiky. Ambicí této práce je podrobit ji kritickému pohledu a nabídnout vlastní 

závěry zkoumání právní povahy kurikulárních dokumentů a z nich plynoucí důsledky. 

Dominantně používanými vědeckými metodami práce jsou párové metody abstrakce 

a konkretizace, analýzy a syntézy, a indukce a dedukce. Sekundárně jsou uplatňovány metody 

hierarchizace a analogie. 
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1 POJMOVÉ VYMEZENÍ 

Meritum této práce je věnováno právní povaze kurikulárních dokumentů, klíčových prvků 

každého vzdělávacího systému. Na počátku úvah o vzdělávacím systému, respektive určité 

množině jeho prvků, je na místě vymezit základní pojmy vzdělání a vzdělávání a jejich vzájemný 

vztah. Ty totiž, jak bude demonstrováno dále, nelze zaměňovat, nebo dokonce vnímat jako 

synonyma. Prostřednictvím nadřazeného pojmu kurikulum bude následně vymezen pojem 

kurikulární dokument. V závěru kapitoly je pak pro účely této práce vymezeno několik dalších 

souvisejících pojmů z oblasti vzdělá(vá)ní. Od těchto obecných definic bude práce vycházet 

směrem ke konkrétní právní úpravě a jejím projevům. 

V rámci práce bude brán zřetel především na obsah relevantních právních předpisů. Právo 

ale není samoúčelné, nýbrž slouží jako nástroj regulace určitého (celo)společenského fenoménu, 

v tomto případě vzdělá(vá)ní a to prostřednictvím dílčí právní úpravy systému kurikulárních 

dokumentů. Nejprve bude tedy učiněn stručný exkurz do materiálně souvisejících oborů, zejména 

pedagogiky a sociologie. 

1.1 Vzdělá(vá)ní 

Nahlédnutím do Slovníku spisovné češtiny zjistíme, že ten hovoří o vzdělání jednak jako 

o „rozvinutí duševních schopností a osvojení si širokých znalostí studiem“, jednak jako 

o „souboru nabytých vědomostí“. Pojmu vzdělávání se slovník blíže nevěnuje.2 

Pedagogický slovník jde dále a pro účely definičního vymezení pojmy vzdělání 

a vzdělávání spojuje. Hned v úvodu však poněkud paradoxně upozorňuje na jejich významovou 

různost. Slovník zde rozlišuje pět různých významů těchto pojmů. V osobnostním pojetí chápe 

vzdělání „jako součást socializace jedince, … složku kognitivní vybavenosti osobnosti, která se 

zformovala prostřednictvím vzdělávacích procesů“. Dle obsahového pojetí jde o „zkonstruovaný 

systém informací a činností, které jsou plánovány v kurikulu různých škol a vyučovacích 

předmětů a realizovány ve výuce“. Socioekonomické pojetí hovoří o vzdělání jako o „jedné 

z kategorií charakterizující populaci, sociálními a ekonomickými faktory determinované 

vlastnosti populace, … [jejíž] kvalita ovlivňuje kvalifikační strukturu obyvatelstva, a tím 

i ekonomický a kulturní potenciál společnosti“. Z právního pohledu je zajímavé institucionální 

pojetí, které definuje vzdělání, přesněji však vzdělávání, jako „společensky organizovanou 

činnost, zabezpečovanou institucí … [a které] je v našich kulturních podmínkách považováno za 

 
2 FILIPEC, Josef, DANEŠ, František, MACHAČ, Jaroslav, MEJSTŘÍK, Vladimír a kol. Slovník spisovné češtiny 
pro školu a veřejnost. 2003, s. 529. Srov. Slovník spisovného jazyka českého [online]. [cit. 22. 12. 2019]. 
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tzv. veřejný statek, za jehož poskytování je zodpovědný stát, který má usilovat o to, aby byla na 

základě veřejného zájmu zajištěna elementární unifikace nabídky”. Autoři uvádějí ještě 

procesuální pojetí, ve kterém popisují vzdělání, respektive vzdělávání jako „proces, jímž se 

realizují stavy jedince a společnosti ve [smyslu čtyř předchozích] pojetí“.3 

Andragogický slovník definuje význam obou pojmů zvlášť. Vzděláním rozumí „[s]ouhrn 

vědění (znalostí, dovedností, postojů a hodnotových orientací), které subjekt získává jako 

produkt vzdělávání, a to jednak formálního vzdělávání (školního), jednak neformálního 

vzdělávání,“ a upozorňuje, že navzdory státem formulované soustavě nejrůznějších osvědčení 

o dosažené úrovni vzdělání „nelze přesně rozlišit, ze kterých různých zdrojů se vytváří vzdělání 

jako celek“. Zdůrazněna je role rodinného a společenského prostředí, v němž se jedinec vyrůstá. 

Vzděláváním pak v odborném významu chápe vše, „co se označuje termínem edukace, tedy 

proces řízeného učení a vyučování, k němuž dochází typicky v edukačním prostředí školy nebo 

jiném edukačním prostředí (např. v rámci podnikového vzdělávání, zájmového vzdělávání 

dospělých aj.)“.4  

Jak ve své stati Vzdělání v konfrontaci s přirozeným světem a vědou z roku 2016 říká 

odborník na otázky a interdisciplinární vztahy pedagogiky Jaroslava Kóťa: „…[U]kazuje se, že při 

odpovědi na otázku, co je to vzdělání, nemáme co do činění s dalece tak průzračnou záležitostí, 

jak by na první pohled mohla … připadat. Zproblematizujeme-li jeho pojem, odhalíme záhy, že 

je v něm vedle konkrétních, popsatelných a měřitelných momentů zakomponováno i něco 

neuchopitelného, tematicky neurčitého a obtížně pojmenovatelného.“5 

V Právnickém slovníku definici pojmů vzdělá(vá)ní nenajdeme.6 Lze se jen domnívat, 

proč jej autoři do slovníku nezařadili a nepokusili se vymezit alespoň v ústavněprávní rovině. 

Jednou z možných odpovědí je právě jeho obtížná uchopitelnost. Jak ostatně, vzpomeneme-li na 

institucionální pojetí vzdělávání Pedagogického slovníku, ještě Kóťa trefně dodává: „Je-li 

vzdělání silou či mocí formující jedince, pak veškeré pojmy obsahující poukazy na mocenské 

působení mívají tu příznačnou charakteristiku, že zdárně vzdorují přesným a vyčerpávajícím 

definicím.“7 

Výše uvedené je však pro účely této práce možné shrnout následovně: Vzdělání 

jednotlivce představuje vymezený souhrn znalostí, schopností, dovedností 

a hodnotových orientací, získaných prostřednictvím státem organizovaného 

 
3 PRŮCHA, Jan, WALTEROVÁ, Eliška a MAREŠ, Jiří. Pedagogický slovník. 2013, s. 361–362.  
4 PRŮCHA, Jan a VETEŠKA, Jaroslav. Andragogický slovník. 2014, s. 296 a s. 301.  
5 KÓŤA, Jaroslav. Vzdělání v konfrontaci s přirozeným světem a vědou. In: Vzdělání a dnešek. Pedagogické, 
filosofické, historické a sociální perspektivy. 2017, s. 43.  
6 HENDRYCH, Dušan a kol. Právnický slovník. 2009, s. 1312–1313. 
7 KÓŤA. Pozn. 5, s. 64. 
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procesu vzdělávání, který je zabezpečován státem uznanou soustavou institucí, 

a jehož výsledkem je určitý státem předvídaný kvalifikační stupeň vzdělání. 

Pro úplnost je vhodné také stručně uvést vztah předmětných pojmů a jejich ekvivalentů 

v anglické odborné literatuře. Ta užívá pojmu education, který významově odpovídá 

přinejmenším pojmům vzdělání, vzdělávání a výchova, případně training ve smyslu vzdělá(vá)ní 

odborného. Education zahrnuje vedle formálního vzdělávání i nejrůznějších podoby 

neformálního vzdělávání jako jsou zájmové kroužky, činnost muzeí, knihoven a podobně. 

Významově užší pojem schooling je pak chápan výhradně jako vzdělávání a výchova ve školách 

a školských zařízeních, jako státem uznaných institucích.8 

1.2 Kurikulum a kurikulární dokumenty 

Za účelem vymezení pojmu kurikulární dokumenty (curriculum documents, někdy též 

curricular documents) je v první řadě třeba přistoupit k definici nadřazeného pojmu kurikulum 

(curriculum). V některých případech oba pojmy významově splývají, jak ale plyne z odborné 

literatury, není tomu tak vždy. 

1.2.1 Kurikulum – pojem a obsah 

Pro pojem kurikulum9 v odborné literatuře zcela jednotnou definici nenajdeme. Snahy 

o její formulaci procházely v čase vývojem a postupně nabývaly různých rovin i hloubek. Zřejmě 

poprvé se pojem kurikulum v kontextu vzdělávání objevil v 70. letech 16. stol. na Pařížské 

univerzitě10 a dále se především po univerzitní linii šířil dál. Oxfordský slovník angličtiny jeho 

první výskyt v anglické literatuře datuje k roku 1633 a to na Glasgowské univerzitě ve Skotsku. 

Zpočátku převažovalo pojetí označení určitého studia jako celku – jeho průběhu, určitého okruhu 

poznatků a časového úseku k jejich naučení.11 Následně se pojem začal objevovat úžeji i ve vztahu 

k jednomu konkrétnímu předmětu. Maňák a kol. doplňují, že „[v] 18. století se termín kurikulum 

postupně vytrácel a místo něho se prosazoval termín učební plán. Avšak v anglosaském světě se 

termín kurikulum udržel dodnes a odtud se v posledních letech znovu rozšířil do Evropy“.12 

 
8 OHEROVÁ, Jana, SVOBODA, Marek, KALINA, Miroslav a BOČÁNKOVÁ, Milena. Anglicko-český právnický 
slovník. 2005. s. 185. OHEROVÁ, Jana, SVOBODA, Marek, KALINA, Miroslav a BOČÁNKOVÁ, Milena. Česko-
anglický právnický slovník. 2010. s. 584. KALOUS, Jaroslav a VESELÝ, Arnošt, eds. Teorie a nástroje vzdělávací 
politiky. 2006, s. 10–12. 
9 Z latinského curriculum: běh, závodní dráha, vůz, v přeneseném významu také posun po vytyčené trase. Srov. 
ŠŤÁVA, Jan. Co je to kurikulum. 2011, s. 1. 
10 HAMILTON, David. Towards a Theory of Schooling. 2014, s. 55. 
11 MAŇÁK, Josef, JANÍK, Tomáš a ŠVEC, Vlastimil. Kurikulum v současné škole. Pedagogický výzkum v teorii 
a praxi. 2008, s. 14. 
12 Ibid. 
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Kerr chápe pojem kurikulum obsáhle jako veškeré učení, které je plánováno a řízeno 

školou bez ohledu na to, zda probíhá ve skupinách či individuálně, ve škole či mimo ni.13 Na práci 

Kerra navazující Kelly operuje i s užším pojetím, ve kterém je kurikulum orientováno toliko na 

samotný obsah vzdělávání – vymezený okruh matérie, která má být v rámci vzdělávacího procesu 

předána.14 

Vlastní pohled nabízí české pedagogice vymezením velmi obecného rámce vzájemně 

provázaných aspektů Walterová. Pojem kurikulum definuje odpověďmi na otázky proč, koho, jak, 

kdy, v čem, za jakých podmínek a za jakých očekáváných výstupů. Sleduje tedy soustavu 

vymezených funkcí a cílů vzdělávání, cílových skupin, postupů, časových úseků (období života, 

časových dotací jednotlivých složek kurikula apod.), obsahu, podmínek procesu včetně prostředí 

a výsledků vzdělávání.15 V jiné své práci pak kurikulum vymezuje také jako plán pro jednání nebo 

psaný dokument, jenž zahrnuje strategie nezbytné pro dosažení požadovaných cílů.16  

Komplexně popisuje pojem kurikulum i Průcha. Vedle forem a prostředků výuky, 

plánovaných cílů a vzdělávacích standardů ho vnímá především jako obsah vzdělávání, do kterého 

ovšem vyjma poznatků (matérie) řadí též plánované dovednosti, hodnoty, postoje a zájmy, jež se 

rovněž mají vytvářet v žácích.17  

Již z výše uvedeného je možné dovodit nejméně tři hlavní roviny, ve kterých se o kurikulu 

hovoří. Dobře je shrnuje Pedagogický slovník, chápe ho jako a) „vzdělávací program, projekt, 

plán“, b) „průběh studia a jeho obsah“ a nejšířeji jako c) „obsah veškeré zkušenosti, kterou žáci 

získávají ve škole a v činnostech ke škole se vztahujících, její plánování a hodnocení“. Z pohledu 

této práce jsou významné všechny tři roviny, především pak první uvedená.18 

Obsahovou stránku kurikula dělí odborná literatura na čtyři dimenze. Ideová dimenze se 

zabývá cíli, kterých má být ve výchovně-vzdělávacím procesu dosaženo. Obsahová dimenze 

stanovuje učební matérii – témata či informace, které mají být v rámci procesu předány. Dimenzi 

organizační, zabývající se podmínkami realizace výuky, doplňuje dimenze metodická, stanovující 

postupy a metody, jež mají být ve výchovně-vzdělávacím procesu užívány.19 

 
13 KERR, John Fairhurst, ed. Changing the Curriculum. 1968, s. 16. „…[A]ll the learning which is planned 
and guided by the school, whether it is carried on in groups or individually, inside or outside of school.“ 
14 KELLY, Albert Victor. The Curriculum: Theory and Practice. 2009. 
15 WALTEROVÁ, Eliška. Kurikulum: proměny a trendy v mezinárodní perspektivě. 1994, s. 14. 
16 WALTEROVÁ, Eliška a kol. Úloha školy v rozvoji vzdělanosti. 2004, s. 226. 
17 PRŮCHA, Jan. Moderní pedagogika. 2005, s. 244–245. 
18 PRŮCHA, WALTEROVÁ a MAREŠ. Pozn. 3, s. 137.  
19 Pohlédneme-li kupříkladu do Rámcového vzdělávacího programu pro gymnázia (viz podkapitoly 2.4, 3.3 
a 5.2) ideovou dimenzi nalezneme především v podkapitole 1.2 Principy RVP pro gymnázia a kapitolách 3. Pojetí 
a cíle vzdělávání a 4. Klíčové kompetence. Obsahová dimenze je vtělena zejména do kapitol 5. Vzdělávací oblasti 
a 6. Průřezová témata. Dimenze organizační (a částečně metodická) je v dokumentu rozptýlena, silně se projevuje 
v kapitolách 2. Charakteristika vzdělávání, 9. a 10. Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, 
respektive mimořádně nadaných žáků a 11. Podmínky vzdělávání na gymnáziu. 
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1.2.2 Základní terminologické dělení  

S ohledem na realitu vzdělávacího procesu, totiž že jeho skutečné výsledky se obvykle více 

či méně rozchází s těmi zamýšlenými, formulovala odborná literatura dělení, které tyto „fáze“ 

popisuje.20 

Pomyslný první krok, byť z povahy věci ne se zcela zřetelně ohraničeným počátkem, 

představuje v čase proměnná idea o cílech a obsahu vzdělávání – zamýšlené kurikulum, které je 

vtěleno do jedné či více úrovní kurikulárních dokumentů. Realizací těchto kurikulárních 

dokumentů, respektive konkrétním předáváním konkrétního vzdělávacího obsahu dochází 

k osvojení poznatků, schopností a dovedností žáky. Tento vnější projev zamýšleného kurikula je 

označován jako realizované kurikulum. Ta část zamýšleného, respektive realizovaného kurikula, 

která doputuje k adresátům (to, co si žáci opravdu osvojí), se označuje jako dosažené kurikulum.  

V tomto ohledu je pak možné pojmout kurikulum jako jistý proces definovaný jeho 

etapami. Shoda, respektive rozdíl a vzájemná působení výše zmíněných obsahových dimenzí 

kurikul zamýšlených a dosažených je do určité míry determinovaný logickou stavbou a věcným 

podložením zamýšleného kurikula.  

Odborná literatura dále vymezuje skryté kurikulum, které se snaží reflektovat realitu 

vzdělávacího procesu. Tou je myšlen každodenní život školy, její kultura, vyznávané hodnoty, 

vztahy mezi učiteli, mezi žáky a mezi učiteli a žáky, a celá řada dalších aspektů, které z různých 

důvodů není možné (případně k tomu není vůle) účinně naplánovat v kurikulu zamýšleném.21 

Skryté kurikulum tak představuje vše, co se žáci v rámci vzdělávacího procesu naučí 

„neplánovaně“.22 

1.2.3 Shrnutí 

Jak bylo popsáno výše, pojem kurikulární dokumenty v zásadě odpovídá té části teorie 

kurikula, kterou odborná literatura označuje jako zamýšlené kurikulum – tedy autoritativně 

vymezené cíle a obsah vzdělávání. Jde o množinu obsahových, organizačních a metodických 

předpisů v ideálním případě zastřešených jednotnou ideou výchovně-vzdělávacího procesu. 

Adresáty kurikulárních dokumentů jsou v závislosti na stanoveném účelu daného dokumentu 

subjekty na různých úrovních vzdělávacího systému od vrcholných úrovní státního aparátu přes 

školy coby základní stavební kameny vzdělávacího systému až po jednotlivé pedagogy a žáky. 

 
20 WALTEROVÁ. Pozn. 15. 
21 Ibid., s. 17. 
22 Anglické ekvivalenty: zamýšlené kurikulum (intended curriculum), realizované kurikulum (implemented 
curriculum), dosažené kurikulum (attained curriculum). 
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Jedná se o v čase proměnné dokumenty vyvíjející se především na základě zkušeností s jejich 

realizací v praxi a měnícími se potřebami a hodnotami společnosti.  

V českém vzdělávacím systému nalezneme celou řadu předpisů spadajících do kategorie 

kurikulárních dokumentů. Uveďme především dobře známý Národní program rozvoje 

vzdělávání v ČR – Bílá kniha, dále rámcové vzdělávací programy, školní vzdělávací programy 

a vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání podle školského zákona. Pro účely této 

práce pak uveďme také Národní program vzdělávání, který byl však ze školského zákona vyňat 

zákonem č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., a další zákony,23 a nadále tak 

netvoří součást systému kurikulárních dokumentů. Do této množiny ale spadají také učební plány 

či osnovy jednotlivých škol. Tato diplomová práce se věnuje právní povaze vzdělávacích programů 

dle ustanovení § 3 odst. 1 a 2 školského zákona a Národnímu programu vzdělávání dle předchozí 

právní úpravy, a kde hovoří o kurikulárních dokumentech, jsou jimi myšleny Národní program 

vzdělávání a rámcové a školní vzdělávací programy. 

1.3 Související pojmy 

Pojem vzdělávací soustava / vzdělávací systém (v odborné literatuře se setkáme také se 

synonymy výchovně-vzdělávací systém/soustava a systém výchovy a vzdělávání)24 vnímá 

Pedagogický slovník ve dvou významech. V širším významu je chápán jako soubor všech škol, 

školských zařízení a jiných vzdělávacích institucí, jejich pracovníků, materiálních a finančních 

prostředků, legislativní úprav, který jako celek zajišťuje ve státě realizaci vzdělávání. Tento soubor 

tvoří systém svou ustálenou strukturou a regulací fungování a vztahů s jinými systémy 

společnosti. Zmíněná ustálená struktura sestává ze školské soustavy, mimoškolních vzdělávacích 

institucí, kulturních a osvětových institucí jako jsou knihovny, muzea, galerie, botanické 

a zoologické zahrady aj. V užším významu je chápán právě jako školství, respektive školský 

systém (školská soustava) – tedy pouze jako jedna dílčí složka celkového vzdělávacího systému, 

která zahrnuje komplex škol, školských zařízení a lidských zdrojů jako subjektu i produktu 

školství.25 

 
23 Zákon č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 
odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 178/2016 Sb., kterým se 
mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
24 Srov. KATZOVÁ, Pavla. Školský zákon. Komentář. 2008, s. 45. 
25 PRŮCHA, WALTEROVÁ a MAREŠ. Pozn. 3, s. 305, s. 307 a s. 367–368.  
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Průcha ke školskému systému dodává, že je to právě tento komplex zákonem vymezených 

institucí, který zajišťuje tzv. formální vzdělávání,26 a to zákonem vymezenými prostředky 

a způsoby hodnocení, které vede k dosažení určitého stupně vzdělání.27 Jedná se o vysoce 

organizovanou, systematickou činnost, která má jasně formulovaný obsah i vzdělávací cíle.  

Naproti tomu neformální vzdělávání je sice také organizované a systematické (alespoň dle 

většiny autorů, jak k této věci uvádí OECD),28 je však realizováno mimo formální složku 

vzdělávacího systému a nevede k ucelenému školnímu vzdělání.29 Prostřednictvím různých 

institucí – nestátních neziskových organizací, sdružení, vzdělávacích agentur, klubů, kulturních 

zařízení, ale i škol a školských zařízení – nabízí záměrný rozvoj životních zkušeností, dovedností 

a postojů založených na uceleném systému hodnot.30 Vzdělávací cíle mohou, nicméně nemusejí 

být stanoveny. OECD rozeznává ještě třetí typ vzdělávání a totiž informální vzdělávání, které už 

v žádném případě nelze označit za organizované. Nezřídka se setkáme se srovnáním s učením 

zkušeností – nezáměrnému a nesystematickému. 

Dalším pojmem neodmyslitelně souvisejícím se vzdělá(vá)ním je škola. Tou rozumí 

Pedagogický slovník „společenskou instituci pro řízenou edukaci, pověřenou vzděláváním 

a výchovou dětí a mládeže příslušných věkových stupňů v organizovaných, hromadných 

formách, podle určených vzdělávacích programů“. Představuje tedy základní institucionální 

stavební kámen formálního vzdělávání. Její pojetí a funkce se mění se změnami společenských 

potřeb. V průběhu času ztratila monopol na vzdělávání a stále více se otevírá a sbližuje 

s neformálním a informálním vzděláváním.31 Je patrné, že pohled pedagogiky klade důraz na 

institucionální charakter školy – organizaci charakterizovanou specifickým souborem právně 

upravených vztahů mezi lidmi,32 vysokou míru organizace a dále diferenciaci vzdělávání z pohledu 

jeho formy, stanoveného obsahu a věku vzdělávaných. 

 
26 PRŮCHA, Jan, ed. Pedagogická encyklopedie. 2009, s. 56.  
27 PRŮCHA, WALTEROVÁ a MAREŠ. Pozn. 3, s. 79. 
28 Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (Organisation for Economic Co-operation 
and Development). 
29 OECD. Recognition of Non-formal and Informal Learning – Home. In: oecd.org [online]. [cit. 20. 3. 2020]. 
30 PRŮCHA, WALTEROVÁ a MAREŠ. Pozn. 3, s. 104. 
31 Ibid., s. 297–298. 
32 Instituce. In: Internetová jazyková příručka [online]. [cit. 23. 12. 2019].  
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2 PROJEVY KURIKULA VE VÝVOJI VZDĚLÁVÁNÍ V ČESKÝCH 

ZEMÍCH 

Pro správné pochopení aktuálního stavu vzdělávacího systému České republiky, vlivu 

změn a trendů na ni a postavení kurikulárních dokumentů je třeba udělat alespoň stručný exkurz 

do historického vývoje vzdělávání v Českých zemích v jeho kulturních, ekonomických, a také 

politických souvislostech, které jej formovaly. Tato kapitola si neklade za cíl nabídnout celistvý 

výklad vývoje vzdělávání a pro potřeby této práce je uveden pouze chronologicky uspořádaný 

přehled vybraných klíčových momentů a některých jejich bezprostředních dopadů na vzdělávání 

v Českých zemích. Sledována je relevantní legislativa a správní rámec vzdělávání se zvláštní 

pozorností věnované projevům různých obsahových stránek více či méně přítomného kurikula. 

2.1 Prvotní projevy kurikula 

Prvopočátky rozvoje vzdělanosti33 v Českých zemích, tedy výsledků určité cílevědomé 

formální vzdělávací činnosti přesahující přirozené učení od ostatních členů sociální skupiny 

a z vlastní zkušenosti (tzn. založené na určitém kurikulu), sahají hluboko do historie. Ve shodě 

s ostatními autory34 odborné literatury sledující počátky české vzdělanosti je Kalous klade do 

období dětství knížete Václava (doba vlády zřejmě 907–935) a jeho vzdělávání v latinské škole při 

budečském kostelu – podle legendy z Kosmovy kroniky považované za první školu na území 

Čech,35 kde pod kněžským vedením studoval náboženské texty.36  

Duchovní vůdci měli v poskytování prvního formálního vzdělání vůdčí úlohu, kterou ještě 

před narozením Václava umocnil příchod slovanských věrozvěstů Konstantina a Metoděje na 

Velkou Moravu v 9. stol. n. l., a prosazení nového písma hlaholice. Hlavní motivací jejich mise 

bylo na pozvání knížete Rostislava (doba vlády zřejmě 846–870) nezávisle na Francké říši šířit 

křesťanské učení, k čemuž byla hlaholice vytvořena především. 

Z obsahové stránky kurikula zde spatřujeme především ideovou (vzdělaný člověk je člověk 

znalý náboženství) a obsahovou (náboženské texty) dimenzi, které nicméně nejsou vtěleny do 

žádného formálně předpokládaného, respektive uznávaného dokumentu. Vytvoření nového 

 
33 Srov. PRŮCHA, WALTEROVÁ a MAREŠ. Pozn. 3, s. 362. 
34 Srov. ČONDL, Karel. První školy v Čechách a na Moravě. Pedagogika [online]. 6/1963, s. 697, [cit. 8. 6. 2020]. 
35 Ibid., s. 699. 
36 KALOUS, Jaroslav a VESELÝ, Arnošt, eds. Vzdělávací politika České republiky v globálním kontextu. 2006, 
s. 8. 
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písma je v metodické dimenzi na svou dobu pozoruhodným počinem. Celistvější dimenze 

organizační však v zásadě zcela absentuje. 

Církev hrála v řízení a kontrole vzdělávání ústřední roli až do 70. let 18. stol.37 K tomu 

Kalous uvádí, že: „V souvislosti se středověkou představou o danosti božího řádu, bylo 

i vzdělávání všech vrstev obyvatelstva orientováno na spokojení se s vlastním osudem a na 

neprotivení se řádu.“38 Důraz na náboženství byl této době příznačný, ve výuce sloužil jako základ 

mravní výchovy, ale také jako pojistka kontroly nad myšlením lidu.39 

Dalším důležitým okamžikem bylo založení pražské univerzity v roce 1348, první 

univerzity v Evropě na severovýchod od pomyslné osy spojující italskou Boloňskou univerzitu 

(1088), francouzskou Pařížskou univerzitu (1150) a anglický Oxford (1167). Navzdory v podstatě 

od počátku přítomnému napětí, nejprve národnostnímu mezi českými a německými akademiky, 

později nábožensky motivovanému v počátku 15. stol., přineslo založení univerzity veskrze 

pozitivní důsledky. Kalous si všímá, že zejména v průběhu 16. stol nárůst počtu univerzitních 

učenců působících jako učitelé a ředitelé latinských měšťanských škol výrazně zvyšoval kredit 

vzdělávání v celých Českých zemích. Katolická církev nicméně v 1. pol. 17 stol. nepřipustila 

náznaky přebírání iniciativy měšťanstva nad vlastním myšlením a vzděláváním a znovu upevnila 

svou pozici.  

Počátky formálního odborného vzdělávání je pak možné spatřit v činnosti řemeslných 

cechů, které vedle hájení zájmů svých členů a dohledu nad kvalitou a cenou zboží působily i na 

poli kvalifikační přípravy svých budoucích členů. Učňové a tovaryši byli zaměstnáváni v dílnách 

cechovních mistrů, kde se připravovali ke složení mistrovské zkoušky jako podmínky vstupu do 

cechu.40  

Jako jinde v Evropě byla typickým jevem provázejícím počátky šíření vzdělanosti 

v Českých zemích značná míra segregace. Vzdělávací příležitosti byly určovány společenskou 

diferenciací – dědičnými výsadami, stavovskou příslušností či jměním rodiny.41 

2.2 Kurikulum jako nástroj tereziánských reforem  

V důsledku odklonu od feudalismu, rozvíjející se industrializace a progresivních tendencí 

osvícenství a racionalismu se situace dočkala značného posunu. Stát se prostřednictvím 

 
37 Ibid. 
38 Ibid. 
39 Ibid., s. 9. 
40 PRŮCHA, Jan. Odborné školství a odborné vzdělávání. Fungování systému, problémy praxe a výzkum. 2019. 
s. 30. 
41 JÍLEK, Dalibor, ŠMIGOVÁ, Katarina a VĚTROVSKÝ, Jaroslav. Segregace, vzdělávací příležitost a závazky 
států. 2015, s. 71. 
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základního vzdělání pro co nejširší masy obyvatel jal řešit materiální nouzi nejnižších 

společenských vrstev, i řadu sociálně-patologických jevů, které prismatem osvícenství pramenily 

právě z negramotnosti obyvatel. 

V Habsburské monarchii, a tudíž také v zemích Koruny české, probíhaly z vůle císařovny 

Marie Terezie a později Josefa II postupně od 2. poloviny 18. stol. reformy vzdělávání a s nimi 

spojené reformy správy a řízení vzdělávací soustavy s neodmyslitelným záměrem upevnění vazby 

občana na stát a rekrutace těch schopných pro státní službu. Vzorem sloužilo vyspělejší pruské 

školství a využito bylo i odbornosti a zkušeností pruského reformátora Johanna Ignaze Felbigera 

(1724–1788).42 Pod jeho vedením byly sestaveny dva klíčové organizační a metodické dokumenty 

– Všeobecný školní řád vydaný pouhých pár měsíců po jeho příjezdu v roce 1774 a Kniha metodní 

z roku 1777.43 

Rakouskou školskou soustavu tvořily podle Všeobecného školního řádu školy triviální 

neboli obecné (tvořící páteř školské soustavy, na náklady obce a vrchnosti zřizovány ve všech 

farních obcích), školy hlavní (určeny pro měšťanské děti) a školy normální (jedna zřízena v každé 

zemi monarchie, dovršující obecné vzdělání a sloužící jako školy vzorové). Samotnou reformu 

provázela i řada podpůrných kroků, jako bylo vydávání jednotných učebnic nebo postupná 

profesionalizace učitelského stavu.44  

Vzdělávací příležitost byla konstruována všeobecně – pro všechny děti, chlapce i dívky – 

stále byla však deformována příslušností dětí k určitému stavu. „Na druhé straně Všeobecný 

školní řád zvýhodnil nejslabší společenskou vrstvu na základě sociálně ekonomického statusu 

rodiny a stanovil pro chudé děti bezplatnost veřejného vyučování,“ dodává Jílek.45 

Dokumenty navazovaly na zavedení všeobecné vyučovací povinnosti, jejíž časté 

nedodržování typicky v době polních prací ale nebylo zpočátku nijak sankcionováno, neboť bylo 

nejprve nutné vybudovat dostatečně hustou síť škol. Povinnost školní docházky, formulovaná 

tehdy spíše jako racionální doporučení, se vztahovala na děti ve věku od šesti do dvanácti let 

a sestávala z výuky trivia,46 hlavního předmětu náboženství a základů hospodářství na venkově, 

respektive průmyslu a řemesla ve městech.47  

 
42 BARTOŠOVÁ, Jana, ŠIMEK, Jan a ŠUSTOVÁ, Magdalena. Od školdozorce k inspektorovi. Historie školní 
inspekce. 2019, s. 22.  
43 Celým názvem Všeobecný školní řád pro německé normální, hlavní a triviální školy ve všech císařsko-
královských dědičných zemích a Kniha metodní pro učitele českých škol v c. k. 
44 MORKES, František. Tereziánská reforma v českém školství. In: Metodický portál RVP [online]. 2006, 
[cit. 28. 6. 2020].  
45 JÍLEK, ŠMIGOVÁ a VĚTROVSKÝ. Pozn. 41, s. 81. 
46 Trivium – termín původně označoval první stupeň středověkého univerzitního vzdělávání (gramatika, rétorika 
a dialektika) které spolu s vyšším stupněm kvadriviem (aritmetika, geometrie, hudba a astronomie) tvořilo sedm 
svobodných umění. V 18. stol. se termín začal užívat k označení elementární výuky čtení, psaní a počítání.  
47 FRAIS, Josef. Reformy Marie Terezie a Josefa II. Nejen v Českých a Moravských zemích. 2005, s. 111–112. 
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Tyto rukodělné práce a základní řemeslné a technické vzdělání je možné na úrovni 

základního vzdělání považovat za předstupeň skutečně institucionalizovaného odbornému 

vzdělávání. Významným počinem byly v tomto ohledu na našem území novátorské snahy 

Ferdinanda Kindermanna (1740–1801), od roku 1774 vrchního školního zemského dozorce 

v Čechách. Ten v duchu kritiky neužitečnosti obsahu učiva obecných škol pro život navrhl nový 

typ církevní základní školy, tzv. školu industriální. Jak uvádí ve své studii z roku 2017 J. Dostál: 

„Smysl v industriální škole viděl [F. Kindermann] v tom, že se stanou prostředkem 

hospodářského povznesení země.“48 Pracovní vyučování mělo dětem umožnit výdělek a tím 

podpořit motivaci k plnění pravidelné školní docházky dětí chudých rodin. Právě výdělečnost 

dětské fyzické práce a absence propojení s teoretickou výukou byly hlavními terči kritiky 

a nedlouho po smrti Kindermanna industriální školy zanikly.49  

Kalous také zdůrazňuje jeden obvykle opomíjený význam Všeobecného školního řádu: 

„[Ten] umožnil, aby se mezi dětstvím a dospělostí neodvolatelně a s definitivní platností 

prosadila instituce školy, neřízená rodiči, … ale státní byrokracií, což se od počátku 20. století 

začalo ukazovat jako vážný nedostatek celkové organizace školství.“50 

V průběhu 18. století byla ze strany úřadů omezována pravomoc cechů v oblasti odborného 

vzdělávání a od poloviny 18. století pak dochází v důsledku manufakturizace k zakládání 

specializovaných odborných škol.51 Restrukturalizace se dočkalo i střední školství, gymnázia byla 

konstruována jako pětileté, později šestileté vzdělávací cykly. 

Zřetelný projev kurikula je zde pak možné spatřovat také ve stanovení jazyka výuky. 

Všeobecný školní řád počítal pouze s výukou v německém jazyce. V majoritní části triviálních škol 

však probíhala výuka vzhledem ke složení obyvatelstva v češtině. Podobně v prvním a částečně ve 

druhém ročníku českých hlavních škol probíhala výuka v češtině, v němčině pokračovala až ve 

vyšších ročnících. Výuka ve školách normálních probíhala výhradně v němčině. Na gymnáziích se 

učilo německy, od třetího ročníku latinsky.52 Je patrné, že co bychom dnes označili zamýšleným 

kurikulem, se nezřídka rozcházelo s kurikulem realizovaným již v základních rysech. 

Další projevy kurikula lze spatřovat v šíři podpůrných kroků, které reformu doprovázely 

a rozvíjejí metodickou a organizační dimenzi tehdejšího kurikula. Příkladem budiž vznik 

tzv. praeparand pro přípravu budoucích učitelů, zřízení centrálního vydavatele učebnic 

 
48 DOSTÁL, Jiří. Historie technického a rukodělného vzdělávání na území České republiky v 18. a 19. století. In: 
Journal of Technology and Information Education [online]. 9(2)/2017, s. 35. 
49 Ibid., s. 36. 
50 KALOUS a VESELÝ, eds. Pozn. 36, s. 12. 
51 PRŮCHA. Pozn. 40, s. 30–31. 
52 MORKES, František. Největší reforma školství v dějinách, 230. výročí Všeobecného školního řádu. Učitelské 
noviny [online]. 33/2004, [cit. 12. 10. 2019]. 
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(C.k. sklad školních knih a knihtiskárna) či zmíněná Felbigerova Kniha metodní v mnohém 

navazující na myšlenky J. A. Komenského, který byl tou dobou v přísně katolické Monarchii 

persona non grata.53  

Vliv církve na vzdělávání byl v období tereziánských reforem záměrně omezován. Politické 

zřízení školské z roku 1805 ponechalo v rukou církve v oblasti školství pouze dozor vykonávaný 

nižšími církevními funkcionáři. Krokem zpět se následně ukázal konkordát z roku 1855.54 Jeho 

vyhlášením mělo být veškeré vyučování katolické mládeže ve všech jak veřejných, tak neveřejných 

školách včetně učilišť přiměřeno učení katolického náboženství a stvrzen byl církevní dozor, 

kterému podléhali všichni učitelé obecných škol pro katolíky. Vzhledem ke konstrukci 

vzdělávacího systému tak byla církvi podřízena značná většina národního školství.55 

Jistý zlom nastal přijetím říšského zákona56 upravující vzájemné postavení církve a škol 

v roce 1868 a tzv. Hasnerova zákona57 v roce 1869. Církev byla opět upozaděna a zbavena 

kompetence dozoru nad školami. Bezprostřední dozor a další pravomoci v oblasti školství byly 

svěřeny nově vznikajícímu trojstupňovitému systému orgánů státní správy – místním, okresním 

a zemským školním radám.58 Školská soustava sestávala na základní úrovni z osmiletých škol 

obecných a škol občanských (měšťanských). Po pěti letech navštěvování obecné školy mohly děti 

pokračovat studiem na školách měšťanských nebo středních, eventuálně další tři roky pokračovat 

v obecné škole. Čeština a němčina byly ve výuce namísto dosavadního upřednostňování němčiny 

postaveny na stejnou úroveň. Obsahová dimenze kurikula doznala v ustanovení § 3 Hasnerova 

zákona ve smyslu předmětového výčtu rozšíření. Bez zajímavosti není, že učivo z „přírodovědy“, 

„zeměvědy“ a „historie“ bylo vymezeno jako „[to], čeho nejvíce [je] potřebí věděti … zvláštní zřetel 

majíc k vlasti a ústavě vlastenecké” a to s předpokladem nejistého personálního zabezpečení 

výuky, od kterého až se měla odvozovat „míra“, ve které se mělo těmto předmětům vyučovat.  

Původně ambiciózní nastavení povinné osmileté školní docházky (od šesti do čtrnácti let) 

a její nekompromisní prosazování však bylo v důsledku protestů zejména z agrárních oblastí, 

které přicházely odchodem práceschopných dětí do škol o bezplatnou pracovní sílu, deformováno 

celou řadou úlev a výjimek z povinné docházky. Úlevy konečně odstranil teprve tzv. Malý školský 

 
53 Ibid. 
54 Konkordát byl zaveden mezi státem (císařským patentem č. 195/1855 ř. z., kterým se vyhlašuje úmluva 
(konkordát) uzavřená mezi Svatou Stolicí a Rakouským císařstvím r. 1855) a církví (papežem vyhlášený v bule 
Deus humanis salutae auctor) pro celou rakouskou monarchii. Roku 1870 byl Rakouskem jednostranně 
vypovězen. 
55 TRETERA, Rajmund Jiří a PŘIBYL, Stanislav. Konfesní právo a církevní právo. 1997, s. 88–90.  
56 Říšský zákon č. 48/1868 ř. z., jímžto se vydávají základní pravidla o postavení školy k církvi. 
57 Říšský zákon č. 62/1869 ř. z., jímžto se uvádějí pravidla vyučování ve školách obecných. 
58 KALOUS a VESELÝ, eds. Pozn. 36, s. 14.  
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zákon z roku 1922, který po vzniku Československa přinášel první zásadnější změny do rakousko-

uherského vzdělávacího systému.59 

2.3 Kurikulární krize  

Po vzniku samostatného československého státu nastala hodnotovou optikou formální 

kontinuita a materiální diskontinuita – byl převzat celý právní řád včetně správního systému, 

a tak i nadále platil za východisko školského systému Hasnerův zákon. Jak bylo již naznačeno 

výše, v roce 1922 byl novelizován tzv. Malým školským zákonem č. 252/1922 Sb. z. a n. Vedle 

zrušení úlev z povinné školní docházky umožnil ustanovením § 9 společné vzdělávání dívek 

a chlapců, a ustanovení § 10 přispělo ke zrovnoprávnění postavení učitelek a učitelů, když byla 

zároveň zrušena v podstatě všechna dosavadní pravidla obsazování učitelů upřednostňující muže. 

Církevním úřadům byl svěřen dozor nad výukou náboženství na obecných a občanských školách, 

který ovšem podle ustanovení § 1 zákona č. 292/1920 Sb. z. a n., jímž se upravuje správa školství, 

podléhal nejvyšší správě příslušející státu, respektive Ministerstvu školství a národní osvěty 

a dílčím způsobem také Ministerstvu zemědělství jako jejím vykonavatelům.  

Zmíněný zákon č. 292/1920 Sb. z. a n. zavedl několik dílčích především organizačně-

správních změn. Ministerstvo školství a národní osvěty přebralo kompetence do té doby náležící 

zemské radě školní a zemské radě politické mimo jiné ve věcech vysokého, středního a odborného 

vzdělávání.60 Dále pak byly u každého župního úřadu zřízeny župní rady školní. Těm byla svěřena 

zbytková pravomoc rozhodovat o všech vzdělávacích věcech v příslušné župě, pokud nebyly 

výslovně svěřeny Ministerstvu školství a národní osvěty nebo jemu podřízeným orgánům nebo 

Ministerstvu zemědělství – tedy zejména pravomoc zemských rad školních v oblasti obecných 

a občanských škol, ale i dílčí působnosti dalších správních orgánů.61 

Na místě je též zmínit, že kompetence Ministerstva školství a národní osvěty se vládním 

nařízením č. 25/1925 Sb. z. a n., o výkonu nejvyšší správy vychovávání a vyučování, jakož i dozoru 

k němu a o působnosti Ministerstva školství a národní osvěty ve věcech škol průmyslových, 

odborných a pokračovacích škol živnostenských (škol učňovských), dále rozšířila i na odborné 

vzdělávání, a jedinými školami, které nebyly zahrnuty do jeho působnosti, tak zůstaly na úrovni 

základního odborného, středního odborného a vyššího odborného vzdělávání školy zemědělské.  

Po vzniku samostatného Československa je původní systém postupně reformován 

a modernizován je i systém odborného vzdělávání. Podmínkou účasti na odborném vzdělávání je 

 
59 Zákon č. 252/1922 Sb. z. a n., jímž se mění a doplňují zákony o školách obecných a občanských. 
60 Zákon č. 292/1920 Sb. z. a n., jímž se upravuje správa školství, § 2 odst. 1.  
61 Ibid., § 3 a 10. 



16 
 

ukončená povinná školní docházka. Struktura sestávala ze škol učňovských (kombinace 

teoretické výuky ve škole a praxe v podnicích, obvykle tříleté), odborných škol nižšího stupně 

(teoretická a praktická výuka), průmyslových mistrovských škol, reálek a vyšších průmyslových 

a jiných odborných škol. Ve vyšším stupni z vyšších odborných a vysokých škol.  

Počátek 20. stol. byl obdobím řady přímých i nepřímých snah o kurikulární reformu. 

Mnoho osobností formulovalo své představy o výchovně-vzdělávacím procesu, jejichž jednotícím 

prvkem byl důraz na potřeby žáků, jejich tvořivost a samostatnost. Ze všech uveďme alespoň 

Otokara Chlupa a jeho dílo Pedagogika. Chlup byl silným kritikem vzdělávacího materialismu 

soustředícího se na množství učiva (v zamýšleném kurikulu) a tato myšlenka byla významným 

východiskem i při tvorbě současné soustavy kurikulárních dokumentů, především pak rámcových 

vzdělávacích programů, o kterých budeme hovořit dále. 

K očekávaným klíčovým reformám školské správy ve 20. letech nicméně i s ohledem na 

její úzkou provázanost s širší veřejnou správou nedošlo. Za zmínku stojí snad jen sloučení zemské 

a okresní instance školských úřadů v roce 1928. Školská správa zůstává součástí správy politické, 

ve které ale chybí o školství zájem i odbornost a roste tlak odborné veřejnosti na zřízení 

samostatné školské správy podléhající výhradně Ministerstvu školství a národní osvěty. 

V polovině 30. let byly ještě zákonem č. 233/1935 Sb., o újezdních měšťanských školách zřízeny 

újezdní školské rady – správní orgány společné pro školní obce a školní újezd, územně-správní 

celek tvořený několika školními obcemi, které vykonávaly činnost místních školních rad. Další 

diskuse o přesné podobě školské správy byly na čas přerušeny vstupem okupačních vojsk na území 

státu. Válečné období lze stručně charakterizovat jako dobu degradace československého školství 

protektorátní mocí, která se ho snažila, stejně jako všechny ostatní dostupné prostředky, využít 

k dosahování svých mocenských zájmů – podrobení obyvatelstva a prosazení svých zvrácených 

rasových teorií.62 

V souvislosti s obdobím první republiky je také na místě zmínit, jak si ve svém referátu 

K historii českého církevního školství všímá Morkes,63 že „…značně charakteristickým rysem 

školství demokratické předmnichovské republiky byl – alespoň v oblasti středního školství – 

jeho etatismus. …[P]ředevším v oblasti středního školství (a tedy hlavně gymnázií) byly 

realizovány značně intenzívní postátňovací snahy. Proces postátňování škol vyplýval 

především ze snahy nestátních zřizovatelů (tedy ze strany nejrůznějších spolků, řady měst, ale 

i církve) zbavit se tíživého finančního břemene. Významnou roli však sehrávala v té době i stále 

 
62 KALOUS a VESELÝ, eds. Pozn. 36, s. 17. 
63 MORKES, František. K historii českého církevního školství. Referát na setkání ředitelů církevních škol. 7. 11. 
2000, s. 19–21.  
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intenzívněji se uplatňující myšlenka, že o vzdělání vyšší než jaké poskytuje obecná a měšťanská 

škola se má postarat především stát.“64 

Po konci 2. světové války se vývoj školského systému podobal západoevropskému. To 

skončilo rokem 1948 a až do revolučního roku 1989 lze toto období charakterizovat podobně jako 

období nacistické okupace v čase sílícím podřizování školství výhradně ideologickým zájmům 

moci. Byť byl zpočátku alespoň rétoricky kladen důraz na demokratizaci školského systému, 

okamžikem nastolení komunistické moci dochází k upřednostňování stranické příslušnosti před 

obornou kvalifikací.  

Určitou diskontinuitu zavádí zákon č. 95/1948 Sb., o základní úpravě jednotného školství, 

tzv. Nejedlého zákon. Jednak prodlužuje povinnou školní docházku na devět let, jednak zavádí 

nové uspořádání školské soustavy. Začleněny jsou mateřské školy, na pětileté národní školy – 

obdobu dnešního prvního stupně základních škol – navazovaly čtyřleté střední školy odpovídající 

dnešnímu druhému stupni základní školy. Střední stupeň vzdělávání představují školy III. stupně 

(původně střední školy) a jsou nejvýše čtyřleté. Zároveň ale zákon vyloučil jakoukoliv vnitřní 

diferenciaci škol. V následujících letech je školský systém dále přibližován sovětskému modelu 

zneužívání vzdělávání ke státním, respektive stranickým ideologickým a ekonomickým zájmům. 

Zákonem z roku 1978 o státní správě ve školství65 byly školské správní orgány podřízeny orgánům 

stranickým od místní přes okresní a krajskou až po nejvyšší úroveň státní správy a samosprávy. 

Reformační snahy jsou v zásadě jen pasivními reakcemi na akumulované problémy, perspektiva 

konstruktivního posunu vpřed téměř zcela absentovala.66 

2.4 Renovace kurikula 

Revoluční rok 1989 vedl vedle politických a ekonomických změn ve svém důsledku i ke 

změnám vzdělávacího systému. Po mnoha letech nesvobody a uzurpace školství jako nástroje 

politického (třídního) boje se dostává do popředí snaha o skutečnou demokratizaci a dávno 

potřebnou reformaci školství.  

Již v roce 1990 byly přijaty zákony č. 171/1990 Sb. a č. 522/1990 Sb., novelizující zákon 

č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol, středních škol a vyšších odborných škol, a zákon 

č. 564/1990 Sb., ze dne 13. 12. 1990, o státní správě a samosprávě ve školství, rušící zákon o státní 

správě ve školství. Systémové změny, které tyto legislativní kroky ve snaze o co nejrychlejší 

odpoutání od systému nesvobody přinesly, se vzhledem ke své nepromyšlenosti a unáhlenosti 

 
64 Ibid., s. 19. 
65 Zákon č. 77/1978 Sb., zákon České národní rady o státní správě ve školství. 
66 KALOUS a VESELÝ, eds. Pozn. 36, s. 18–20. 
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ukázaly jako nepříliš vydařené. Dalším snahám 90. let se však již podařilo vykročit správným 

směrem.  

Nezávislá mezioborová skupina pro transformaci vzdělávání (NEMES) v roce 1991 

vypracovala dokument s názvem Svoboda ve vzdělávání a česká škola jakožto návrh projektu 

změny vzdělávacího systému v České republice. Tým vedený tehdejším děkanem Pedagogické 

fakulty Univerzity Karlovy Jiřím Kotáskem pak do společenské diskuse přispěl reformní koncepcí 

Budoucnost vzdělání a školství v obnovené demokratické společnosti a ve sjednocující se Evropě. 

Byť, jak NEMES v samotném textu dokumentu připouští, „…jsme se zatím nemohli opřít 

o společenský konsens v cílech a zásadách vzdělávací politiky a jelikož se bez vzdělávací politiky, 

kterou si představujeme založenu na demokratických principech, nemůžeme ve svém postupu 

obejít, museli jsme si ji do značné míry formulovat sami,“ představují tyto dva dokumenty 

nejvýznamnější a nejkomplexnější reformní texty 90. let. V duchu společných hodnotových 

východisek demokracie, humanismu, liberalizace vztahu mezi jednotlivcem a společností, 

respektu k individualitě, důstojnosti a nezadatelným právům jednotlivce a předávání hodnotové 

paměti potomkům položily základy nadcházející systémové transformace. 

Na ministerské úrovni byla představa nové kurikulární politiky v roce 1994 vtělena do 

Programu rozvoje vzdělávací soustavy České republiky – Kvalita a odpovědnost. Ve druhé 

polovině 90. se také začínají objevovat nové kurikulární dokumenty. V roce 1995 jím byl Standard 

základního vzdělávání, jenž měl zpracovávat ucelenou představu o cílech a obsahu základního 

vzdělávání. Nevhodně nastavený rozsah vymezeného obsahu základního vzdělávání (detailním 

výčtem kmenového učiva) však vedl v letech 1996–1997 k vytvoření vzájemně si konkurujících 

vzdělávacích programů Obecná škola, Základní škola a Národní škola. 

Stěžejním okamžikem se v roce 2001 stalo přijetí Národního programu rozvoje 

vzdělávání v České republice – Bílé knihy.67 Tento komplexní, materiálně kurikulární dokument 

byl i pod vlivem souboru podkladových studií a odborných stanovisek68 výsledkem několikaleté 

diskuse k rozvedení hlavních cílů vzdělávací politiky schválených usnesením vlády České 

republiky č. 277 ze dne 7. 4. 1999, právě za účelem veřejné diskuse vtělených do Koncepce 

vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy v České republice dne 13. 5. 1999 zveřejněné 

Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy (dále jen „MŠMT“). 

 
67 Pojem Bílá kniha se užívá pro označení strategických koncepčních dokumentů celistvě pojednávajících o určité 
problematice. Pojem není vyhrazen oblasti vzdělávání, Ministerstvo dopravy kupříkladu vydalo v roce 2015 
materiál Bílá kniha – Koncepce veřejné dopravy 2015–2020 s výhledem do roku 2030. 
68 Myšleny jsou zejména podkladová zpráva pro OECD Proměny vzdělávacího systému v České republice, 
navazující Zpráva examinátorů OECD o vzdělávacím systému v České republice (1996) a analytická studie České 
vzdělávání a Evropa – strategie rozvoje lidských zdrojů v ČR při vstupu do Evropské unie (1999). 
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Jak sama Bílá kniha uvádí, „je pojata jako systémový projekt, formulující myšlenková 

východiska, obecné záměry a rozvojové programy, které mají být směrodatné pro vývoj 

vzdělávací soustavy ve střednědobém horizontu“. Jedná se o materiál závazný pro tvorbu 

a realizaci formulovaných obecných výchovně-vzdělávacích cílů. Vedle celé řady dalších 

otázek vymezuje v duchu decentralizačních a participačních principů úlohy různých úrovní řízení 

a správy nově konstruovaného vzdělávacího systému. Na centrální úrovni jde především o oblasti 

vytváření střednědobé a dlouhodobé koncepce a strategie všech sektorů vzdělávací soustavy; 

tvorbu a průběžnou inovaci kurikulární politiky a zajišťování kvality vzdělávání; politické 

působení; řízení, financování a tvorba legislativy; a rozvoj lidských zdrojů napříč systémem 

vzdělávání. V nižších stupních řízení je pozornost zaměřena především na zajištění a přípravu 

personálního substrátu řízení a správy nového systému vzdělávání.69 Bílá kniha se stává 

základním strategickým materiálem pro následující desetiletí vzdělávací politiky České republiky. 

Výše shrnuté debaty a přípravné práce vyústily v roce 2004 k přijetí několika stěžejních 

právních předpisů, které definují současný český vzdělávací systém. V první řadě jimi jsou zákon 

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání 

(školský zákon), který uceleně normuje oblast regionálního školství a zákon č. 563/2004 Sb., 

o pedagogických pracovnících, stanovující pravidla pro personální substrát nezbytný k realizaci 

výchovně-vzdělávacímu procesu. Doplňuje je souhrnný změnový zákon č. 562/2004 Sb., kterým 

se mění některé předpisy v souvislosti s přijetím školského zákona. 

Relevantní materii školských předpisů se budou věnovat podkapitoly 3.2 a 3.3. Pro účely 

této kapitoly postačí doplnit, že školský zákon zavedl nový systém kurikulárních dokumentů. 

Sestává ze dvou úrovní – státní úrovně a školní úrovně. Státní úroveň tvoří soustava rámcových 

vzdělávacích programů dle jednotlivých oborů vzdělání (a až do novely školského zákona z roku 

2020 též jim nadřazený Národní program vzdělávání, který nadále součástí systému 

kurikulárních dokumentů není). Školní úroveň je tvořena školními vzdělávacími programy. 

 
69 MŠMT. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. 2001, s. 20–21. 
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3 PRÁVNÍ RÁMEC 

V úvodní kapitole byly vymezeny pojmy vzdělá(vá)ní, kurikulární dokumenty a některé 

další základní pojmy z oblasti vzdělávání optikou přesahující obor práva, zejména pedagogiky 

a sociologie. Druhá kapitola shrnula stěžejní okamžiky v rozvoji kurikula ve vzdělávání v Českých 

zemích. V této kapitole bude vymezen okruh relevantních pramenů práva, v jehož rámci se 

budeme pro účely této práce pohybovat, a stručně charakterizován klíčový pramen školského 

práva – zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Sledováno bude, jakým způsobem 

pracují prameny práva s výše uvedenými pojmy a zda jsou chápány stejně napříč všemi úrovněmi 

právního řádu co do jejich právní síly. Dále budou představeny nejdůležitější konstrukční prvky 

vzdělá(vá)ní podle školského zákona se zvláštní pozorností věnované systému kurikulárních 

dokumentů a jeho případným nedostatkům. V závěru kapitoly budou pro takto identifikované 

problematické aspekty právní úpravy formulována modelová východiska, která poslouží k dalším 

úvahám. 

3.1 Prameny práva 

Tematické vymezení této práce zaměřuje pozornost především k oblasti školského práva. 

Jedná se o soubor hmotněprávních a procesněprávních pramenů správního práva, odvětví práva 

veřejného. Soubor je tvořen specifickými prameny tvořícími právní základ vzdělávacího systému 

(např. školský zákon, či zákon o pedagogických pracovnících), dílčím souborem pramenů 

takzvaně obslužných, poskytujících úpravu obecného rámce jinak zvláštní úpravě školství 

(např. správní řád, či soudní řád správní), a dále dílčím souborem prováděcích právních předpisů. 

V práci se dotkneme i celé řady dalších pramenů napříč mnoha oblastmi práva. V této části jsou 

pro přehlednost uvedeny jen ty nejdůležitější.70 

3.1.1 Mezinárodní právo a právo EU 

Některých pramenů mezinárodního práva a práva EU se okrajově dotkneme v souvislosti 

se studiem relevantní judikatury. Pro předmět zkoumání této práce však nemají většího významu, 

těžiště spočívá na právu vnitrostátním. 

 
70 Pro všechny v této práci citované prameny práva platí, že se má na mysli znění platné a účinné k datu 
vypracování této práce, pokud není uvedeno jinak. 
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3.1.2 Ústavní rovina  

V ústavní rovině se budeme v práci zabývat zejména těmito prameny: 

• Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky (dále jen „Ústava“) a 

• Usnesení předsednictva České národní rady č. 2/1993 Sb., o vyhlášení Listiny základních 

práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky (dále jen „Listina“). 

3.1.3 Zákony  

Zákony, jimiž se budeme v této práci zabývat především, jsou: 

• Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 

vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“); 

• Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 

„SŘ“) a 

• Zákon č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „SŘS“). 

3.1.4 Podzákonné právní předpisy 

Zabývat se budeme zejména prováděcími právními předpisy ke školskému zákonu. Těmi 

hlavními jsou: 

• Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším 

odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů; 

• Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné 

školní docházky a  

• Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. 

3.1.5 Vztah k judikatuře 

Pro tuto práci bude zásadní zejména relevantní judikatura Nejvyššího správního soudu 

(dále jen „NSS“) a Ústavního soudu České republiky (dále jen „ÚS“) k právní povaze rámcových 

vzdělávacích programů, a dále pak soubor rozhodnutí soudů k právní povaze opatření obecné 

povahy. Jsou jimi: 

• Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2011, č. j. 1 Ao 1/2011-49; 

• Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. I. ÚS 1831/11; 
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• Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2005, č. j. 1 Ao 1/2005-98; 

• Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2007, č. j. 3 Ao 1/2007-44 a 

• Nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07. 

3.2 Vzdělá(vá)ní podle školského zákona 

S pojmem vzdělá(vá)ní pracují už právní předpisy nejvyšší právní síly. Vzhledem k jejich 

principiální obecnosti však nepřekvapí, že se samy nijak nepokoušejí stanovit jeho konkrétní 

obsah. 

V Ústavě lze najít o vzdělání zmínky dvě, a to v čl. 84 odst. 3 a 93 odst. 2. Ve spojení 

s přívlastky „vysokoškolské“ a „právnické“ je tu vzdělání míněno jako jeden ze základních 

kvalifikačních předpokladů pro jmenování do funkce soudce, respektive ústavního soudce.71  

Ústavní zákon č. 91/1991 Sb., o Ústavním soudu České a Slovenské Federativní Republiky, 

nic bližšího neuvádí, zákon č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích už nicméně upřesňuje, že 

„vysokoškolským právnickým vzděláním“ se rozumí „řádně ukončené studium v magisterském 

studijním programu v oblasti práva na vysoké škole v České republice“. Je tak zřejmé, že je v této 

souvislosti vzdělání chápáno jako jistý stav – výsledek jistého druhu a typu vzdělávání. 

Listina se už vzdělání věnuje podrobněji. V ustanovení čl. 33 zakotvuje ústavní právo na 

vzdělání a také jistou povinnost s tímto právem úzce spojenou. Obsahu pojmu se ovšem také 

nevěnuje. Zůstává tedy na prováděcích zákonech a výkladu, aby mu vtiskly konkrétní obsah. To je 

ostatně i konzistentní stanovisko ÚS, mimo jiné ho konstatuje např. v bodě 79 rozhodnutí ze dne 

27. 1. 2015, sp. zn. Pl. ÚS 16/14, když říká, že „[u]stanovení čl. 33 Listiny, kterým je právo na 

vzdělání garantováno, nestanoví, jaký je rozsah "vzdělání", které především v první větě svého 

prvního odstavce pokrývá. Školský zákon, který je jedním ze zákonů, které toto ustanovení 

provádějí…“ 

Pro tuto práci klíčovým pramenem práva, jehož základním konstrukčním prvkům je 

věnována tato podkapitola, je tedy zákon č. 561/2004 Sb., školský zákon, který nahradil zákon 

č. 29/1984 Sb., o soustavě základních škol a středních škol (školský zákon). 

„Předchozí zákon byl především zákonem o školách (koneckonců to měl i v názvu), ten 

současný je pak zákonem o vzdělávání.“72  

 
71 SLÁDEČEK, Vladimír, MIKULE, Vladimír, SUCHÁNEK, Radovan a SYLLOVÁ, Jindřiška. Ústava České 
republiky. 2016, s. 928 a 1077–1078. 
72 VALENTA, Jiří. Školské zákony a prováděcí předpisy s komentářem + CD. 2014, s. 23. 
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Předmětem úpravy školského zákona vymezeným v ustanovení § 1 je předškolní, základní, 

střední, vyšší odborné a některé jiné vzdělávání ve školách a školských zařízeních. Stanoveny jsou 

podmínky, za nichž se vzdělávání uskutečňuje, působnost orgánů vykonávajících státní správu 

a samosprávu ve školství a práva a povinnosti fyzických a právnických osob zúčastněných na 

procesu vzdělávání. Vedle vzdělávání upravuje školský zákon také školské služby poskytované 

školskými zařízeními dle ustanovení § 7 odst. 4 coby doplnění nebo podporu vzdělávání ve 

školách. Jedná se o komplexní právní předpis upravující oblast regionálního školství.73 

Regionálním školstvím je míněna nejrozsáhlejší část školské soustavy – ve své podstatě veškeré 

školství vyjma školství terciálního, které je s výjimkou vyššího odborného vzdělávání upraveno 

zvláštním zákonem.74 

Školský zákon také rozlišuje vedle vzdělání i pojem vzdělávání. Z důvodové zprávy zákona 

vyplývá, že záměrem legislativce bylo rozlišení procesu (vzdělávání) a výsledku (vzdělání). 

Vzdělání je tedy v dikci školského zákona úspěšným výsledkem procesu vzdělávání.75 Zákon nadto 

zavádí legislativní zkratku, a pojem vzdělávání zahrnuje pro účely jeho aplikace vzdělávání 

a výchovu.76 

Důvodová zpráva se vypořádává i s nesouladem terminologie školského zákona s tou 

použité v Listině, „kde je uvedeno, že ‚Každý má právo na vzdělání‘, tedy na výsledek vzdělávání, 

ten ovšem nelze z různých důvodů každému zaručit…“77 S tímto se lze bez obtíží ztotožnit 

a přijmout výklad, podle něhož je „…pojem ‚vzdělání‘, uvedený v Listině, chápán [ve školském 

zákoně] jako ‚vzdělávání‘ ve smyslu procesu i ‚vzdělání‘ ve smyslu výsledku…“ Ostatně i některá 

další ústavně zaručená práva mají obdobnou povahu, kdy míří na ochranu jak procesu, tak 

dosažení výsledku. Příkladem může být svoboda vědeckého bádání a umělecké tvorby.78 Její 

esencí je umožnit každému v kautelách inherentně daných jinými základními právy a svobodami79 

nikým a ničím nerušený výzkum a tvorbu, a vytvořit pro ně adekvátní podmínky. Nikdo se však 

nemůže na základě čl. 15 odst. Listiny ani jiného ustanovení domáhat práva dosáhnout výsledku, 

pokud ho ovšem nedosáhne právě svou činností – procesem směřujícím k výsledku.80 V této 

souvislosti dochází ÚS ke stejnému závěru, byť v oblasti vysokoškolského vzdělání, ve kterém je 

právo na vzdělání již z dikce Listiny ve smyslu distributivnosti poněkud odlišného charakteru. 

 
73 KATZOVÁ, Pavla. Školský zákon. Komentář. 2008, s. 2. 
74 Zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách). 
75 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva k vládnímu návrhu zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), sněmovní tisk 602/0. s. 108. KATZOVÁ. Pozn. 73, s. 2. 
76 Školský zákon, § 1. Ibid. 
77 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva ke školskému zákonu. Pozn. 75, s. 108. 
78 Listina, čl. 15 odst. 2. 
79 Srov. např. usnesení Ústavního soudu ze dne 19. 4. 2004, sp. zn. IV. ÚS 606/03. 
80 FILIP, Jan. Vybrané kapitoly ke studiu ústavního práva. 2011, s. 91 a 94. 



24 
 

V nálezu ze dne 3. 4. 1996, sp. zn. Pl. ÚS 32/95, soud konstatuje, že „[p]rávo na vzdělání na 

vysoké škole nelze tedy … chápat jako základní právo v tom smyslu…, že by stát byl povinen 

zaručit komukoliv takové vzdělání, jaké si přeje“. 

Toto rozlišení pojmů vzdělání a vzdělávání se zdá být i v souladu se zněním čl. 84 a 93 

Ústavy. Jak bylo uvedeno výše, vzdělání je zde chápáno jako výsledek, což se v kontextu 

materiálních předpokladů pro výkon funkce soudce jeví jako adekvátnější podmínka, nežli se 

v určitém okamžiku (kvalifikačního) procesu teprve účastnit. 

V souvislosti s konstrukcí vzdělávacího systému podle školského zákona je pro účely této 

práce také namístě rozlišit pojmy druh vzdělávání (a vzdělání), stupeň vzdělání a také typ 

vzdělávání (a vzdělání). 

Druhy vzdělávání jsou stanoveny předmětem úpravy školského zákona v ustanovení § 1. 

Vedle předškolního, základní, středního a vyššího odborného jde také o jiné vzdělávání, jímž se 

rozumí vzdělávání v konzervatoři,81 základní umělecké, jazykové a zájmové vzdělávání,82 

a konečně také další vzdělávání83.84  

Stupněm vzdělání se rozumí dosažená úroveň příslušného úspěšně ukončeného 

formálního vzdělávání.85 Obecně platí, že úspěšným ukončením určitého druhu vzdělávání je 

získán určitý stupeň vzdělání, kde výjimku tvoří předškolní vzdělávání, jehož ukončení k žádnému 

stupni vzdělání nevede, podobně jako zájmové a některé formy dalšího vzdělávání. Kupříkladu 

(řádným) ukončením základního vzdělávání je dosaženo základního stupně vzdělání. Zákon pak 

také připouští, aby byl určitý druh vzdělávání poskytován na jiném druhu školy.86  

Typ vzdělávání je určen typem školy. „Ty neplynou přímo ze školského zákona, nýbrž 

jsou stanoveny v prováděcích předpisech87 vydaných na základě [§ 7] odstavce 3 věty poslední 

… pro účely jejich označování.“88 Jsou jimi např. gymnázium, střední zemědělská škola nebo 

obchodní akademie. 

 
81 Školský zákon, Část pátá. 
82 Školský zákon, Část osmá. 
83 Školský zákon, Část devátá. 
84 RIGEL, Filip. § 1 Předmět úpravy. In: RIGEL, Filip, BAHÝLOVÁ, Lenka, KUDROVÁ Veronika, MORAVEC 
Ondřej a PUŠKINOVÁ Monika. Školský zákon. Komentář. 2014, s. 21–22. 
V této souvislosti hovoří komentář na s. 21 o „typech vzdělání“, což je dle mínění autora na základě dikce zákona 
nesprávně. V ustanovení § 7 odst. 3 školského zákona se v různých souvislostech hovoří jak o druzích, tak o typech 
škol. Typy škol stanoví dle školského zákona jiný právní předpis, viz dále. Z toho dle mínění autora plyne, že pro 
kategorizaci vzdělávání ve smyslu § 1 školského zákona je nutné užití pojmu „druhy vzdělávání“.  
85 Školský zákon, § 45, § 58, § 87 a § 92. Vedle stupňů vzdělání vymezených ve školském zákoně zná český právní 
řád ještě stupeň vysokoškolského vzdělání, upravený zákonem č. 111/1998. Sb., o vysokých školách. 
86 Školský zákon, § 45 odst. 1. 
87 Ustanovení § 1 vyhlášky MŠMT 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, a ustanovení 
§ 5 vyhlášky MŠMT 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, 
žáků a studentů mimořádně nadaných. 
88 RIGEL, Filip. § 7 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení. In: Pozn. 84, s. 50. 

https://www-beck-online-cz.ezproxy.is.cuni.cz/bo/document-view.seam?documentId=onrf6mrqga2f6njwge
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Ve světle výše uvedeného pak platí, že výsledek určitého druhu vzdělávání nebo typu 

vzdělávání je určitý druh vzdělání, respektive typ vzdělání. 

3.2.1 Škola 

Dalším pojmem školského práva, jež je nezbytné v této části práce vymezit, je škola jako 

základní institucionální stavební prvek vzdělávací soustavy. Ústava pracuje s pojmem škola jen 

co do míry předpokladu existence vysokých škol poskytujících právnické vzdělání, což plyne 

z ustanovení, kterým jsme se věnovali dříve v souvislosti s pojmem vzdělání. Listina naproti tomu 

v čl. 33 odst. 2 předpokládá konkrétně existenci základních, středních a vysokých škol. V odst. 3 

dále počítá s možností existence jiných než státních, a v čl. 16 v souvislosti se zakotvením svobody 

výkonu náboženství nebo víry výslovně předpokládá existenci státních škol. 

Školský zákon přesnou definici pojmu škola neobsahuje. Toho si praxe samotného 

vzdělávání příliš nevšímá, úvahy to ale komplikuje jak ředitelům, tak právním teoretikům. 

Jurisprudence dochází v zásadě ke dvojímu výkladu pojmu škola. Autoři se ve svých výkladech 

nicméně rozcházejí již v otázce, zda je škola dle současné právní úpravy (vzdělávací) institucí.89  

Katzová si institucionálním charakterem školy, vedle pojmového odlišení školy od 

právnické osoby coby nositelky práv a povinností, pouze pomáhá při negativním vymezení škol, 

které spadají do působnosti školského zákona. Z dikce ustanovení § 7 odst. 1: „Vzdělávací 

soustavu tvoří školy a školská zařízení podle tohoto zákona,“ kategoricky vyvozuje, „že školský 

zákon pracuje s dvěma základními pojmy představujícími činnosti, jejichž právní úprava je 

těžištěm školského zákona, tedy pojem ‚škola‘ a pojem ‚školské zařízení‘. Dále konstatuje, že: 

„Škola je definována jako činnost spočívající v uskutečňování vzdělávání podle vzdělávacích 

programů uvedených v § 3 školského zákona.“90 A následně institucionální charakter školy 

z pohledu školského zákona výslovně odmítá „s ohledem na to, že škola ani školské zařízení není 

školským zákonem pojata jako instituce…“91 Pro úplnost je možné doplnit, že poslední uvedený 

závěr Katzové se týká výkladu ustanovení § 28 školského zákona vymezující povinnou 

dokumentaci, která je dle důvodové zprávy „nezbytná z důvodu zajištění základních informací 

o vzdělávací instituci“.  

K poněkud odlišným, a méně vnitřně rozporným, závěrům docházejí Rigel i Valenta. Oba 

shodně tvrdí, že „[š]kolou rozumí [§ 7] odst. 2 instituci poskytující vzdělávání … podle 

 
89 KATZOVÁ. Pozn. 73, s. 27–28 a s. 139. RIGEL, Filip. § 7 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení. In: Pozn. 
84, s. 49. VALENTA. Pozn. 72, s. 34. 
90 KATZOVÁ. Pozn. 73, s. 27. 
91 Ibid., s. 139. 
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vzdělávacích programů uvedených v § 3,“92 respektive že „[z]a školu se podle tohoto zákona 

považuje jen taková vzdělávací instituce, která poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích 

programů uvedených v § 3, tedy vzdělávání, jehož obsah, kvalita a výstup jsou garantovány 

státem … a [z]a školské zařízení podle tohoto zákona je považována instituce, která poskytuje 

služby a vzdělávání, které doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách“.93 

Rigel také nad uvedené upozorňuje, „že na řadě jiných míst ŠkolZ nehovoří o škole jako 

o instituci, nýbrž jako o činnosti, kterou může vykonávat právnická osoba nebo organizační 

složka státu (§ 8 odst. 7 aj.)“.94 K odkazovanému ustanovení § 8 odst. 7 už však komentář mlčí. 

Všichni autoři se nicméně shodují na tom, že školu pro aplikaci školského zákona definuje 

„uskutečňování vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3“95 a dále, že toto je 

možné výhradně činností škol vymezených v ustanovení § 7 odst. 3. 

Důvodová zpráva ke školskému zákonu se k této problematice vyjadřuje relativně stručně, 

když říká, že „je stanoveno, že za školu podle tohoto zákona se považuje vzdělávací instituce, 

která poskytuje vzdělávání podle vzdělávacích programů uvedených v § 3…“96 

Pro účely této práce tak lze shrnout, že školský zákon chápe pojem škola v první 

řadě jako činnost jednotlivých druhů škol,97 která spočívá v poskytování vzdělávání 

podle vzdělávacích programů uvedených v ustanovení § 3 školského zákona v jeho 

širším smyslu slova. V užším smyslu slova jej chápe jako instituci poskytující vzdělávání, která se 

z povahy této činnosti formuje kolem její nositelky a vykonavatelky – právnické osoby, respektive 

organizační složky státu.98 

Škola jako činnost je pak dle školského zákona vykonávána vždy určitou právnickou 

osobou, na kterou se pochopitelně vztahují relevantní ustanovení celého právního řádu.99 Dle 

ustanovení § 8 odst. 7 školského zákona může právnická osoba vykonávat činnost školy nebo 

školského zařízení, školy a školského zařízení nebo i více škol nebo školských zařízení. To v praxi 

znamená, že jedna právnická osoba může vedle sebe vykonávat činnost několika škol a školských 

zařízení, a to v zásadě bez omezení jejich druhu či typu. Kde školský zákon váže určité právo či 

povinnost k subjektu práv, a nikoliv k poskytovateli školské služby, používá spojení „právnická 

 
92 RIGEL, Filip. § 7 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení. In: Pozn. 84, s. 49. 
93 VALENTA. Pozn. 72, s. 34. 
94 RIGEL, Filip. § 7 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení. In: Pozn. 84, s. 49. 
95 Školský zákon, § 7 odst. 2. 
96 VLÁDA ČR. Důvodová zpráva ke školskému zákonu. Pozn. 75, s. 113. 
97 Ty korespondují s druhy vzdělání vymezenými výše na základě ustanovení § 7 odst. 3 školského zákona. 
98 PUŠKINOVÁ, Monika. Právo pro ředitele škol v kostce. 2014, s. 18–26. 
99 Např. ustanovení § 20 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
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osoba vykonávající činnost školy“.100 Tato konstrukce je v zásadě respektována napříč celým 

školským zákonem, byť, jak dodává Katzová, „ne vždy zcela důsledně“.101  

Praktický příklad důležitosti nesměšování pojmu školy (nebo školského zařízení) jako 

činnosti a školy ve smyslu právnické osoby nabízí kupříkladu pracovní právo. Je to totiž vždy 

právnická osoba, nikoliv škola (nebo školské zařízení) jako činnost, kdo je zaměstnavatelem a při 

níž může případně působit odborová organizace.102 

Veřejným zřizovatelům školský zákon výslovně stanovuje, jakou právní formu mohou jimi 

zřizované školy (nebo školská zařízení) mít. V případě krajů, obcí a dobrovolných svazků obcí, 

jejichž předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti vzdělávání, jimi jsou buďto školské právnické 

osoby, nebo příspěvkové organizace. Pro školy zřizované ministerstvy a jinými organizačními 

složkami státu jsou stanovena některá zvláštní pravidla.103 Školy (a školská zařízení) ostatních 

(neveřejných) zřizovatelů, kterými může být v zásadě jakákoliv právnická či fyzická osoba bez 

ohledu na své státní občanství či státní příslušnost,104 mohou nabývat jakékoliv právní formy 

upravené českým právním řádem, umožňuje-li jejich povaha, aby předmětem jejich činnosti bylo 

poskytování vzdělávání nebo školských služeb podle školského zákona.105 Z uvedeného plyne, že 

vedle školské právnické osoby podle školského zákona připadají v úvahu zejména obchodní 

společnosti upravené zákonem č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních společnostech a družstvech. 

Stále je také možné se setkat se školou v právní formě obecně prospěšné společnosti (o. p. s.).106 

V důsledku přijetí zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, respektive jeho nabytí účinnosti již 

tuto právní formu možné využít není.  

Školský zákon se od terminologie ústavního pořádku výrazněji odchyluje v označování 

škol z pohledu povahy jejich zřizovatele. Listina totiž předpokládá existenci tzv. státních škol. 

Těmi je ovšem v dikci školského zákona třeba rozumět školy zřizované určitou uzavřenou 

množinou zřizovatelů – vedle státu jsou to kraje, obce a dobrovolné svazky obcí, jejichž 

předmětem činnosti jsou úkoly v oblasti školství. Z veřejnoprávní povahy těchto zřizovatelů jsou 

jimi zřízené školy (a školská zařízení) označovány za veřejné školy. Jako jiné než státní školy je tu 

třeba vnímat ve vztahu ke zřizovateli ty, které jsou zřizovány registrovanými církvemi 

a náboženskými společnostmi, kterým bylo přiznáno oprávnění k výkonu zvláštního práva 

 
100 Např. ustanovení § 142, § 160 a násl., nebo § 166. 
101 KATZOVÁ. Pozn. 73, s. 27. 
102 VALENTA. Pozn. 72, s. 22. 
103 Školský zákon, § 8 odst. 2 až 5 a odst. 7. 
104 VALENTA. Pozn. 72, s. 36. 
105 KATZOVÁ. Pozn. 73, s. 34–38. 
106 Na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých 
zákonů, který byl zrušen k 1. 1. 2014 nabytím účinnosti zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 



28 
 

zřizovat církevní školy, a ostatními právnickými osobami nebo fyzickými osobami.107 V praxi jsou 

vzhledem k soukromoprávní povaze těchto zřizovatelů jimi zřizované školy označovány jako 

soukromé školy. Navazující právní předpisy vymezení školského zákona již respektují.108 

Dodejme ještě, že pojem škola není legislativou vyhrazen pouze školám, které poskytují 

školské služby podle školského zákona.109 Ty však musejí být v souladu s ustanovením § 7 odst. 6 

školského zákona zapsány do školského rejstříku. 

3.2.2 Školské zařízení 

Dle školského zákona dále tvoří vzdělávací soustavu vedle škol také již zmíněná školská 

zařízení. Ty podle ustanovení § 7 odst. 4 v první řadě „poskytují služby a vzdělávání, které 

doplňují nebo podporují vzdělávání ve školách nebo s ním přímo souvisejí, nebo zajišťuje ústavní 

a ochrannou výchovu anebo preventivně výchovnou péči“. Pro tyto činnosti zavedl školský zákon 

legislativní zkratku školské služby. Dále školská zařízení uskutečňují vzdělávání podle školních 

vzdělávacích programů, pro něž na rozdíl od vzdělávání předškolního, základního, základního 

uměleckého, středního a jazykového, nejsou vydány rámcové vzdělávací programy. 

Druhy školských zařízení jsou stanoveny ustanovením § 7 odst. 5 školského zákona a jde 

o zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, školská poradenská zařízení, školská 

zařízení pro zájmové vzdělávání, školská účelová zařízení, školská výchovná a ubytovací zařízení 

a zařízení školního stravování, a dále o skupinu školských zařízení, na které se školský zákon 

použije pouze subsidiárně – např. co se týče zřizovatelských oprávnění dle ustanovení § 169 odst. 

2 písm. a), financování dle části čtrnácté či školského rejstříku dle části třinácté školského 

zákona.110 Jedná se o školská zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy a školská 

zařízení pro preventivně výchovnou péči, blíže upravené zákonem č. 109/2002 Sb., o výkonu 

ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve 

školských zařízeních a o změně dalších zákonů (dále jen „VýÚsV“). 

Rozlišení typů jednotlivých druhů školských zařízení, které podobně jako typy škol 

neplynou ze školského zákona, už poněkud přesahuje rámec této práce. Jsou stanoveny několika 

 
107 MORAVEC, Ondřej. § 8 Právní postavení škol a školských zařízení. In: Pozn. 84, s. 55. Srov. KATZOVÁ. 
Pozn. 73, s. 35, a rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 7. 2011, č. j. 1 As 53/2011-109, bod 25. 
108 Srov. ustanovení § 5 odst. 2 a 3 školského zákona, nebo negativní vymezení soukromých škol v ustanovení 
§ 1 odst. 1 zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením. 
109 KATZOVÁ. Pozn. 73, s. 28. 
110 RIGEL, Filip. § 7 Vzdělávací soustava, školy a školská zařízení. In: Pozn. 84, s. 52. 
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vyhláškami MŠMT, respektive VýÚsV hovoříme-li o školských zařízeních pro výkon ústavní 

výchovy nebo ochranné výchovy a školských zařízení pro preventivně výchovnou péči.111 

3.3 Kurikulární dokumenty v pojetí školského zákona a jeho 

nedostatky 

Samotný pojem kurikulární dokumenty bychom v pozitivním právu hledali marně. Pojem 

je užíván v důvodových zprávách,112 případně v dokumentech,113 kterými typicky MŠMT plní své 

správní úkoly ve vzdělávání. 

Zakotvení nového systému kurikulárních dokumentů v českém právním řádu bylo 

součástí transformačních snah v návaznosti na širší celospolečenskou změnu po pádu režimu. Ty 

se ve svém počátku (1989–1992) soustředily především na koncepční a legislativní změny školství 

a v rovině kurikulárních změn bylo seznáno, že dosavadní praxe tvorby centrálních dokumentů 

a učebních osnov je zcela nepřijatelná.114 Budoucí prizma změny v přístupu k charakteru i obsahu 

kurikulárních dokumentů dobře vystihuje Kotásek a kol. v Rozvaze o školství a vzdělanosti 

a jejím dalším vývoji v českých zemích. Základní kameny úvah jeho expertní skupiny představují 

oslabení normativnosti a unifikace tehdejších centrálních kurikulárních dokumentů115 a postupný 

přesun části těžiště tvorby kurikula na školní úroveň. 

Výsledkem odborné debaty bylo vytvoření víceúrovňové soustavy kurikulárních 

dokumentů. Školský zákon ještě ve znění zákona č. 101/2017 Sb., účinném do 30. 9. 2020 (dále 

jen „školský zákon ve znění účinném do 30. 9. 2020“), předpokládal v ustanovení § 3 odst. 1 

existenci Národního programu vzdělávání (dále jen „NPV“) za účelem rozpracování cílů 

 
111 Typy školských poradenských zařízení jsou pedagogicko-psychologická poradna a speciálně pedagogické 
centrum (§ 3 vyhlášky MŠMT č. 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských 
poradenských zařízeních).  
Typy školských zařízení pro zájmové vzdělávání jsou střediska volného času, školní kluby a školní družiny (§ 3 
vyhlášky MŠMT č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání).  
Typy školských účelových zařízení jsou středisko služeb školám, školní hospodářství (např. statek, zahradnictví 
aj.), středisko praktického vyučování, školní knihovna a plavecká škola (§ 11 vyhlášky MŠMT č. 108/2005 Sb.). 
Typy školských výchovných a ubytovacích zařízení jsou domov mládeže, internát a škola v přírodě (§ 1 vyhlášky 
MŠMT č. 108/2005 Sb., o školských výchovných a ubytovacích zařízeních a školských účelových zařízeních).  
Typy zařízení školního stravování jsou školní jídelna, školní jídelna – vývařovna a školní jídelna – výdejna 
(§ 3 odst. 1 vyhlášky MŠMT č. 107/2005 Sb., o školním stravování).  
Typem školských zařízení pro výkon ústavní výchovy nebo ochranné výchovy jsou diagnostický ústav, dětský 
domov, dětský domov se školou a výchovný ústav (§ 2 odst. 1 VýUsV). 
Typem školských zařízení pro preventivně výchovnou péči jsou střediska výchovné péče (§ 1 odst. 1 VýUsV). 
112 Např. VLÁDA ČR. Důvodová zpráva ke školskému zákonu. Pozn. 75, s. 113. 
113 Např. v rámci vyhlašování různých rozvojových programů MŠMT, viz Rozvojový program MŠMT Program 
jazykové a metodické přípravy pro učitele bez příslušné způsobilosti k výuce cizích jazyků na základních 
školách, č. j. 14 284/2003-22, Věstník MŠMT sešit 4, duben 2003, ročník LIX. 
114 KOTÁSEK, Jiří a kol. Rozvaha o školství a vzdělanosti a jejich dalším vývoji v českých zemích. Pedagogika 
[online]. 1/1992, s. 11, [cit. 7. 5. 2020].  
115 Např. Standard základního vzdělávání (č. j. 20819/95-26, obdoba RVP ZV), Standard vzdělávání na 
čtyřletém gymnáziu (č. j. 27532/95-2, obdoba RVP GV) aj. 
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vzdělávání a vymezení hlavních oblastí vzdělávání, obsahů a nezbytných prostředků k dosahování 

těchto cílů. Zákonem předpokládané projednání vládou ČR a následné schválení oběma 

komorami Parlamentu ČR napovídá o značném významu, který zákonodárce NPV přisuzoval. 

Navzdory tomu nebyl NPV za dobu účinnosti této úpravy přijat. 

V současné době představuje státní úroveň kurikulárních dokumentů soustava rámcových 

vzdělávacích programů (dále jen „RVP“). Jejich vydání předpokládá ustanovení § 3 odst. 1 

školského zákona.116 RVP mají vymezit povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání. Školský 

zákon stanoví jejich závaznost ve vztahu k hodnocení výsledků vzdělávání, tvorbu učebních 

materiálů a stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle školského zákona ze 

státního rozpočtu. V první řadě však stanoví jejich závaznost ve vztahu k tvorbě kurikulárních 

dokumentů na úrovni jednotlivých škol a školských zařízení – školních vzdělávacích programů 

(dále jen „ŠVP“).  

Podstatu a obsahové náležitosti RVP vymezuje ustanovení § 4 odst. 1 školského zákona. 

Jejich účelem je stanovit zejména konkrétní cíle, formy, délku a povinný obsah jednotlivých oborů 

všeobecného a odborného vzdělávání, jejich organizační uspořádání, profesní profil absolventa, 

podmínky průběhu a ukončování vzdělávání, podmínky pro vzdělávání žáků se speciálními 

vzdělávacími potřebami, a dále nezbytné materiální, personální a organizační podmínky 

a podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví. Ustanovení bylo zákonem č. 284/2020 Sb. též pro RVP 

pro základní vzdělávání doplněno o podmínku stanovení členění obsahu vzdělávání podle 

jednotlivých období nebo ročníků. Nadto RVP stanovuje zásady tvorby ŠVP pro studijní obor, pro 

nějž byl vydán. Samotný ŠVP, pro nějž byl RVP vydán, pak musí být dle ustanovení § 5 odst. 1 

školského zákona s příslušným RVP v souladu a obsah vzdělávání v něm může být uspořádán do 

předmětů nebo jiných ucelených částí učiva.  

Zákon v odst. 2 počítá i s vydáním ŠVP, pro nějž RVP vydán nebyl. Takový ŠVP musí nad 

rámec stanovení materiálních, personálních a ekonomických podmínek a podmínek bezpečnosti 

práce a ochrany zdraví, které musí obsahovat všechny ŠVP, stanovovat zejména to, co jinak 

obsahuje RVP. Zákon předpokládá, že ŠVP bez vydaného příslušného RVP mohou vydávat jak 

školy, tak školská zařízení. „…[V] praxi [však] budou uvedené programy vydávat patrně pouze 

školská zařízení, resp. toliko ta z nich, která poskytují [vedle školských služeb, také] vzdělávání 

(např. zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků…) …“117 Samostatnou kategorií 

kurikulárních dokumentů představují vzdělávací programy pro vyšší odborné vzdělávání. Ty 

 
116 Zákonem č. 284/2020 Sb., kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., byl v § 3 zrušen odst. 1 a dosavadní odstavce 
2 až 5 byly označeny jako odst. 1 až 4.  
117 RIGEL, Filip. § 5 Školní vzdělávací programy. In: Pozn. 84, s. 44–45. 
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podléhají podobně jako studijní programy vysokoškolského vzdělávání akreditaci MŠMT.118 Oba 

posledně jmenované zvláštní typy kurikulárních dokumentů podle školského zákona ponechává 

tato diplomová práce stranou, hovoří-li se v ní o kurikulárních dokumentech, myslí se jimi NPV, 

RVP a ŠVP s výjimkou ŠVP podle ustanovení § 5 odst. 2. 

RVP vydává dle ustanovení § 4 odst. 3 školského zákona MŠMT po projednání 

s příslušnými ministerstvy, respektive také s příslušným uznávacím orgánem v případě RVP 

zaměřených na přípravu k výkonu regulovaného povolání, případně s příslušnými odborovými 

orgány, organizacemi zaměstnavatelů s celostátní působností a kraji v případě odborného 

vzdělávání. ŠVP pak vydává na základě ustanovení § 5 odst. 3 školského zákona ředitel dané školy 

nebo školského zařízení, coby orgán veřejné správy ve školství. Z dikce citovaného ustanovení pak 

lze dovodit, že tak činí z pozice ředitele školy coby činnosti.119 Na úrovni středního vzdělávání jsou 

nadto školy při vytváření předpokladů pro výkon povolání nebo pracovní činnosti povinny na 

základě ustanovení § 57 odst. 2 písm. a) školského zákona vyvinout spolupráci se zaměstnavateli, 

mimo jiné projednáním příslušného ŠVP. 

Ze znění zákona i důvodové zprávy k němu plyne, že se nemá jednat o dokumenty v čase 

neměnné. Ke změnám RVP by se nicméně mělo na základě ustanovení § 4 odst. 4 školského 

zákona přistupovat pouze v závažných případech. Z dikce zákona lze usuzovat, že takovým 

závažným případem je zejména zásadnější posun nejnovějších vědeckých poznatků, jímž musí dle 

odst. 2 RVP odpovídat, případně změna legislativy. V dikci předchozí právní úpravy by pak zřejmě 

šlo za závažnější případ považovat také přijetí, respektive následnou změnu NPV. S výjimkou 

změn plynoucích z příslušných právních předpisů je možné RVP měnit pouze s účinností nejdříve 

od začátku následujícího akademického roku. Ze zákonné hierarchie kurikulárních dokumentů 

pak lze vyvozovat, že oproti RVP je ŠVP dokumentem otevřený spíše častějším změnám, a byť 

o tom školský zákon nehovoří explicitně, by měl být pravidelně aktualizován. Důvodů k zásahu do 

již existujícího ŠVP může být celá řada, základní představuje pochopitelně změna RVP, po níž je 

ředitel ze zákona povinen uvést ŠVP do souladu s novým zněním RVP. Dalším důvodem může být 

kupříkladu vůle ke změně konceptu poskytovaného vzdělání, která vychází zpravidla zevnitř dané 

školy nebo školského zařízení a představuje projev autonomie na úrovni jednotlivých škol 

a školských zařízení. ŠVP jsou stejně jako příslušné RVP součástí povinné dokumentace školy.120 

Zákon nicméně nestanovuje formu, ve které mají tyto kurikulární dokumenty vstupovat 

v život. Co se týče RVP a jejich změn zákon toliko říká, že mají být zveřejněny orgánem, který je 

 
118 Školský zákon, § 104 až 106. 
119 PUŠKINOVÁ. Pozn. 98, s. 44–46. 
120 Školský zákon, § 28 odst. 1 písm. d). 
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vydal, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup. V praxi jsou nicméně vydávány i měněny 

formou opatření ministra. V případě ŠVP postačí jejich zveřejnění na přístupném místě ve škole 

nebo školském zařízení s tím, že do nich může každý nahlížet a pořizovat si z něj opisy a výpisy, 

případně za cenu v místě obvyklou obdržet jejich kopii. 

Otázkou je, zda tato „mezera“ v právní úpravě, tedy absence stanovení formy, jež mají 

kurikulární dokumenty nabývat, představuje z hlediska práva problém, a případně jak ho vhodně 

řešit, či zda se jedná o nedostatek nepodstatný, který nevyžaduje větší pozornosti. 

3.4 Problém de lege lata a jeho modelová východiska 

V úvodu této kapitoly bylo školské právo vymezeno jako soubor hmotněprávních 

a procesněprávních norem správního práva a jak explicitně říká ustanovení § 2 odst. 3 školského 

zákona, „vzdělávání poskytované podle tohoto zákona je veřejnou službou“. V negativním 

materiálním pojetí se pak veřejná správa jako služba veřejnosti, služba občanům, navenek 

projevuje jako určitá podzákonná, výkonná činnost státních nebo jiných veřejných institucí, která 

svým obsahem není ani činností zákonodárnou, ani soudní. Ve formálním pojetí veřejné správy 

se jedná o činnost orgánů, které mají působnost a pravomoc řešit veřejné úkoly, pokud nejsou 

přiznány parlamentu nebo soudům.121 Jinými slovy, tuto správní činnost vykonávají na základě 

zákona zpravidla prostřednictvím svých orgánů subjekty (nositelé) veřejné správy, a to určitou 

formou.122  

Školský zákon srozumitelně svěřuje, respektive svěřoval působnost a pravomoc k vydávání 

kurikulárních dokumentů (NPV, RVP a ŠVP) konkrétním nositelům, v případě RVP jde o MŠMT 

ČR, v případě ŠVP je jím ředitel školy.123 Ani v jednom případě nicméně zákon nestanovuje, jaké 

formy má tato správní činnost nabývat. Specifická konstrukce byla normována v případě NPV. 

Ten měl být v dikci ustanovení § 3 odst. 1 školského zákona ve znění účinném do 30. 9. 2020 

zpracováván MŠMT a po projednání vládou schvalován Poslaneckou sněmovnou a Senátem 

Parlamentu ČR. Ani v případě NPV nebyla stanovena právní forma. 

Nauka správního práva říká, že určitá forma činnosti veřejné správy je právem stanovena 

zejména v případech, kdy má mít „…jednání správního úřadu (orgánu) právní důsledky pro 

fyzickou nebo právnickou osobu nebo v případech, kdy by postup správy mohl vést k porušení 

práv a svobod“.124  

 
121 HENDRYCH, Dušan. Pojem veřejné správy. In: HENDRYCH, Dušan a kol. Správní právo. Obecná část. 2016, 
s. 2–5. 
122 HENDRYCH, Dušan. Obecně k problematice správní činnosti a jejím formám. In: Pozn. 121, s. 119. 
123 Školský zákon, § 4 odst. 3 a § 5 odst. 3. 
124 HENDRYCH. Pozn. 122. 



33 
 

Pokud by tedy z právní povahy jednotlivých kurikulárních dokumentů podle 

školského zákona plynulo, že tyto pro určité subjekty právní důsledky mít mají, 

případně mohou (ve svém důsledku) vést k porušení práv a svobod, museli bychom 

nutně dojít závěru, že absence stanovení jejich formy představuje problém řešení 

vyžadující. S tím neoddělitelně související je otázka právní ochrany před případnými právně 

vadnými kurikulárními dokumenty. Neboť právě od jejich právní formy se odvíjí kdo, za jakých 

podmínek a jakým způsobem se může domáhat ochrany. Úvahy k jednotlivým typům 

kurikulárních dokumentů, které k takovým závěrům případně povedou, budou učiněny v kapitole 

páté. 

V základním dělení správních úkonů pak nacházíme z hlediska jejich závaznosti, 

respektive kritéria intenzity jejich právních účinků125 skupinu úkonů regulativních, „pro které je 

charakteristická jejich bezprostřední právní závaznost pro osoby, vůči nimž směřuje výkon 

veřejné správy,“126 a dále úkony neregulativní, které naopak do ničích práv přímo nezasahují 

a vykonavatelům veřejné správy v této souvislosti slouží coby prostředek k plnění úkolů jim 

svěřených.127 V této široké paletě forem správní činnosti bude nyní s ohledem na pozitivněprávní 

vymezení kurikulárních dokumentů (viz podkapitola 3.3) stanovena množina potenciálně 

přijatelných forem, kterých by mohly kurikulární dokumenty nabývat, a to i s přihlédnutím 

k předpokladu, že ne všechny typy kurikulárních dokumentů, se kterými školský zákon počítá, 

musejí nutně nabývat stejných forem. 

Z množiny regulativních úkonů připadají do úvahy zejména abstraktně-konkrétní úkony 

veřejné správy, kterými jsou opatření obecné povahy, a z abstraktních úkonů tzv. jiné abstraktní 

akty – vnitřní předpisy. Statutární předpisy coby množinu projevů autonomní normotvorby 

subjektů nadaných alespoň částečně samosprávnou působností uvažovat nelze. Platí to jak pro 

obecně závazné vyhlášky územních samosprávných celků,128 tak pro předpisy stavovské i předpisy 

ostatní samosprávy.129 Ze skupiny neregulativních úkonů připadají do úvahy toliko 

tzv. programovací úkony. 

V následujících oddílech budou položeny teoretické základy jednotlivých vyčtených forem 

správní činnosti. Tyto následně poslouží jako modelová východiska pro podrobnější rozbor 

a úvahu nad právní povahou, respektive právní formou jednotlivých kurikulárních dokumentů. 

 
125 STAŠA, Josef. K pojetí a členění forem správní činnosti po 40 letech. Acta Universitatis Carolinae Iuridica. 
2/2020, s. 15. 
126 STAŠA, Josef. Neregulativní úkony. Charakteristika. In: Pozn. 121, s. 191. 
127 Ibid. 
128 Právní základ nalézáme v čl. 104 odst. 3 Ústavy. 
129 SLÁDEČEK, Vladimír. Obecné správní právo. 4., aktualizované vyd. 2019, s. 67–70. Srov. HENDRYCH, 
Dušan. § 1 Statutární předpisy. In: Pozn. 121, s. 129. 
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Forma opatření obecné povahy byla ve výčtu zařazena na první místo před vnitřní předpisy 

vzhledem k návaznosti argumentace páté kapitoly. 

Poněkud stranou zůstala při předběžném posouzení nařízení.130 Je zřejmé, že by muselo 

jít o prováděcí právní předpis dle čl. 79 odst. 3 Ústavy. S ohledem na výše vymezené subjekty 

(jejich příslušné orgány), kterým školský zákon svěřuje vydávání jednotlivých kurikulárních 

dokumentů, by tato forma činnosti veřejné správy připadala v úvahu pouze ve vztahu k RVP 

vydávaných MŠMT. Doktrína nicméně připouští jejich vydání toliko na základě zákona, v jeho 

mezích a především na základě výslovného zmocnění.131 To však ve vztahu k vydávání RVP ve 

školském zákoně obsaženo není, na rozdíl od celé řady jiných záležitostí, jejichž konkretizaci 

prováděcími právními předpisy školský zákon výslovně stanovuje.132 A contrario RVP formy 

nařízení nabývat nemohou. Přesto bude nařízení pro účely pozdějších úvah o právní povaze RVP 

nařízení stručně charakterizováno také. V určitém nesouladu s obvyklým členěním správní vědy 

je ve výčtu forem správní činnosti zařazeno až na posledním místě, neboť na rozdíl od 

předcházejících uvedených forem činnosti veřejné správy ani nepřipadá v úvahu tuto formu pro 

RVP dovodit výkladem. Poslouží tedy pouze k úvahám a případnému doporučení de lege ferenda.  

3.4.1 Opatření obecné povahy 

Institut opatření obecné povahy (dále jen „OOP“) do právního řádu ČR v obecné rovině 

zakotvilo ustanovení § 171 a násl. SŘ, což bylo již od počátku provázeno neshodami o jeho povaze 

a vymezení. Nezřídka vzpomínaným133 paradoxem bylo, že dříve, než nabyla účinnosti obecná 

úprava OOP ve SŘ (1. 1. 2006), nabyl účinnosti zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích (1. 5. 2005), který jako první výslovně zmocňoval správní orgán k vydání OOP, 

a také dokonce novelizoval SŘS úpravou řízení o zrušení OOP nebo jeho části (§ 101a až 101d SŘ). 

Na základě negativního vymezení institutu OOP v ustanovení § 171 a násl. SŘ víme, že 

jde o závazný akt správního orgánu a že se nejedná o právní předpis ani rozhodnutí. 

Dále SŘ obsahuje obecnou procesní úpravu vydávání OOP – a) povinnost projednání s dotčenými 

orgány uvedenými v ustanovení § 136 SŘ, b) pravidla pro zveřejnění návrhu OOP, c) zvláštní 

procesní práva (písemné připomínky, respektive písemné odůvodněné námitky) dotčených osob 

a způsob, jakým se s nimi musí správní orgán vypořádat, d) pravidla pro zveřejnění OOP, 

e) nemožnost proti OOP podat opravný prostředek aj. 

 
130 SLÁDEČEK. Pozn. 129, s. 61–67. 
131 Ibid., s. 62. Srov. HENDRYCH, Dušan. § 2 Pravomoc vydávat nařízení. In: Pozn. 121, s. 123–126. 
132 Školský zákon, § 4 odst. 3. Srov. např. § 11, § 19, § 20 odst. 8 či § 24 odst. 5 školského zákona. 
133 Srov. SLÁDEČEK. Pozn. 129, s. 168. 
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I dílem uvedeného byly první roky existence institutu v českém právním řádu poněkud 

turbulentní. Ještě v roce 2019 hovořil Sládeček o OOP jako o „poměrně novém projevu činnosti 

veřejné správy“.134 Již tou dobou však uplynula řada let od poslední zásadní změny pohledu 

judikatury na jeho právní povahu, a právě o tu opíral NSS své závěry v řízení sp. zn. 1 Ao 1/2011, 

které bude předmětem podkapitoly 4.1. Je tak na místě připomenout základní body tohoto vývoje 

judikatury. 

Nedlouho po inkorporaci institutu OOP do českého právního řádu NSS nejprve ve svém 

rozsudku ze dne 27. 9. 2005, č. j. 1 Ao 1/2005-98, ve věci návrhu na zrušení ustanovení 

článku 3 písm. d) opatření obecní povahy Českého telekomunikačního úřadu ze dne 27. 6. 2005, 

č. j. 27213/2005-610, č. OOP/10/07.2005-3, kterým se stanoví technické a organizační podmínky 

pro realizaci přenositelnosti telefonních čísel a zásady pro účtování ceny mezi podnikateli 

v souvislosti s přenositelností čísel, vyjádřil stanovisko, že při posuzování, zda určitý akt je, či není 

OOP, musí převládnout hledisko materiálního pojetí OOP a nikoliv hledisko formální. Svou 

argumentaci vedl NSS takto:  

Tehdejší tuzemská doktrína135 hovoří o OOP jako o abstraktně-konkrétním případně 

konkrétně-abstraktním aktu. Takovou konstrukci nachází NSS v německém právu, které pro 

obdobu českého OOP, tzv. všeobecné opatření, připouští „konkrétní předmět a abstraktní 

adresáty (např. dopravní značení v určité lokalitě) nebo abstraktní předmět a konkrétní 

adresáty (např. odklízení sněhu obyvateli určité ulice)“.136  

Soud nicméně dovodil, a to i s pečlivým přihlédnutím k textaci vládního návrhu úpravy 

OOP137 ve správním řádu a důvodové zprávě k němu138 a srovnáním s (materiální) povahou 

relevantních právních předpisů, že česká úprava se spíše blíží úpravě švýcarské, která ve své 

konstrukci všeobecného opatření připouští toliko správní akt s konkrétním předmětem 

 
134 Ibid., s. 115. 
135 HENDRYCH, Dušan. K institutu opatření obecné povahy v novém správním řádu. Právní rozhledy: Časopis 
pro všechna právní odvětví. 3/2005, s. II. 
136 Rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 27. 9. 2005, č. j. 1 Ao 1/2005-98, část VI., odst. 4. 
137 Vládní návrh správního řádu (sněmovní tisk č. 201, IV. volební období, rok 2003) vymezoval OOP jako „úkon 
správního orgánu v určité věci, který se přímo dotýká práv, povinností nebo zájmů blíže neurčeného okruhu 
osob“. Důvodová zpráva k tomu konstatovala, že „opatření obecné povahy je zvláštní typ úkonu správního 
orgánu na hranici mezi správním aktem a právním předpisem. Jeho zavedení je motivováno jednak zahraniční 
zkušeností, jednak tím, že ve zvláštních právních předpisech se již pod jinými názvy vyskytuje, a dále tím, že 
moderní chápání vázanosti veřejné správy zákonem tenduje k tomu, aby dotčené osoby měly garantována 
minimální procesní práva i pro ten případ, že se úkon správního orgánu týká jejich zájmů, byť nelze jmenovitě 
určit účastníky. Předkládaná úprava se inspiruje kromě zahraničních úprav též úpravou schvalování územně 
plánovací dokumentace podle stavebního zákona. Samotné zavedení institutu opatření do praxe správní řád 
ponechává zvláštním zákonům.“ Ibid., část VI, odst. 2. 
138 VLÁDA ČR. Vládní návrh zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, sněmovní tisk č. 201/0, s. 87 a násl. 
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a obecně vymezeným okruhem adresátů. Takové povaze švýcarského všeobecného 

opatření přisvědčil i švýcarský Spolkový soud.139  

Ucelenou a logickou úvahu NSS dále rozvinul v následujících bodech: 

„Závěr, že opatřením obecné povahy podle českého práva je pouze opatření s konkrétně 

vymezeným předmětem a obecně určenými adresáty, lze podpořit i poukazem na…:  

a) Vládní návrh … [který] stanovoval, že opatřením obecné povahy je ‚úkon správního 

orgánu v určité věci, který se přímo dotýká práv, povinností nebo zájmů blíže neurčeného 

okruhu osob‘. Z tohoto vymezení vyplývá beze vší pochybnosti konkrétní vymezení předmětu 

(‚v určité věci‘) a – i přes ne zcela přesnou dikci – obecné označení adresátů (‚blíže neurčeného 

okruhu osob‘). S opačným případem opatření obecné povahy návrh správního řádu jak vidno 

vůbec nepočítal. 

b) Z § 171 odst. 1 správního řádu č. 500/2004 Sb., podle něhož opatření obecné povahy 

nemůže být ani právním předpisem ani rozhodnutím, vyplývá, že opatření obecné povahy: 

ba) nemůže být zároveň obecné co do subjektů i co do předmětu, neboť pak by šlo o právní 

normu, resp. právní předpis jakožto nositele právní normy; 

bb) nemůže být zároveň konkrétní co do předmětu a individuální co do adresátů, neboť 

pak by šlo o rozhodnutí; 

bc) musí být buď obecné co do subjektů a konkrétní co do předmětu, nebo určovat své 

adresáty individuálně a předmět obecně. Pozitivněprávní určení, která z těchto dvou alternativ 

je správná, se podává z § 173 odst. 3 správního řádu č. 500/2004 Sb., podle něhož ‚povinnost, 

která je stanovena zákonem a jejíž rozsah je v mezích zákona určen opatřením obecné povahy, 

lze exekučně vymáhat jedině tehdy, jestliže bylo vydáno rozhodnutí, které existenci této 

povinnosti prohlásilo a v němž byla osoba, jež tuto povinnost má, jmenovitě uvedena.‘ Citované 

ustanovení tedy předpokládá, že povinnost konkretizovanou opatřením obecné povahy, která 

nebyla dobrovolně splněna, lze exekučně vymáhat pouze tehdy, bude-li subjekt, jenž takovou 

povinnost měl, individualizován v následně vydaném rozhodnutí. Z toho a contrario vyplývá, 

že tento subjekt nebyl jmenovitě určen již v samotném opatření obecné povahy.“140 

 
139 Rozsudek Spolkového nejvyššího soudu ve Švýcarsku ze dne 28. 5. 1975 ve věci Association nationale suisse 
pour le tourisme équestre und Mitbeteiligte gegen Verwaltungsgericht des Kantons Zürich, BGE 101 IA 73, 
s. 74–75. 
140 Rozsudek NSS, č. j. 1 Ao 1/2005-98. Pozn. 136, část VI., odst. 12–17. 
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Soud tak dovodil, že český institut OOP „je na půdorysu … platné právní úpravy 

správním aktem s konkrétně určeným předmětem (vztahuje se tedy k určité konkrétní situaci) 

a s obecně vymezeným okruhem adresátů“. V kontextu vymezení institutu OOP vůči právní 

normě tak soud říká, že materiální hledisko musí převládnout, neboť „[p]ravomoc vydávat 

opatření obecné povahy v sobě … zahrnuje oprávnění vydávat pouze tento druh správních aktů, 

a to nejen z hlediska jejich formální, ale především materiální (obsahové či věcné) stránky, 

a nikoliv již jiné právní akty“. Nadto soud konstatoval, že musí být OOP vydáno v mezích zákona 

a může blíže specifikovat povinnosti zákonem uložené, nikoliv ukládat nové, nad zákonný rámec. 

„Opatření obecné povahy … slouží toliko ke konkretizaci již existujících povinností, vyplývajících 

ze zákona, a nikoliv k ukládání nových povinností, které zákon neobsahuje.“141 

Soud se zřejmě pokoušel říci, že při posuzování správního aktu, označeného jako OOP, je 

třeba tento posuzovat především z materiálního hlediska. A nikoliv už, že je třeba jakýkoliv 

správní akt posuzovat materiálně a zkoumat, zda se nejedná o OOP, i když tak není tento správní 

akt označen. Autor se domnívá, že následný nesoulad judikatury je důsledkem poněkud 

extenzivního výkladu uvedené argumentace a dovozovaného úmyslu NSS.  

To v zásadě stvrzuje sám NSS, když ve svém usnesení rozšířeného senátu ze dne 

13. 3. 2007, č. j. 3 Ao 1/2007-44, uvádí, že výše uvedené pojetí až ve svém důsledku vyústilo 

v závěr, že „soudnímu přezkumu podléhají všechny akty splňující výše uvedená kriteria bez 

ohledu na právní formu, v níž jsou vydávány a bez ohledu na skutečnost, zda je pro ně vůbec 

nějaká právní forma předepsána.“ V posledně uvedeném řízení se soud zabýval otázkou, zda je 

územní plán schválený podle starého stavebního zákona142 opatřením obecné povahy ve smyslu 

ustanovení § 101a SŘS, který územní plán za OOP výslovně neoznačoval, a činil tak až zákon 

č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). Rozšířený senát přijal 

za svůj názor předkládajícího třetího senátu NSS,143 že „rozhodující pro posouzení pravomoci 

soudu je právní forma aktu, nikoliv jeho materiální obsah, neboť popřením významu právní 

formy by došlo ke zpochybnění hranic pravomocí jednotlivých soudů a ve svém důsledku 

k narušení principu právní jistoty a předvídatelnosti práva“ a oporou v ustanovení čl. 2 odst. 3 

Ústavy a čl. 2 odst. 2 Listiny základních práv a svobod uzavřel, že „rozhodujícím kriteriem pro 

posouzení, zda je příslušný správní akt opatřením obecné povahy, nejsou materiální znaky (byť 

je nepochybné, že by zákonodárce měl při své legislativní činnosti dbát na to, aby při úpravě 

tohoto institutu ve zvláštních zákonech byl obsah v souladu s formou), ale rozhodující je 

 
141 Ibid., odst. 20. 
142 Zákon č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
143 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 31. 1. 2007, č. j. 3 Ao 1/2007-28. 
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skutečnost, zda tuto právní formu pro vydání aktu zvláštní zákon předepisuje.“ Dle názoru 

rozšířeného senátu NSS tedy územní plán schválený podle starého stavebního zákona není OOP, 

neboť ho tak zákon výslovně neoznačuje. 

Tento závěr rozšířeného senátu NSS je v přímém rozporu kupříkladu se závěrem věcně 

souvisejícího rozsudku NSS ze dne 18. 7. 2006, č. j. 1 Ao 1/2006-74 (viz odůvodnění) a do značné 

míry také se závěry rozsudku NSS ze dne 27. 9. 2005, č. j. 1 Ao 1/2005-98, jehož hlavní 

argumentační body byly naznačeny výše. V důsledku vysloveného právního názoru ohledně 

právní povahy OOP pak rozšířenému senátu NSS nezbývalo, než návrh na zrušení OOP podle 

ustanovení § 101a SŘS odmítnout. 

Navrhovatelé z řízení před NSS se následně obrátili na ÚS a ve své ústavní stížnosti podle 

čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy se domáhali zrušení napadeného usnesení NSS  

(č. j. 3 Ao 1/2007-44) z důvodu zásahu do jejich ústavně zaručených základních práv. S ohledem 

na meritum ústavní stížnosti šlo optikou soudu především o právo na spravedlivý proces a soudní 

ochranu. 

Vzhledem k tomu, že v dané věci NSS rozhodoval v rozšířeném senátu ve smyslu 

ustanovení § 17 odst. 1 SŘS, projednal ÚS bez nařízení ústního jednání ústavní stížnost v plénu 

podle ustanovení § 11 odst. 2 písm. j) zákona Č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v tehdejším 

znění.144  

Ve svém nálezu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07 ÚS stručně shrnul účel zakotvení 

institutu OOP do českého právního řádu, jeho pozitivněprávní vymezení i zatímní doktrínu (viz 

výše). Notně se také opíral o systematický výklad tehdy nového stavebního zákona145 a důvodové 

zprávy k němu, a také o povahu závazků České republiky pro ni vyplývajícími z mezinárodního 

a komunitárního práva, konkrétně Aarhuské úmluvy, respektive rozhodnutí Rady 

č. 2005/370/ES v souvislosti s právem dotčené veřejnosti na soudní ochranu v oblasti ochrany 

životního prostředí. Nicméně v obecné rovině svědčí dle ÚS materiálnímu pojetí OOP inter alia 

samotná právní úprava řízení o zrušení OOP ve SŘS.146 Ta totiž „…nevztahuje takové řízení toliko 

na ta opatření obecné povahy, která byla vydána na základě zvláštního zákona – nevyžaduje 

tedy jejich výslovné označení jako opatření obecné povahy ve zvláštním zákoně.“147 Dále ÚS na 

podporu materiálního pojetí OOP připomněl svou konstantní judikaturu, založenou na ústavně 

 
144 Usnesením pléna ze dne 18. 12. 2003 si ÚS mimo jiné vyhradil rozhodování o ústavních stížnostech proti 
rozhodnutím rozšířených senátů NSS (viz písm. c) sdělení č. 14/2004 Sb., sdělení Ústavního soudu o přijetí 
rozhodnutí podle §11 odst. 2 písm. j) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, v tehdejším znění). 
145 Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon). 
146 SŘS, § 101a a násl. 
147 Nález Ústavního soudu ze dne 19. 11. 2008, sp. zn. Pl. ÚS 14/07, bod 29.  
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zakotveném148 strukturálním principu liberálního demokratického státu in dubio pro libertate.149 

Dle té „nabízí-li se dvojí možný výklad veřejnoprávní normy, je třeba v intencích zásad 

spravedlivého procesu volit ten, který vůbec, resp. co nejméně, zasahuje do toho kterého 

základního práva či svobody.“ Tak ve vtahu k meritu věci soud zdůraznil význam možné efektivní 

soudní ochrany stěžovatelů.  

Doplňme též, že jeden z hlavních argumentů zaznívajících v řízení před ÚS jak ze strany 

NSS, vedlejšího účastníka (Jihomoravského kraje),150 tak části zatímní odborné literatury151 

spočívá v akcentaci větší míry právní jistoty. Odkazem na ni dochází jmenovaní k závěru, že 

převládnout musí hledisko formálního pojetí a jako OOP být posuzován jen ten akt, který je takto 

v pozitivním právu výslovně označen. 

S tím se ovšem ÚS neztotožnil a pod souhrnnou tíhou argumentů, které zazněly u NSS 

v rozsudku č. j. 1 Ao 1-2005-98, v navazující judikatuře NSS k právní povaze OOP, i vlastních úvah 

došel k závěru, že převládnout musí materiální pojetí OOP. 

S tímto závěrem se autor ztotožňuje a navzdory některým legitimním výtkám doktríny 

(kterou však v této věci nelze označit za jednotnou152) a s vědomím, že sama legislativní praxe 

zřejmě upřednostňuje pojetí formální, nepředpokládá, že v brzké době opět dojde k významné 

změně relevantní legislativy,153 případně ke změně závěrů judikatury, totiž upuštění od 

materiálního a návratu k formálnímu pojetí institutu OOP.154 

3.4.2 Vnitřní předpisy 

Širokou množinu abstraktních aktů souhrnně označovaných jako vnitřní předpisy (někdy 

též interní instrukce, instrukce, interní předpis, interní normativní instrukce aj.)155 není, jak bývá 

pro instituty správního práva příznačné, snadné zcela jednoznačně vymezit. Doktrína se nicméně 

shoduje na jejich základních charakteristických znacích.156 

V první řadě jde o abstraktnost – druhově vyjádřenou věc (obecný předmět) a neurčitý 

počet adresátů, vymezených určitými znaky. Dále je to omezená závaznost. Té je třeba rozumět 

tak, že vnitřní předpisy zavazují toliko pracovníky určité organizační jednotky nebo členy určité 

 
148 Ústava, čl. 1 odst. 1 a čl. 2 odst. 4 nebo Listina, čl. 2 odst. 3 a čl. 4.  
149 Nález ÚS, sp. zn. Pl. ÚS 14/07. Pozn. 147, bod 33. 
150 Nález ÚS, sp. zn. Pl. ÚS 14/07. Pozn. 147, body 13 a 15. 
151 Srov. SLÁDEČEK. Pozn. 129, s. 167. 
152 Srov. STAŠA. Pozn. 125, s. 15–16. 
153 SŘ, § 171 a násl. 
154 Srov. ibid. a JEMELKA, Luboš, PONDĚLÍČKOVÁ, Klára a BOHADLO, David. Správní řád. Komentář. 2019, 
s. 902–905. 
155 HENDRYCH, Dušan. Jiné abstraktní akty. In: Pozn. 121, s. 128–132. SLÁDEČEK. Pozn. 129 s. 77. 
156 Ibid., s. 78. 
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veřejnoprávní korporace (např. České advokátní komory), míří primárně dovnitř jejich fungování 

a nemají tedy povahu právních předpisů, pramenů (správního) práva. V tomto rámci upravují 

řadu různých otázek, může jít o jednací řád, organizační řád, spisový řád, ale také závazné 

pracovní postupy, informační toky, konkrétní instrukce podřízeným apod. 

K jejich vydání není třeba zákonného zmocnění, sledovaný je právně stanovený vztah 

nadřízenosti a podřízenosti organizačních jednotek nebo zařízení veřejné správy. Jak uvádí 

Hendrych: „Vztah podřízenosti se může dotýkat buď přímo osob s různým postavením v jedné 

organizační jednotce, anebo celých podřízených organizačních jednotek v rámci hierarchického 

uspořádání veřejné správy.“157 V posléze uvedeném případě by pak měly být úkoly vyplývající 

z vnitřního předpisu dále výslovně stanoveny vnitřním předpisem vedoucího nižšího úřadu. 

Vydáním vnitřního předpisu se fakticky realizuje oprávnění nadřízených řídit činnost 

podřízených. 

Dalším znakem vnitřních předpisů jsou ve srovnání s právními předpisy nižší nároky na 

jejich publikaci, která typicky nemá vliv na jejich platnost.158 Obvykle probíhá neformálně 

prostřednictvím oběžníku, zveřejněním na webových stránkách apod. Výčet doplňuje požadavek 

souladu s právními předpisy a setrvání v jejich mezích. 

Jak již bylo naznačeno, interní předpisy by ze své podstaty neměly zavazovat subjekty, 

které nejsou v určité veřejnosprávní organizační struktuře podřízené subjektu, který je vydává. 

Hendrych a kol. dodává, že zvláštním druhem vnitřních předpisů jsou předpisy označované 

jako provozní (ústavní) řády, vydávané různými zařízeními (např. nemocnice, knihovny, školská 

nebo sociální zařízení) za účelem poskytování nějaké služby, péče nebo uplatnění nároku. Takové 

vnitřní předpisy pak podle něho vykazují určité specifické znaky i formy vyjádření, které vybočují 

z obecné charakteristiky vnitřních předpisů. Za specifický znak je uváděno stanovení podmínek 

užívání zařízení veřejností, která se těmto podmínkám uvnitř zařízení dobrovolně podřizuje. 

Práva a povinnosti vně těchto zařízení omezena nejsou. 

3.4.3 Programovací úkony 

Programovacím úkonům bývá v odborné literatuře věnováno relativně málo pozornosti. 

Současná doktrína vymezuje programovací úkony (někdy též „programovací a plánovací úkony“) 

jako jednu z forem vrchnostenské správní činnosti neregulativní povahy, pro které je typická nižší 

 
157 HENDRYCH, Dušan. Vnitřní předpisy. In: Pozn. Pozn. 121, s. 131. 
158 Příkladem výjimky budiž dle ustanovení § 92 odst. 2 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), či 
ustanovení § 62 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), podmínka publikace směrnice 
ministerstva, respektive usnesení vlády a směrnice ústředního správního úřadu ve Věstníku vlády pro orgány 
krajů a orgány obcí. 
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intenzita právních účinků v porovnání s úkony regulativními. Jejich význam spočívá 

v předpovědi, respektive modelaci budoucího stavu v určité věci a nástrojů či prostředků k jeho 

dosažení. Jinými slovy jde o plánování činnosti vykonavatelů veřejné správy. Mezi množinou 

programovacích úkonů bychom nalezli správní úkony označené jako prognózy, plány, koncepce 

nebo programy.159 Možno podotknout, že daný název úkonu z něj pochopitelně automaticky 

nečiní úkon programovací.  

Doktor Staša dále rozlišuje programovací úkony dle jejich zaměření. „[M]ohou být 

zaměřeny dovnitř organizace veřejné správy (mohou sloužit plánování činnosti vykonavatelů 

veřejné správy), nebo i navenek. V případě vnějšího zaměření mají pro fyzické a právnické 

osoby, vůči nimž směřuje výkon veřejné správy, indikativní význam.“160 Za příklad 

programovacích úkonů jsou dávány program rozvoje obce,161 a také bývalý typ kurikulárního 

dokumentu státní úrovně – Národní program vzdělávání.162 Dále by z dikce příslušných právních 

norem k ochraně jednotlivých složek přírody mohly znaky programovacích úkonů naplňovat 

například plány dílčích povodí,163 případně plány péče o zvláště chráněná území.164 

3.4.4 Nařízení 

Teoretický pojem nařízení označuje množinu pramenů správního práva, právních 

předpisů vydaných k tomu zmocněným orgánem veřejné správy k provedení zákona. 

Toto zmocnění nalezneme již v Ústavě. Ve vztahu k nařízení vlády je konstruováno jako 

generální zmocnění. Přímo na základě čl. 78 Ústavy tak může vláda vydat nařízení ke konkretizaci 

(provedení) zákona, zůstane-li v jeho mezích a zdrží-li se stanovování povinností ze zákona 

nevyplývajících. 

Podle čl. 79 odst. 3 Ústavy mohou dále vydávat nařízení ministerstva, jiné správní úřady 

a orgány územní samosprávy, ovšem za poněkud odlišných podmínek. Také tak musejí činit na 

základě zákona a v jeho mezích, nadto k tomu však musejí mít určitým zákonem výslovné 

zmocnění.165 Zmocnění vydávat nařízení zde tedy Ústava deleguje na zákonodárce. 

Ve druhé uvedené skupině shledáváme rozdíly v územní působnosti takto vydaných 

prováděcích právních předpisů. Zatímco kupříkladu vyhlášky ministerstev a jiných ústředních 

 
159 STAŠA, Josef. Programovací úkony. In: Pozn. 121, s. 197. 
160 Ibid. 
161 Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), § 84 odst. 2 písm. a). 
162 STAŠA. Pozn. 159. Ustanovení § 3 odst. 1 školského zákona ve znění účinném do 30. 9. 2020. 
163 Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), § 24 (zejména odst. 8 a 13). 
164 Ustanovení § 38 zákona č. 114/1992 Sb., zákon České národní rady o ochraně přírody a krajiny. 
165 HENDRYCH, Dušan. Nařízení. Pojem. In: Pozn. 121, s. 124–125. 



42 
 

správních úřadů disponují celostátní působností, působnost nařízení územních samosprávných 

celků je omezena jejich územím.166 

Za základní charakteristické znaky nařízení uvádí doktrína podzákonnost, abstraktnost, 

obecnost a jednostrannost.167 Podzákonností je vedle vztahu k prováděnému zákonu, 

tj. požadavku souladu s ním a setrvání v jeho mezích (secundum et intra legem), třeba rozumět 

i podmínku souladu s ostatními zákony.168 Sládeček nadto dodává, že „[k] podzákonnosti lze 

patrně přiřadit i potřebu právního základu pro vydání nařízení,“169 čímž míní výše zmíněné 

(výslovné) zmocnění. Znak abstraktnosti vymezují Sládeček i Hendrych jako opak 

konkrétnosti.170 Pro pořádek jen uveďme, že předmět musí být vymezen obecně, adresáti jako 

množina subjektů vymezena určitými znaky. Obecnost nařízení vymezuje odborná literatura ve 

vtahu k jeho (právní) závaznosti jakožto typický znak všech právních předpisů. Uvádí se 

v kontrastu s vnitřními předpisy, které v tomto významu obecně závazné nejsou (viz oddíl 3.4.2). 

Jednostrannost je uváděna jako charakteristický znak nikoliv výlučný pro nařízení, nýbrž typický 

pro většinu forem činnosti veřejné správy projevující se autoritativním, vrchnostenským 

rozhodnutím, z čehož zároveň plyne její podstata.171 

 
166 SLÁDEČEK. Pozn. 129, s. 63–67. 
167 Ibid., s. 62. HENDRYCH, Dušan. Nařízení. Pojem. In: Pozn. 121, s. 123. 
168 Ibid. 
169 SLÁDEČEK. Pozn. 129, s. 62. 
170 Ibid. a HENDRYCH, Dušan. Nařízení. Pojem. In: Pozn. 121, s. 123. 
171 SLÁDEČEK. Pozn. 129, s. 62 a HENDRYCH, Dušan. Nařízení. Pojem. In: Pozn. 121, s. 124.  
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4 PRÁVNÍ POVAHA KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ 

V JUDIKATUŘE NSS A ÚS ČR 

Jak bylo avizováno, dalším východisko úvah o právní povaze kurikulárních dokumentů 

podle školského zákona představuje judikatura NSS a navazující judikatura ÚS k právní povaze 

Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. NSS se touto otázkou zabýval 

v řízení sp. zn. 1 Ao 1/2011, ÚS následně v řízení sp. zn. I. ÚS 1831/11.172 

4.1 Usnesení NSS, č. j. 1 Ao 1/2011-49, o návrhu na zrušení 

části RVP ZV 

Navrhovatelé se podáním na základě ustanovení § 101a a násl. SŘS domáhali zrušení: 

I) Doporučení MŠMT k realizaci sexuální výchovy v základních školách ze dne 2. 4. 2010, 

č. j. 26976/2009-22 (dále jen „předmětné Doporučení“);  

II) Relevantní části Rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělávání 

vydaného Opatřením ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 13. 12. 2004, 

č. j. 31504/2004-22 (dále jen „předmětný RVP“); 

III) Opatření ministryně školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 16. 12. 2009, 

č. j. 12586/2009-22, kterým se mění Rámcový vzdělávací program, a to v části, kterou se do něj 

vkládá nový doplňující vzdělávací obor s názvem „Etická výchova“, v rozsahu tématu „sexuální 

zdraví“ (dále jen „předmětné Opatření“).173 

4.1.1 Relevantní právní otázka 

Navrhovatelé namítali, že předmětný RVP ve znění předmětného Opatření zakládá rozpor 

s platným právním řádem ČR, totiž s jejich základním právem rodičů na výchovu svých dětí podle 

čl. 32 odst. 4 Listiny, s mezinárodními závazky České republiky, konkrétně článek 3 odst. 2 

 
172 V rámci těchto řízení se budeme zabývat usnesením Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2011, 
č. j. 1 Ao 1/2011-49, respektive usnesením Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. I. ÚS 1831/11. 
173 Usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 30. 3. 2011, č. j. 1 Ao 1/2011-49, bod 2. 
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Úmluvy o právech dítěte174 a dále s ustanovením § 31 odst. 1 písm. a) a § 32 odst. 1 dnes již 

neplatného zákona o rodině175.176 

Těžiště zkoumání nicméně spočívalo v posouzení, zda má soud v řízení podle ustanovení 

§ 101a SŘS k věcnému přezkumu předmětného RVP vůbec pravomoc. Za tím účelem se NSS 

zabýval otázkou, zda napadené akty představují OOP, jak bez dalšího tvrdili ve svém podání 

navrhovatelé. Je na místě dodat, že soud v této věci dovodil splynutí předmětného RVP 

a předmětného Opatření a v řízení posuzoval především právní povahu samotného Rámcového 

vzdělávacího programu pro základní vzdělávání. Širší úvahy o právní povaze předmětného 

Doporučení ponechme vzhledem k rozsahu této práce a jen velmi úzké souvislosti se zkoumanou 

otázkou stranou. S předstihem jen uveďme, že NSS ve svém usnesení vyloučil jakoukoliv 

závaznost předmětného Doporučení. 

V usnesení (dále též „předmětné usnesení NSS“) se NSS, byť nemusel, poměrně důkladně 

věnoval i věcným námitkám navrhovatelů. Autor míní (s vědomím, že v případě meritorního 

rozhodnutí by odůvodnění zasluhovalo vyšší míry detailu), že s lidskoprávními aspekty věci se 

NSS vypořádal dostatečně přesvědčivě, ty však pro správné posouzení právní povahy RVP nehrají 

zásadnější roli, a tedy i ty ponecháme stranou.177 Přistoupeno bude rovnou k rozboru relevantních 

argumentů účastníků řízení a soudu, a jeho relevantních závěrů ohledně právní povahy (formy) 

předmětného RVP. 

4.1.2 Relevantní argumenty stran 

Malý exkurz do vývoje relevantní judikatury k právní povaze institutu OOP, kterému byl 

věnován prostor v oddílu 3.4.1, nyní poslouží jako opěrný bod a jedno z hodnotících hledisek 

řízení před NSS zabývajícím se právní povahou RVP ZV. 

Jak již bylo řečeno, navrhovatelé ve svém podání vůči NSS nikterak neargumentovali, proč 

považují předmětný RVP za OOP. Naproti tomu odpůrce (MŠMT) se svém přípisu k právní povaze 

RVP vyjádřil. 

 
174 Úmluva o právech dítěte (sdělení FMZV č. 104/1991 Sb.), čl. 3 odst. 2: „[S]táty, které jsou smluvní stranou 
úmluvy, se zavazují zajistit dítěti takovou ochranu a péči, jaká je nezbytná pro jeho blaho, přičemž berou ohled 
na práva a povinnosti jeho rodičů, zákonných zástupců nebo jiných jednotlivců právně za něho odpovědných, 
a činí pro to všechna potřebná zákonodárná a správní opatření.“ 
175 Zákon č. 94/1963 Sb., o rodině: 
Ustanovení § 31 odst. 1 písm. a): „Rodičovská zodpovědnost je souhrn práv a povinností při péči o nezletilé dítě, 
zahrnující zejména péči o jeho zdraví, jeho tělesný, citový, rozumový a mravní vývoj.“ 
Ustanovení § 32 odst. 1: „Rozhodující úlohu ve výchově dětí mají rodiče.“ 
176 Usnesení NSS, č. j. 1 Ao 1/2011-49. Pozn. 173, bod 4. 
177 Ibid., zejména body 30–33. 
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Z hlediska formálního pojetí se o OOP dle odpůrce nejedná, neboť školský zákon RVP takto 

explicitně neoznačuje. Posouzení hlediska materiálního pojetí započal odpůrce konstatováním, že 

se jedná o akt správního orgánu ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 písm. a) SŘ. Následně odpůrce 

navzdory povaze RVP jakožto „primárně pedagogického dokumentu bez (bezprostřední) právní 

závaznosti“ konstatoval, že „na základě výslovného zákonného odkazu je mu závaznost 

propůjčena v míře, jež může být dostatečná pro účely požadavku ustanovení § 171 SŘ“.178 

Požadavek obecně vymezených adresátů OOP je dle odpůrce naplněn, neboť je závazný 

pro všechny subjekty (jejich příslušné orgány), kterým právní předpisy svěřují určité kompetence 

či povinnosti související s jeho realizací (ředitelé škol, kontrolní orgány, pedagogičtí pracovníci 

apod.).  

Požadavek konkrétnosti předmětu napadeného aktu pak podle názoru odpůrce naplněn 

není, neboť RVP upravuje povinný rámec vzdělávání na všech základních školách, které jsou 

součástí vzdělávací soustavy – podle předmětného RVP nelze poskytovat vzdělávání v jednotlivé 

škole, neboť školský zákon požaduje, aby každá základní škola promítla jeho obsah do ŠVP, a to 

dle svých individuálních potřeb, podmínek a možností. Právě ten je pak bezprostředním 

a jedinečným základem konkrétního obsahu a forem vzdělávání na jednotlivých školách. 

Nadto se dle názoru odpůrce RVP nemohou srovnávat s jedinečností předmětu např. 

dopravního značení, či s jedinečností území v případě územního opatření o stavební uzávěře, 

jakožto vzorově uváděných příkladů OOP. Odpůrce ve svém přípisu také nabídl úvahu, že 

posuzovaný akt představuje spíše „jiný správní úkon“ ve smyslu ustanovení § 158 odst. 1 SŘ 

a konkrétně že by mohl naplnit povahu tzv. „programovacího úkonu, popř. institutu 

příbuzného“.179 

V replice k vyjádření odpůrce pak své úvahy krátce rozvedli i navrhovatelé, totiž že 

nesouhlasí s tvrzením odpůrce, že předmětné RVP postrádá konkrétní předmět a že podle něj 

nelze poskytovat vzdělání v jednotlivé škole. Dle tvrzení navrhovatelů tomu má být právě naopak, 

neboť bez toho, aby byl ŠVP v souladu s RVP, nelze v žádné škole vzdělání realizovat.180 

4.1.3 Relevantní právní posouzení a závěry NSS 

NSS ve svém unesení ze dne 30. 3. 2011, č. j. 1 Ao 1/2011-49 po shrnutí argumentů 

navrhovatelů a odpůrce nejprve zopakoval výše naznačené závěry doktríny a dosavadní judikatury 

vymezující znaky OOP a následně zkoumal, zda jsou tyto v případě předmětného RVP naplněny. 

 
178 Ibid., bod 8. 
179 Ibid. 
180 Ibid., bod 12. 
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Za tím účelem si také NSS pomohl vymezením rozdílů OOP na straně jedné a vnitřními předpisy 

na straně druhé. Odkazem na doktrinální vymezení pracoval NSS s definicí vnitřních předpisů 

coby „aktů abstraktní povahy, které regulují poměry uvnitř jedné nebo více organizačních 

jednotek, mezi nimiž právně existuje vztah nadřízenosti a podřízenosti (…) obsahem vnitřních 

předpisů jsou hlavně závazné pracovní postupy, informační toky, konkrétní instrukce 

podřízeným pracovníkům nebo úřadům a zařízením, spisový řád, jednací řád, jakož i vnitřní 

kontrolní mechanismy,“181 respektive terminologií dalších autorů182 interními normativními 

instrukcemi „platnými a závaznými v takových systémech, kde jsou dány vztahy nadřízenosti 

a podřízenosti. Určujícím znakem interních instrukce je tedy to, že se jimi jen konkretizují úkoly 

a povinnosti podřízených složek a pracovníků“.183 NSS neopomněl vyloučit, že by snad z citované 

doktríny plynulo, že by vnitřní předpisy nemohly mít vliv na činnost správních orgánů působící 

navenek – vůči adresátům veřejné správy. Příkladem, na který NSS vzpomenul, byly vnitřní 

předpisy vydávané Ministerstvem financí v oblasti daní, jichž se mohou daňové subjekty ve 

správním řízení, případně ve správním soudnictví, dovolávat, postupují-li vůči nim orgány 

finanční správy v rozporu s pokyny obsaženými v těchto vnitřních předpisech.184 

Nadto pak NSS konstatoval, že: „Soudy nejsou oprávněny k tomu, aby v obecné rovině 

přezkoumávaly a hodnotily tyto vnitřní předpisy samotné. Jsou-li některé v nich obsažené 

pokyny v rozporu s normativními právními akty, pak je povinností správního orgánu je 

neaplikovat, případně je vyložit a aplikovat způsobem, který je konformní se zákonem či 

s mezinárodními závazky České republiky. Zhodnocení, zda k takové situaci došlo, však může 

soud provést pouze na podkladě konkrétního sporu, nikoliv in abstracto, přezkumem vnitřního 

předpisu jako takového. Jinak řečeno, nelze soudně napadat přímo vnitřní předpis, 

zpochybňovat lze pouze jeho aplikaci v konkrétním případě.“185 To je ostatně v souladu 

s judikaturou ÚS, který kupříkladu ve svém usnesení ze dne 19. 8. 2004, sp. zn. Pl. ÚS 2/04, 

v souvislosti s příkazem ministra kultury týkajícího se evidence církevních právnických osob 

konstatoval, že „procesní garanci ochrany subjektivních práv dotčených subjektů představovala 

možnost soudního přezkumu správních rozhodnutí … Ministerstva kultury souvisejících 

s registrací církevních právnických osob“.186 

NSS dále konstatoval, že v kontrastu s předmětným Doporučením je RVP (pro základní 

vzdělávání) pro své adresáty závazné, přičemž „jsou adresovány primárně patřičným školám 

 
181 HENDRYCH, Dušan. Správní věda (Teorie veřejné správy). 2007, s. 75. 
182 KUBŮ, Lubomír, HUNGR, Pavel a OSINA, Petr. Teorie práva. 2007, s. 60–61. 
183 Usnesení NSS, č. j. 1 Ao 1/2011-49. Pozn. 173, bod 19. 
184 Ibid., bod 20.  
185 Ibid. 
186 Ibid., bod 22. 
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a školským zařízením…, které na jejich základě zpracovávají [ŠVP]… Druhotně pak představují 

[RVP] určitý nástroj kontroly škol a školských zařízení ze strany ústředních orgánů státní 

správy, neboť nedodržení rámcového vzdělávacího programu může být např. důvodem k odnětí 

finančních prostředků škole“. Dovodil však také, že z nich neplynou žádná bezprostřední práva 

ani povinnosti žákům škol, či jiným subjektům stojícím mimo vzdělávací soustavu. Již v tomto 

okamžiku NSS na základě uvedeného věc v zásadě uzavřel s tím, „že [RVP] představují příklad 

tzv. vnitřních předpisů, tedy předpisů bezprostředně působících pouze uvnitř systému, mezi 

jehož jednotkami právně existují vztahy nadřízenosti a podřízenosti…“187 

Vzhledem k tomu, že napadené akty podle názoru soudu nepředstavují OOP, a tudíž 

nebyla dána pravomoc NSS k projednání a rozhodnutí ve věci, byl návrh v celém rozsahu 

odmítnut. Navrhovatelé se následně obrátili na ÚS. 

4.2 Usnesení ÚS, sp. zn. I. ÚS 1831/11, o ústavní stížnosti 

proti usnesení NSS 

ÚS rozhodoval o ústavní stížnosti podle čl. 87 odst. 1 písm. d) Ústavy, respektive 

ustanovení § 72 odst. 1 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, proti usnesení NSS ze 

dne 30. 3. 2011, č. j. 1 Ao 1/2001-49. Jak neopomněl v závěru svého usnesení (déle též „předmětné 

usnesení ÚS“)188 podotknout, v souladu s ustanovením § 43 odst. 3 zákona č. 182/1993 Sb., 

o Ústavním soudu, a bodem 1. Sdělení Ústavního soudu pod č. Org. 72/12 (publikovaného ve 

Sbírce zákonů pod č. 469/2012 Sb.) postačilo uvést zákonný důvod, pro který se ústavní stížnost 

zamítá, ÚS nicméně toto usnesení odůvodnil rozsáhleji. 

4.2.1 Relevantní právní otázka 

Stěžovatelé se před ÚS domáhali zrušení předmětného usnesení NSS, kterým dle jejich 

názoru došlo k porušení čl. 1 odst. 1 a čl. 4 Ústavy ČR, čl. 2 odst. 2, čl. 4 odst. 2, čl. 32 a čl. 36 odst. 1 

Listiny, a souvisejících mezinárodněprávních závazků ČR.189 ÚS s odkazem na vlastní judikaturu 

připomněl, že „(v zásadě) nezasahuje do jurisdikční činnosti obecných/správních soudů, neboť 

 
187 Ibid., bod 28. 
188 Usnesení Ústavního soudu ze dne 26. 6. 2013, sp. zn. I. ÚS 1831/11. 
189 Ibid., část II., odst. 1. Pro úplnost uveďme, že v případě Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod 
(sdělení FMZV č. 209/1992 Sb.) šlo o čl. 6 odst. 1 (právo na spravedlivý proces). 
V případě Úmluvy o právech dítěte, pozn. 174, pak o čl. 18, 29 a 30 (Prvotní odpovědnost za výchovu a vývoj dítěte 
mají rodiče, případně zákonní zástupci; Státem uznávané zásady výchovy dětí; Ochrana práva dětí náležejících 
k etnické, náboženské nebo jazykové (a také „domorodé“) menšině užívat vlastní kultury, vyznávat a praktikovat 
své vlastní náboženství a používat svého vlastního jazyka).  
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není vrcholem jejich soustavy a již proto na sebe nemůže atrahovat právo přezkumného dohledu 

nad jejich činností, pokud tyto soudy postupují ve shodě s obsahem hlavy páté Listiny“. 

Optikou ÚS bylo v kontextu ostatních zkoumáno především právo na soudní ochranu 

(čl. 36 Listiny) s tím, že „správností hodnocení důkazů obecnými/správními soudy se může 

zabývat jen tehdy, jestliže zjistí, že v řízení před nimi – v tomto směru – byly porušeny ústavní 

procesní principy“. K jeho porušení by podle ustálené judikatury došlo v případě, kdy by byla 

„komukoliv v rozporu s ním upřena možnost domáhat se svého práva u nezávislého 

a nestranného soudu, popř. pokud by soud odmítl jednat a rozhodovat o podaném návrhu, 

eventuálně pokud by zůstal v řízení bez zákonného důvodu nečinný“. ÚS konstatoval, že: „Nic 

takového však zjištěno nebylo, neboť stěžovatelům nebylo nijak bráněno, aby se stanoveným 

postupem svého práva domáhali.“190 

4.2.2 Relevantní argumenty stran 

Stěžovatelé svou ústavní stížnost opírali v části týkající se právní povahy RVP ZV zejména 

o tvrzení, že NSS vyložil v předcházejícím řízení povahu a dosah RVP (pro základní vzdělávání) 

protiústavně, a tudíž jejich návrh nemohl odmítnout s odkazem na ustanovení § 46 odst. 1 

písm. a) SŘS.191 Důvodem protiústavnosti stěžovatelé uvedli „vyšší intenzitu právních účinků“ 

RVP (pro základní vzdělávání) coby aktu správního orgánu, který je závazný pro všechny subjekty, 

jímž školský zákon svěřuje povinnosti související s realizací RVP a přímo ukládá povinnosti také 

stěžovatelům a jejich nezletilým dětem.192 Pro snazší pochopení podstaty argumentů stěžovatelů 

v tomto okamžiku uveďme, že nepřijali předchozí argumentaci NSS, a nadále tvrdili, že 

předmětné Doporučení představuje nedílnou součást RVP. Toto tvrzení je však nejen mylné, pro 

posouzení právní povahy RVP také irelevantní. 

Výše uvedené stěžovatelé rozvedli úvahou, že „…vyšší intenzita právních účinků RVP (ZV) 

(které podle ustanovení § 3 školského zákona vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky 

vzdělávání a jsou závazné pro tvorbu RVP, hodnocení výsledků vzdělávání, tvorbu a posuzování 

učebnic a učebních textů) vyvrací správnost úvahy NSS o možnosti soudního zásahu teprve 

v momentu, kdy bude zřejmé, v jaké podobě bude konkrétní výuka [sexuální výchovy (či jiného 

obdobně kontroverzního tématu)] realizována na konkrétní škole.“193  

 
190 Usnesení ÚS, sp. zn. I. ÚS 1831/11. Pozn. 188, část III., odst. 2–3.  
191 SŘS, § 46 odst. 1 písm. a): „Nestanoví-li tento zákon jinak, soud usnesením odmítne návrh, jestliže … [nejsou] 
splněny jiné podmínky řízení a tento nedostatek je neodstranitelný nebo přes výzvu soudu nebyl odstraněn, a 
nelze proto v řízení pokračovat.“ 
192 Usnesení ÚS, sp. zn. I. ÚS 1831/11. Pozn. 188, část II., odst. 2. 
193 Ibid. 
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Dále stěžovatelé uváděli, že napadená část předmětného RVP (a předmětného 

Doporučení) představuje extenzivní omezení ústavně zaručených rodičovských práv a práv 

nezletilých dětí bez výslovné opory v zákoně. 

Stěžovatelé nadto z uvedeného poněkud expresivně dovodili, že za popsané situace může 

MŠMT zcela volně zneužívat svoji pravomoc (určovat obsah RVP) a bez opory v zákoně 

„oktrojovat“ RVP (pro základní vzdělávání) jako společnou a nezbytnou součást (povinného 

základního) vzdělávání svými představami o náplni, metodách a cílech výchovně vzdělávacího 

procesu. Přičemž dle tvrzení stěžovatelů zcela absentuje jednak právní odpovědnost MŠMT coby 

orgánu zákonem nadaného pravomocí k tvorbě RVP, především pak ale možnost soudního 

přezkumu ve smyslu čl. 36 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních 

svobod.194 

4.2.3 Relevantní právní posouzení a závěry ÚS 

ÚS se ztotožnil s právním posouzením učiněným NSS ve věci předmětného Doporučení. 

Připomněl, že „odchýlení se od tohoto právně nezávazného dokumentu nemá samo o sobě žádné 

právní následky, neboť v opačném případě by se jednalo o postup (a vliv) popírající školám 

poskytnutou určitou míru autonomie při vytváření vzdělávacích programů“ (kurikulárních 

dokumentů školní úrovně).195 

Dále ÚS přisvědčuje NSS v závěru, že se v případě RVP nejedná o OOP. V souvislosti 

s pojmem a výše uvedeným (materiálním) pojetím OOP ÚS zdůrazňuje, že RVP nemají povahu 

obecně závazných právních předpisů, že nemají zákonem196 předepsanou formu a MŠMT je 

vydává formou opatření ministra, jež definičně nemá a nemůže mít formu OOP, neboť nezakládá 

– a to ani materiálně – nějaká práva a ani nekonkretizuje žádné povinnosti vně systému školství. 

Bez výhrad k argumentaci NSS a vlastního zkoumání pojmových znaků jednotlivých forem 

činnosti veřejné správy a jejich případného naplnění RVP, považuje ÚS RVP vzhledem k „jeho 

pojetí a charakteru“ za „typovou podobu“ jednoho z tzv. vnitřních aktů správy (tj. formy blízké 

vnitřním předpisům).197 

S odkazem na argumentaci stěžovatelů týkající se charakteristiky RVP jako aktu správního 

orgánu s vyšší intenzitou právních účinků, jejichž projev spatřují v omezení ústavně zaručených 

rodičovských práv a práv nezletilých dětí, a to bez výslovné opory ve školském zákoně dále ÚS 

 
194 Ibid. 
195 Usnesení ÚS, sp. zn. I. ÚS 1831/11. Pozn. 188, část III., odst. 4. 
196 Školský zákon, § 4 (zejména odst. 5). 
197 Usnesení ÚS, sp. zn. I. ÚS 1831/11. Pozn. 188, část III., odst. 4. 



50 
 

poukazuje na zákonnou úpravu198 tvorby a oponentury RVP ve školském zákoně. Na kategorickém 

požadavku ustanovení § 4 odst. 2 školského zákona, že RVP musí (po proběhlých oponenturách) 

odpovídat nejnovějším poznatkům příslušných vědních disciplín, pedagogiky a psychologie 

o účinných metodách a organizačním uspořádání vzdělávání přiměřeně věku a rozvoji 

vzdělávaného, staví ÚS závěr, že se v jakékoliv oblasti vzdělávání nejedná (a nemůže jednat) 

o tvorbu a oponenturu RVP bez zákonné opory.199 

Nadto v úzké souvislosti s meritem řízení200 ÚS soud vzpomíná úvahu NSS ohledně 

rozdílnosti funkcí RVP a konkrétních ŠVP ve vzdělávacím procesu. Z té má plynout, že „případnou 

kolizi mezi veřejným zájmem (na existenci povinné školní docházky, jejíž obsah přinejmenším 

rámcově stanoví stát) a základními právy jednotlivců … bude možné posuzovat teprve 

v momentu, kdy bude zřejmé, v jaké podobě bude výuka … realizována na konkrétní škole, 

kterou navštěvují děti rodičů, jež ji zpochybňují“.201  

ÚS nad výše uvedené „[nemohl] nepřipomenout podstatné upozornění NSS, že efektivní 

ochranu proti potenciálním zásahům do tvrzených práv stěžovatelů je třeba hledat v jiných 

řízeních než v řízení o zrušení (části) rámcového vzdělávacího programu.“202 Ani NSS, ani ÚS 

nicméně sami žádné konkrétní návrhy nepředkládají.  

ÚS proto podle ustanovení § 43 odst. 2 písm. a) zákona č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, 

stížnost odmítl jako návrh zjevně neopodstatněný, napadené rozhodnutí NSS je dle něho logické, 

jasné a přesvědčivé, nemá povahu svévole a mezi skutkovým zjištěním a právními závěry z něj 

vyvozenými není dán ani extrémní rozpor ve smyslu ustálené judikatury ÚS. 

 
198 Školský zákon, zejména § 4 odst. 2 a 3. 
199 Usnesení ÚS, sp. zn. I. ÚS 1831/11. Pozn. 188, část III., odst. 5. 
200 Tj. práva dětí a jejich rodičů na respektování jejich náboženského a filozofického přesvědčení – konkrétně pak 
podoba výuky sexuální výchovy. 
201 Usnesení ÚS, sp. zn. I. ÚS 1831/11. Pozn. 188, část III., odst. 4. 
202 Ibid. 
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5 ÚVAHY K PRÁVNÍM FORMÁM KURIKULÁRNÍCH DOKUMENTŮ  

5.1 K právní formě NPV 

Jak bylo již uvedeno v podkapitole 3.3, nebyl NPV, jak ho předpokládal a vymezoval 

školský zákon,203 schválen, respektive ani zpracován. Počítaly s tím sice ještě, a to výslovně, 

koncepční Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020,204 a z kontextu 

i implementační Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy ČR 2015–2020. 

Z toho záměru však očividně sešlo. To plyne jak ze zmiňované novely školského zákona, která 

ustanovení o NPV jednoduše vypustila, tak ze zbrusu nové Strategie vzdělávací politiky ČR do 

roku 2030+.205 V souvislosti s „revizí vzdělávacích programů“ je v ní výslovně uvedeno, že 

„zachována bude i dvoustupňová úroveň kurikula na úrovni rámcového vzdělávacího 

programu a školního vzdělávacího programu“.206 Pokusme se tedy podívat, co lze o právní 

povaze NPV říci alespoň v obecné rovině.  

Na úvod připomeňme, že NPV představoval společně s RVP státní úroveň kurikulárních 

dokumentů, v jejichž hierarchii zaujímal nejvyšší pozici. Bez zajímavosti nebyla úprava jeho 

přijímání. MŠMT ho mělo po projednání s vybranými odborníky z vědy a praxe, s příslušnými 

ústředními odborovými orgány, příslušnými organizacemi zaměstnavatelů s celostátní 

působností a s kraji předkládat, na rozdíl od jednotlivých RVP, k projednání vládě. Tou měl být 

následně NPV předložen Poslanecké sněmovně a Senátu Parlamentu ke schválení.207 Kromě dle 

mínění autora poměrně netradičního208 požadavku schválení oběma komorami Parlamentu, je 

možné upozornit i na pořadí vyčtených dotčených subjektů. Za předpokladu, že zákonodárce toto 

pořadí nezvolil náhodně, se nabízí otázka, proč jsou kraje umístěny až za ostatními stakeholdery. 

Jsou to totiž právě kraje, kterým je na rozdíl od ostatních uvedených ve školství zákonem svěřena 

jistá působnost. Školský zákon ale zůstává v této věci alespoň konzistentní (srov. ustanovení 

§ 3 odst. 4, § 4 odst. 3 nebo § 9 odst. 1 školského zákona). 

Ze zákonného vymezení předmětu NPV, jenž měl rozpracovávat cíle vzdělávání stanovené 

školským zákonem, vymezovat hlavní oblasti vzdělávání, obsahy vzdělávání a prostředky, které 

 
203 Ustanovení § 3 odst. 1 školského zákona ve znění účinném do 30. 9. 2020. (V žádném dalším ustanovení 
školského zákona bychom se o NPV nedočetli.) 
204 MŠMT. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2020. 2014, s. 3.  
205 Koncepční dokument nahrazující a navazující na Strategii vzdělávací politiky České republiky do roku 2020. 
206 MŠMT. Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. Říjen 2020, s. 27. 
207 Školský zákon ve znění účinném do 30. 9. 2020, § 3 odst. 1. 
208 Např. Politiku územního rozvoje (ustanovení § 31 a násl. zákona č. 183/2006Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), právní akt sui generis, který pochopitelně nelze s NPV objektivně srovnávat, 
ale který má taktéž významnou plánovací funkci pro celé území státu, a to v rozsáhlé oblasti právní úpravy, 
schvaluje toliko vláda. 
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jsou nezbytné k dosahování těchto cílů a logiky věci plyne, že míra jeho obecnosti musela být ve 

srovnání se školským zákonem nižší. Naopak vyšší míra obecnosti by musela být zachována ve 

vztahu k jednotlivým RVP. V každém případě by šlo o kurikulární dokument upravující 

nejobecnější rámec pouze toho vzdělávání, jež je předmětem školského zákona, tzn. nikoliv 

například vysokoškolského.  

Co se týče formální závaznosti NPV, nebyla tato zákonem ani naznačena. Kombinací 

systematického a teleologického výkladu ustanovení § 3 ve spojení s ustanovením § 4 odst. 1 

a § 5 odst. 1 školského zákona ve znění účinném do 30. 9. 2020 lze nanejvýše dovodit, že RVP 

a ŠVP by měly být s NPV v souladu. Hledisko případné obsahové závaznosti uvažovat vzhledem 

k jeho neexistenci také nelze.  

Nařízení je třeba jako hypotetickou formu, v níž by měl býval NPV vstupovat v život, 

vyloučit okamžitě. Vydání podzákonného právního předpisu je kompetencí příslušného subjektu 

nepodléhající schvalování komorami Parlamentu. Obdobně je třeba vyloučit i OOP a vnitřní 

předpisy. Jednak nelze jednoznačně dovodit závaznost NPV, jež obě formy činnosti veřejné správy 

svým pojmovým vymezením alespoň v určité míře vyžadují, jednak v případě OOP nelze hovořit 

o dostatečně konkrétně určeném předmětu, o zákonné podmínce vydání správní orgánem209 

nemluvě. 

NPV by tak mírou své obecnosti a funkcí vymezenou předmětem úpravy v kurikulárním 

systému naplňoval doktrinální vymezení programovacího úkonu.210 Jednalo by se o dokument 

modelující budoucí žádoucí stav části vzdělávacího systému vymezené školským zákonem. Lze 

také soudit, že by svým rozsahem a předmětem úpravy přesahoval prvky nezbytné k tvorbě RVP 

(případně ŠVP). Tím je myšleno, že vyjma plánování činnosti vykonavatelů veřejné správy 

směřující k dosahování cílů vzdělávání vymezených školským zákonem, by mohl také formulovat 

obecné úkoly kupříkladu zákonodárci.  

5.1.1 Dílčí závěr k právní formě NPV 

Autor se domnívá, že NPV byl na vrcholu prací na kurikulární reformě na počátku tisíciletí 

vynechán minimálně ze tří důvodů. Prvním z nich je v té době čerstvě existující Bílá kniha, kterou 

sice za NPV v pravém slova smyslu považovat nelze, ovšem stejně tak nelze přehlédnout faktickou 

(v případě NPV toliko dovozovanou) podobnost těchto dvou dokumentů. Za zpracování NPV 

odpovědné MŠMT tehdy tento úkon zřejmě považovalo za redundantní, když bylo v obecné rovině 

možno vycházet právě z Bílé knihy. Druhým důvodem je pak výše naznačená náročnost procesu. 

 
209 SŘ, § 171 odst. 1. 
210 STAŠA, Josef. Neregulativní úkony: Charakteristika a Programovací úkony. In: Pozn. 121, s. 191–192 a 197. 
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Vzhledem k schvalovací roli obou komor Parlamentu se lze domnívat, že by byla příprava NPV 

značně politicky zatížena. Nepochybně související třetí důvod je ohromná fluktuace v čele rezortu, 

která nikdy nemůže být ku prospěchu tak náročnému procesu, jako musí zpracování NPV 

z povahy věci být. 

Autor se přiklání k závěru, že ignorace nejvyššího z předpokládaných kurikulárních 

dokumentů byla v té době chyba. Z výše vzpomenuté novely školského zákona (zákon č. 284/2020 

Sb.) a znění Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ plyne, že od záměru pracovat 

v systému kurikulárních dokumentů s NPV bylo upuštěno. Předchozí rozpor faktického stavu 

s právním řádem, za nějž nenesl odpovědnost nikdo jiný než ústřední správní orgán ve školství, 

byl alespoň zhojen.  

NPV, existoval-li by takový dokument, by na základě uvedeného a dostupné doktríny 

představoval tzv. programovací úkon. Tomuto závěru ostatně dle autora přisvědčuje i naznačený 

politický rozměr přijímaní NPV. Indikativní význam kurikulárního dokumentu projednaného, 

respektive schváleného v nejvyšších patrech státního aparátu by byl jistě vhodným nástrojem ke 

skládání účtů politické odpovědnosti. Tolik zřejmě k otázce, proč NPV nebyl a zřejmě již nikdy 

nebude přijat. 

5.2 K právní formě RVP 

V této podkapitole se pozornost zaměří na úvahy k právní povaze RVP, kurikulárních 

dokumentů státní úrovně vydávaných MŠMT.211 Cílem následujících odstavců bude vymezit okruh 

jejich adresátů, respektive jejich příslušných orgánů, a dále určit, v jakých případech a do jaké 

míry mohou tito rozhodovat o tom, zda se v kurikulárních dokumentech obsaženými pravidly 

budou, či nebudou řídit. Sledována bude míra závaznosti RVP ve vztahu k jejich jednotlivým 

adresátům, a to v první řadě hlediskem formální závaznosti, tj. jak formuluje závaznost RVP 

školský zákon, kterou doplní hledisko závaznosti obsahové, spočívajícím v posouzení, zda 

z textace předmětných RVP plynou spíše znaky závaznosti – pravidla formulována bez možnosti 

odchýlení se, či znaky návodnosti – postupu toliko doporučeného. 

Takto získané poznatky využijeme v kontextu výše představené judikatury NSS a ÚS při 

testu naplnění pojmových znaků jednotlivých forem činnosti veřejné správy identifikovaných 

v podkapitole 3.4. 

 
211 Školský zákon, § 4 odst. 3. 
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5.2.1 Hledisko formální závaznosti RVP 

Jak český právní řád vymezuje RVP bylo popsáno v podkapitole 3.3. Připomeňme, že 

ustanovení § 3 odst. 1 školského zákona výslovně stanovuje jejich závaznost a) pro tvorbu ŠVP, b) 

hodnocení výsledků vzdělávání dětí a žáků, c) tvorbu a posuzování učebnic a učebních textů, a dále 

je činí závazným základem pro d) stanovení výše finančních prostředků přidělovaných podle 

§ 160 až 162 školského zákona.  

Tento taxativní výčet činností, pro jejichž realizaci je RVP závazný, ze své podstaty 

umožňuje určit jednotlivé subjekty (jejich příslušné orgány), kterým jsou právními předpisy 

svěřeny vyčtené povinnosti a kompetence.  

a)  Vydávání ŠVP je ustanovením § 5 odst. 3 školského zákona zřetelně svěřeno ředitelům škol 

a školských zařízení jako orgánu školy – vykonavateli veřejné správy, jejíž je škola nositelkou.  

b) Povinnost hodnotit výsledky vzdělávání svěřuje školský zákon v kontextu obecné zásady 

„hodnocení výsledků vzdělávání vzhledem k dosahování cílů vzdělávání stanovených tímto 

zákonem a vzdělávacími programy,“ obsažené v ustanovení § 1 odst. 1 písm. g), především 

školám,212 respektive pedagogickým pracovníkům zajišťujícím vzdělávání,213 v užším slova smyslu 

ale také kupříkladu kontrolním orgánům214 (České školní inspekci, dále jen „ČŠI“). Příslušný RVP 

je nadto pro ČŠI na základě ustanovení § 174 odst. 3 písm. c) školského zákona závazný při 

zjišťování a hodnocení naplnění jednotlivých ŠVP. 

c)  Co se týká závaznosti RVP ve vztahu k tvorbě učebnic a učebních textů, ta se vztahuje na 

základě ustanovení § 27 odst. 1 školského zákona v zásadě na každého, kdo chce, aby byla jeho 

učebnici či učebnímu textu pro základní a střední vzdělávání udělena schvalovací doložka. To 

znamená i na subjekty stojící v zásadě mimo vzdělávací soustavu. Požadavek souladu 

s příslušným RVP je zde ovšem třeba chápat jako hmotněprávní předpoklad udělení schvalovací 

doložky. Povinnost zajištění souladu jiných učebnic a učebních textů používaných při výuce, než 

kterým byla udělena schvalovací doložka, a RVP svěřuje zákon opět řediteli školy.215 

 
212 Srov. např. ustanovení § 51 až 53 a § 69 školského zákona. 
213 Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, 
§ 14. 
214 Srov. ustanovení § 174 odst. 2 písm. a), odst. 8 a odst. 11 školského zákona. 
215 Školský zákon, § 27 odst. 2. 
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d) Problematika financování (regionálního) školství by i s ohledem na nedávnou zásadní 

reformu216 sama vystačila na jednu diplomovou práci. Ve zkratce uveďme, že v pokračujících 

snahách o odstraňování disproporcí ve financování jednotlivých škol došlo u vybraných druhů 

škol217 ke změně systému normativního financování. Normativy jsou nově odvozovány od 

maximálního rozsahu vzdělávání stanoveného příslušnými RVP a skutečného rozsahu 

poskytovaného vzdělávání. Pro stanovování normativů jsou tak z příslušných RVP určující 

zejména počty hodin přímé pedagogické činnosti. Podstatné nicméně je, že orgány veřejné správy 

tedy musejí a) vycházet z příslušných RVP při stanovování normativů (příslušné orgány MŠMT)218 

a b) při rozpisu a poskytování finančních prostředků sledovat soulad ŠVP s příslušným RVP 

(krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností, jež tak činí v přenesené 

působnosti).219 

Nadto se mohou právnické osoby (školy) zřizované krajem a obcí či svazkem obcí 

stanoveným postupem domáhat odstranění disproporcí při financování, pokud jim přidělené 

finanční prostředky považují za nepostačujících k zajištění potřeb vyplývajících z právních 

předpisů a RVP (popřípadě schválených učebních dokumentů).220 

Nad rámec textace ustanovení § 3 odst. 1 školského zákona je pro získání celistvějšího 

obrazu na místě věnovat pozornost též „závaznosti“ RVP ve vztahu ke školskému rejstříku. Zápis 

do školského rejstříku je na základě ustanovení § 7 odst. 6 školského zákona podmínkou výkonu 

činnosti školy. Účinností zápisu do školského rejstříku vzniká dikcí ustanovení § 142 odst. 1, 

respektive odst. 2 školského zákona právnické osobě, která vykonává činnost školy (nebo 

školského zařízení), v rozsahu tohoto zápisu právo poskytovat vzdělávání (a školské služby) 

a právo vydávat doklady o vzdělání podle školského zákona, a dále nárok na přidělování 

finančních prostředků podle školského zákona.  

Ustanovení § 147 odst. 1 písm. f) školského zákona pak stanovuje jako jednu z náležitostí 

žádosti o zápis školy do školského rejstříku požadavek alespoň rámcového popisu personálního 

a majetkového zajištění a financování činnosti školy s ohledem na požadavky příslušného RVP. 

Nesoulad těchto podkladů s příslušným RVP je důvodem pro zamítnutí žádosti o zápis.221 

V neposlední řadě je třeba zmínit, že podle ustanovení § 150 odst. 1 písm. c) školského zákona je 

 
216 Zákon 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. 
217 Těmi jsou mateřské školy, základní školy, střední školy a konzervatoře. Změna financování (pedagogické 
práce) se netýká škol církevních a soukromých. Stávající systém normativu na žáka (studenta) bude nadále 
uplatňován ve financování ZUŠ (a VOŠ). 
218 Školský zákon, § 161 a násl.  
219 Školský zákon, § 170 písm. b) a c) ve spojení s § 183 odst. 6. 
220 Směrnice Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. j. MSMT-24005/2016, čl. V odst. 1. 
221 Školský zákon, § 148 odst. 2 a odst. 3 písm. b).  
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neposkytování vzdělávání v souladu se vzdělávacími programy podle § 3 důvodem k výmazu školy 

ze školského rejstříku. Obdobně k zákonnému požadavku souladu učebnic a učebních textů 

s příslušným RVP zde v souvislostí se zápisem do školského rejstříku školský zákon stanovuje 

podmínku souladu s požadavky plynoucími z příslušného RVP coby určitý hmotněprávní 

předpoklad. 

Můžeme tedy vidět, že primárními adresáty RVP jsou školy (respektive jejich ředitelé, 

dílčím způsobem též pedagogičtí pracovníci), případně samotný stát, respektive jeho kontrolní 

a další orgány, jimž jsou svěřeny úkoly v oblasti školské správy. V zákonné konstrukci závaznosti 

RVP však můžeme spatřovat i prvky, které z povinnosti souladu s příslušným RVP činí 

hmotněprávní předpoklad jistých právních důsledků – zápisu do školského rejstříku, jenž je 

podmínkou výkonu činnosti školy, případně udělení schvalovací doložky učebnicím a učebním 

textům. 

5.2.2 Hledisko obsahové závaznosti RVP 

Předchozí oddíl byl věnován hledisku formální závaznosti RVP, jak o ní explicitně hovoří 

školský zákon a související předpisy, a byli identifikováni adresáti stanovených povinností. Nyní 

se pozornost zaměří na obsahovou stránku RVP, a bude sledováno, zda v nich lze nalézt spíše 

znaky závaznosti, či znaky návodnosti RVP.  

Jak uvádí Katzová: „…[Š]kolní vzdělávací program každé školy musí být v souladu 

s obsahem příslušného rámcového vzdělávacího programu, a to nejenom v souladu se zásadami 

pro tvorbu školního vzdělávacího programu, ale se všemi skutečnostmi v něm uvedenými, 

pokud rámcový vzdělávací program výslovně nepřipouští odchylku v určitém směru.“222 

Není v silách autora této práce detailně zkoumat obsah všech RVP napříč jednotlivými 

druhy a typy škol. Pro účely této podkapitoly tak byly vybrány tři RVP, jejichž obsah bude 

sledován: RVP pro základní vzdělávání223 (jakožto jediný RVP základního vzdělávání, dále jen 

„RVP ZV“), RVP pro gymnázia224 (jakožto nejčastěji užívaný RVP gymnazijního vzdělávání, dále 

jen „RVP G“) a RVP pro obor vzdělání Puškař225 (jakožto náhodně vybraný RVP středního 

odborného vzdělávání, dále jen „RVP Pu“), (dále jen souhrnně „předmětné RVP“). RVP pro 

speciální vzdělávání ponechme vzhledem k rozsahu této práce stranou. 

 
222 KATZOVÁ. Pozn. 73, s. 11. 
223 MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání (ve znění pozdějších úprav). 2017. 
224 MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro gymnázia (ve znění pozdějších úprav). 2007. 
225 MŠMT. Rámcový vzdělávací program pro obor vzdělání: 23-69-H/01 Puškař (ve znění pozdějších úprav). 
2010.  
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Předmětné RVP v první řadě vymezují závazný vzdělávací obsah, tj. celek očekávaných 

výstupů a učiva (obsahová dimenze kurikula).226 Explicitně je závaznost vzdělávacího obsahu 

vyjádřena v textu RVP G a RVP Pu.227 V obou jmenovaných je také v rozsahu vymezeném daným 

RVP výslovně vyjádřena závaznost jak (obsahu) stanoveného učiva, tak očekávaných výstupů.228 

V dikci RVP ZV je učivo toliko doporučeno k distribuci a k dalšímu rozpracování do 

určitých časových úseků. Závazným „se stává“ na úrovni jednotlivých ŠVP.229 Očekávané výstupy 

jsou závazné ve smyslu stanovení nezbytné úrovně pro formování výstupů v učebních osnovách 

v konkrétních ŠVP jednotlivých škol, která musí být v jistých okamžicích vzdělávacího procesu 

dodržena.230 

Jak plyne ze vzájemného vztahu očekávaných výstupů a učiva coby prostředku k jejich 

dosažení, jsou to právě očekávané výstupy, jež dosahují ve vymezení v RVP vyšší míry rigidity. To 

ostatně zcela koresponduje s podstatou obecných cílů vzdělávání, jak je v ustanovení § 2 vymezuje 

školský zákon. Těmi jsou zejména rozvoj osobnosti člověka, získání určitého vzdělání, pochopení 

a uplatňování zásad demokracie a právního státu a základních lidských práv a svobod, pochopení 

a uplatňování principu rovnosti žen a mužů atd. Školský zákon tedy evidentně neklade primární 

důraz na obsahovou stránku učiva. Umisťují-li předmětné RVP těžiště vzdělávání na očekávané 

výstupy a učivo slouží coby prostředek jejich dosažení, nejenže je to v souladu s koncepcí 

školského zákona, také to dává smysl. 

Dále shodně předmětné RVP jako závazné součásti vzdělávání stanovují průřezová 

témata231 s výrazně formativními funkcemi.232 V jejich zařazení či nezařazení do ŠVP nemá škola 

diskreci, jejich konkrétní obsah a realizace nicméně zůstává dikcí předmětných RVP v rovině 

doporučení. Zůstává na uvážení školy, v jaké hloubce, rozsahu a v jaké formě budou průřezová 

témata realizována ve výuce. Nad rámec uvedeného také připomeňme, že i školský zákon hovoří 

ve vymezení předmětu RVP explicitně o „povinném obsahu vzdělávání“.233 

 
226 Očekávané výstupy představují úroveň osvojení učiva, která má být na konci vzdělávání daného druhu daného 
oboru dosažena, tzn. žádoucí vědomosti, dovednosti, postoje a hodnoty. Učivo je chápáno jako prostředek 
k osvojení očekávaných výstupů, které se postupně propojují a vytvářejí předpoklady k účinnému a komplexnímu 
využívání získaných schopností a dovedností na úrovni klíčových kompetencí. 
Terminologií RVP Pu: požadované výsledky vzdělávání (očekávané výstupy) a závazný obsah vzdělávání 
(učivo) jsou vymezeny kurikulárními rámci (vzdělávacími oblastmi – souhrnně vzdělávacím obsahem). 
227 RVP G. Pozn. 224, s. 6. RVP Pu. Pozn. 225, s. 3 a 16. 
228 RVP G. Pozn. 224, s. 12, 97 a 99. RVP Pu. Pozn. 225, s. 16. 
229 RVP ZV. Pozn. 223, s. 15. 
230 Ibid., s. 14. 
231 Průřezová témata jsou jako nedílná součást vzdělávání chápána jako okruhy aktuálních problémů současného 
světa, jejichž účelem je napříč učivem ovlivňovat postoje, hodnotový systém a jednání vzdělávaných.  
232 RVP ZV. Pozn. 223, s. 6. RVP G. Pozn. 224, s. 6 a 65. RVP Pu. Pozn. 225, s. 4. 
233 Školský zákon, § 4 odst. 1. 
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Předmětné RVP nadto stanovují, že celý vzdělávací obsah v nich vymezený je závazný pro 

všechny žáky (formulace „všechny absolventy jednotlivých etap vzdělávání“ apod.).234 To 

znamená, že není-li dán důvod vzdělávacím systémem předpokládaný (vzdělávání žáků se 

speciálními vzdělávacími potřebami, vzdělávání žáků mimořádně nadaných), musí být v této věci 

ke všem účastníkům daného vzdělávacího procesu přistupováno ve všech jeho etapách stejně. 

Tento požadavek je ryze kategorický, vyjma uvedených výjimek nedává adresátům žádný prostor 

k modifikaci. 

Dalším určujícím prvkem je pravidlo společné napříč předmětnými RVP, které stanovuje, 

že příslušný ŠVP musí být zpracován pro celé období vzdělávání, nebo alespoň jeho určitou část 

(např. pro víceleté gymnazijní vzdělávání buď jeden ŠVP pro celou dobu vzdělávání, či samostatné 

ŠVP pro nižší a vyšší stupeň vzdělávání).235 Toto pravidlo školský zákon výslovně neobsahuje. 

Vzhledem k jeho významu v konstrukci systému kurikulárních dokumentů nicméně nemají školy 

možnost se od něho odchýlit, což v zásadě plyne z dikce samotného ustanovení § 4 odst. 1,236 dle 

kterého RVP stanoví inter alia zásady pro tvorbu ŠVP. 

V obdobném režimu uveďme za příklad určujícího prvku i konstrukci časových dotací 

výuky pro určité časové úseky vzdělávání (týden, ročník apod.) a jednotlivé vzdělávací oblasti. 

Předmětné RVP stanovují závazné minimální počty vyučovacích hodin, které musí škola daným 

oblastem v daných časových úsecích věnovat. Podobně jsou stanoveny maximální (typicky 

týdenní) hodinové dotace, které škola naopak nemůže přesáhnout. Úzce související disponibilní 

časová dotace, institut určený k profilaci vzdělávacích nabídek jednotlivých škol, realizaci 

průřezových témat apod., umožňuje řediteli zvolit způsob jejího využití v ŠVP, je nicméně povinen 

využít ji celou.237  

Předmětné RVP ale poskytují školám, respektive pedagogickým pracovníkům 

k dosahování cílů vzdělávání v mnoha otázkách i značnou míru autonomie co do volby prostředků 

a jejich forem (prvky návodnosti). Některé již byly naznačeny v předchozích odstavcích v rámci 

zkoumání hlediska obsahové závaznosti RVP (tj. například nepřekročitelně stanovené minimální 

a maximální časové dotace, v jejichž rámci je nicméně možno se pohybovat dle uvážení). Dále 

můžeme silné prvky návodnosti spatřovat v předmětných RVP zejména v částech věnujících se 

vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami či vzdělávání mimořádně nadaných žáků, 

 
234 RVP ZV. Pozn. 223, s. 6. RVP G. Pozn. 224, s. 6 a 12. RVP Pu. Pozn. 225, s. 16. 
235 RVP ZV. Pozn. 223, s. 154. RVP G. Pozn. 224, s. 85. RVP Pu. Pozn. 225, s.63. 
236 Ve spojení s ustanovením § 3 odst. 1 věta za středníkem školského zákona. 
237 RVP ZV. Pozn. 223, s. 141–142, 144–145, 162 aj. RVP G. Pozn. 224, s. 82–83 a 85. RVP Pu. Pozn. 225, 
(„disponibilní hodiny“) s. 52–53. 
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a to zejména proto, že se tyto oblasti vyznačují potřebou značně individualistického přístupu ke 

vzdělávacím potřebám žáka a vyšší míra normativnosti by na úrovni RVP postrádala smyslu.238 

Spíše jako návod než jako bezprostřední příkaz se dále projevují příslušné části 

předmětných RVP pojednávající o materiálních, personálních, organizačních, technických, 

pedagogicko-psychologických, hygienických a jiných obdobných podmínkám pro realizaci 

vzdělávání (organizační a metodická dimenze kurikula). Předmětné RVP pracují v souvislosti 

s těmito podmínkami s termínem optimální stav, případně optimální vzdělávací prostředí 

a předpokládají, že se každá škola bude v rámci svých reálných možností pokoušet tomuto optimu 

přiblížit a dále jej rozvíjet.239 

Lze konstatovat, že mezi předmětnými RVP existují terminologické rozdíly i nepatrné 

rozdíly v konstrukcích jednotlivých RVP. Tomu lze rozumět jednak jako projevu nedůslednosti při 

tvorbě dokumentů (a poněkud staršímu datu vydání RVP Pu), ale také jako úmyslu tvůrců stanovit 

různé vazby mezi závazností a doporučujícím charakterem jednotlivých RVP ve vztahu k danému 

druhu vzdělání. Tyto rozdíly ale v posouzení míry závaznosti, respektive návodnosti 

(předmětných) RVP nehrají významnější roli. 

V souvislosti s výše uvedeným komentářová literatura uvádí, že „[n]a jedné straně tak 

rámcové vzdělávací programy musejí vycházet z … obecných východisek, na straně druhé samy 

představují obecné východisko pro tvorbu školních vzdělávacích programů, které v hierarchii 

vzdělávacích programů leží o patro níže. V rámcových dokumentech jsou pak výslovně 

stanoveny požadavky na obsah a strukturu školních dokumentů, včetně učebních plánů.“240 

Ustanovení § 21 školského zákona obsahuje neuzavřený výčet obecných a základních práv 

žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků. Právo na vzdělávání a školské služby 

podle školského zákona zakotvené v odst. 1 písm. a) lze za pomoci doktríny chápat za předpokladu 

splnění podmínek stanovených školským zákonem a jeho prováděcími předpisy dvojím 

způsobem. Jednak jako právo na vstup do vzdělávání, na jeho průběh, respektive pokračování ve 

vzdělávání a také (řádné) ukončení vzdělávání. V další rovině je možné chápat toto právo jako 

kvalitativní požadavek na vzdělávání poskytované žákovi nebo studentovi školou. Tedy zajištění 

naplnění obsahových, organizačních, personálních, materiálních apod. náležitostí stanovených 

školským zákonem a jeho prováděcími předpisy.241 Komentářová literatura však nadto také 

upozorňuje, že „uvedené právo žáka nebo studenta nepředstavuje jeho právní nárok na to, aby 

 
238 RVP ZV. Pozn. 223, např. s. 146–149. RVP G. Pozn. 224, s. 88–92. RVP Pu. Pozn. 225, s. 71–83. 
239 RVP ZV. Pozn. 223, s. 150. RVP G. Pozn. 224, s. 93. RVP Pu. Pozn. 225, s. 69. 
240 RIGEL, Filip. § 4 Rámcové vzdělávací programy. In: Pozn. 84, s. 40. 
241 PUŠKINOVÁ, Monika. § 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků. In: Pozn. 84, 
s. 105–106. KATZOVÁ. Pozn. 73, s. 105–106. 
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mu bylo poskytováno vzdělávání nebo školské služby nad rámec školského zákona nebo 

prováděcích předpisů.“242 

Ve spojení s povinností žáků a studentů řádně docházet do školy nebo školského zařízení 

a řádně se vzdělávat plynoucí z ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) školského zákona je možné 

dovodit, že žákům a studentům svědčí veřejné subjektivní právo na to, aby byl ŠVP v souladu 

s příslušným RVP.  

Na základě uvedeného tedy můžeme seznat, že z obsahového hlediska stojí povaha RVP na 

pomezí závaznosti a návodnosti. Nacházíme prvky obou. Některé oblasti jsou nicméně z pohledu 

hlavních adresátů – škol a školských zařízení – evidentně normovány nepřekročitelně, což platí 

pro ostatní adresáty obdobně v rozsahu jim zákonem svěřených kompetencí a stanovených 

povinností. Jedná se o nástroj unifikace obsahového jádra vzdělávání podle příslušného 

vzdělávacího programu, a to bez ohledu na povahu zřizovatele školy nebo školského zařízení. 

Závazná povaha převládá nad povahou indikativní. 

Ve spojení s veřejným subjektivním právem žáků a studentů, aby byl ŠVP v souladu 

s příslušným RVP, je k RVP třeba přistupovat spíše jako k závaznému, než jako k doporučujícímu 

dokumentu. RVP zřetelně konkretizují jistá práva (na vzdělání, respektive na vzdělávání podle 

školského zákona) a související povinnosti, a svou právní povahou jde o dokument dílčím 

způsobem normativní. Hypotéza, že RVP mají mít pro určité subjekty právní důsledky, eventuálně 

že mohou vést k porušení práv a svobod, je potvrzena. 

5.2.3 Test modelových východisek 

Vzhledem k potvrzení výše uvedené hypotézy bude v této části práce zákonná konstrukce 

RVP podrobena testu naplnění pojmových znaků jednotlivých forem správní činnosti vymezených 

v podkapitole 3.4. Za tím účelem bude přihlédnuto zejména k teoretickým poznatkům 

modelových východisek, argumentům relevantní judikatury, hledisku formální závaznosti 

a dovozené míře obsahové závaznosti, respektive návodnosti RVP. 

5.2.3.1 K opatření obecné povahy 

Z hlediska formálního pojetí, jak konstatuje i NSS ve svém usnesení ze dne 30. 3. 2011, 

č. j. 1 Ao 1/2011-49, se v případě RVP o OOP jednat nemůže z prostého důvodu, totiž že ho za OOP 

školský zákon neoznačuje. V souladu se závěry výše citované judikatury však při posuzování, zda 

 
242 PUŠKINOVÁ, Monika. § 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků. In: Pozn. 84, 
s. 105–107. 
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nějaký akt správního orgánu je OOP, musí převládnout hledisko materiálního pojetí. Měl-li by 

pak RVP z hlediska materiálního pojetí nabývat formy OOP, musí naplňovat několik pojmových 

znaků. V první řadě se musí na základě zákonného vymezení243 jednat o závazný úkon správního 

orgánu.  

Pro pořádek připomeňme, že kompetence vydávat RVP je svěřena MŠMT, které tak 

v rozsahu stanoveném školským zákonem činí z pozice ústředního orgánu státní správy ve 

školství.244 O úkon správního orgánu se nepochybně jedná. 

Co se týče závazné povahy RVP, ta byla podrobněji rozebrána výše. Dovozeno bylo, že 

v souhrnu hlediska formální závaznosti a hlediska obsahové závaznosti je k RVP třeba přistupovat 

jako ke spíše závaznému dokumentu. Odpůrci ve výše uvedeném řízení před NSS (MŠMT) pak lze 

přisvědčit v závěru, že míra závaznosti RVP může být dostatečná pro účely požadavku ustanovení 

§ 171 SŘ.245 A to vedle výslovného zákonného odkazu,246 o který se odpůrce v předmětném 

usnesení NSS opírá, právě dílem výše dovozené míry závaznosti plynoucí z postavení a funkce 

RVP v systému kurikulárních dokumentů podle školského zákona. 

Autor se ztotožňuje i se závěrem, že pojmový znak obecně vymezeného okruhu adresátů je 

v případě RVP naplněn, když je určen druhově jako množina subjektů vymezena obecnými znaky 

(ředitelé, kontrolní orgány atd.).247  

Dalším pojmovým znakem OOP, kterému je třeba se věnovat, je konkrétnost určení 

předmětu. V řízení před NSS odpůrce (MŠMT) odkazem na zákonnou úpravu předmětu RVP 

(ustanovení § 3 odst. 2 a § 4 školského zákona ve znění účinném do 30. 9. 2020) tvrdil, že tento 

není určen dostatečně konkrétně, když na základě uvedených ustanovení RVP ZV upravuje toliko 

rámec vzdělávání, a to na všech základních školách. Nadto nelze podle RVP poskytovat vzdělávání 

na jednotlivé škole.  

Byť je pravdou, že se RVP nemůže konkrétností svého předmětu srovnávat s jedinečností 

předmětu např. místní či přechodné úpravy pravidel provozu (dopravního značení), jakožto 

vzorově uváděného příkladu užívání formy OOP, mohl se zde nechat odpůrce (a následně zřejmě 

i samotný soud) dle mínění autora svést na scestí. 

Nahlédněme ještě jednou do textu ustanovení § 3 odst. 1 školského zákona: „Pro každý 

obor vzdělání v základním a středním vzdělávání a pro předškolní, základní umělecké 

 
243 SŘ, § 171 SŘ. 
244 Školský zákon, § 4 odst. 3 ve spojení s § 169 odst. 1. 
245 Usnesení NSS, č. j. 1 Ao 1/2011-49. Pozn. 173, bod 8. 
246 Odpůrce (MŠMT) měl zřejmě na mysli ustanovení § 3 odst. 1, věta za středníkem školského zákona. 
247 Usnesení NSS, č. j. 1 Ao 1/2011-49. Pozn. 173, bod 8. 
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a jazykové vzdělávání se vydávají rámcové vzdělávací programy. Rámcové vzdělávací 

programy vymezují povinný obsah, rozsah a podmínky vzdělávání…“ 

Jazykovým výkladem uvedeného ustanovení nelze než dojít k závěru, že předmětem 

úpravy příslušného RVP skutečně není (obsah a forma) vzdělávání na jednotlivé škole. 

Předmětem RVP je vymezení povinného obsahu, rozsahu a podmínek vzdělávání (podrobněji pak 

rozvinuto v ustanovení § 4 odst. 1 školského zákona ve znění účinném do 30. 9. 2020), a to pro 

každý obor vymezených druhů vzdělávání. Jinými slovy, předmětem RVP je stanovení do 

určité (dle názoru autora značné) míry závazného rámce vzdělávání pro každý konkrétní 

a jedinečný obor vzdělávání. Počet oborů vzdělávání je v řádu nižších stovek. Fakt, že pro 

základní vzdělávání je vyjma základního vzdělávání speciálního stanoven pouze jeden obor 

vzdělávání, nemůže hrát dle mínění autora při posuzování konkrétnosti vymezení předmětu RVP 

roli.248 Argumentace odpůrce249 v řízení před NSS je paradoxnější, pohlédneme-li na množství 

oborů odborného vzdělávání, které přesahuje dvě stovky. Právní povaha RVP pro základní 

vzdělávání nemůže být odlišná od právní povahy RVP pro jakýkoliv obor odborného či jiného 

vzdělávání a počet škol či jejich poměr k celku, které se musejí daným RVP řídit, nemůže být 

v žádném případě rozhodným kritériem při posuzování konkrétnosti vymezení předmětu RVP. 

S ohledem na výše uvedené autor silně inklinuje k závěru, že i požadavek konkrétně 

určeného předmětu je v případě RVP možné považovat za naplněný. Určitou konkrétní situaci, ke 

které má být úprava OOP vztahována, spatřuje v plnění zákonných povinností vymezenými 

adresáty (jejich příslušnými orgány) ve vztahu k určitému jedinečnému oboru vzdělávání – tedy 

jistému konkrétně vymezenému druhu předmětu. Jak upozorňuje nedávná doktrína, 

hromadnost co do předmětu správního aktu není jeho konkrétnosti na újmu.250  

Dále z výše vzpomínané dosavadní judikatury k právní povaze OOP plyne požadavek, aby 

bylo toto vydáno v zákonných mezích s tím, že může pouze konkretizovat zákonné povinnosti, 

nikoliv ukládat nové, nad rámec zákona. Tento požadavek, jak vyplynulo ze studia předmětných 

RVP, je také naplněn. RVP konkretizují zákonem stanovené povinnosti zákonem vymezeným 

adresátům. 

 
248 Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. 
249 Usnesení NSS, č. j. 1 Ao 1/2011-49. Pozn. 173, bod 8.  
250 STAŠA. Pozn. 125, s. 18. 
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5.2.3.2 K vnitřním předpisům 

Také v případě vnitřních předpisů coby jedné z potenciálních forem činnosti veřejné 

správy, jíž by mohl RVP nabývat, je na místě podrobit RVP testu naplnění příslušných 

charakteristických znaků. 

Lze konstatovat, že znak omezené závaznosti je v zásadě naplněn. Jakkoliv je nepochybné, 

že vnitřní předpisy působí vždy primárně dovnitř systému veřejné správy, připouští doktrína 

i vnější účinky.251 Výše dovozená míra vnějších projevů RVP však dle mínění autora doktrinální 

vymezení nepřesahuje.  

I vztah nadřízenosti a podřízenosti, tedy znak, o který se NSS v řízeních opíral nejvíce (a ÚS 

jeho argumentaci následně bez výhrad přejal), se zdá být v případě vydávání RVP naplněn. 

Nepochybně to platí ve vztahu k oblasti financování podle ustanovení § 160 až 162 školského 

zákona. Rozepisování finančních prostředků přidělovaných podle uvedených ustanovení 

školského zákona činí krajské úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností v přenesené 

působnosti.252  

Ke vztahu nadřízenosti a podřízenosti školy a MŠMT je však ohledně primární povinnosti 

škol (ředitelů) tvorby a vydávání ŠVP v souladu s příslušnými RVP třeba vzpomenout jeden ze 

základních principů, na kterých byl stávající školský systém budován. Tím je, jak je ostatně 

explicitně uvedeno v Bílé knize253 a dalších koncepčních dokumentech, důvodové zprávě ke 

školskému zákonu, a obyčejně i v samotných RVP, značná autonomie škol. Tvorba ŠVP je jedním 

z hlavních nástrojů realizace této autonomie, a v tomto kontextu je dle autora této práce třeba ve 

věci tvorby ŠVP přistupovat ke vztahu nadřízenosti a podřízenosti s jistou rezervou. 

 Požadavek zákonnosti pak představuje inter alia právě obsahovou limitaci vnitřních 

předpisů. Tyto musejí vždy setrvat intra legem. Míra konkrétnosti vymezení obsahové dimenze 

kurikula je ve školském zákoně nicméně velice obecná a vymezení předmětu RVP v nich umožňuje 

stanovovat více méně cokoliv, co se týká poskytování vzdělávání v daném oboru vzdělávání. 

V zásadě jediným kategorickým požadavkem školského zákona je požadavek souladu RVP 

s nejnovějšími vědeckými poznatky.254 

 
251 FRUMAROVÁ, Kateřina. Vnitřní předpisy, jejich „vnější“ účinky a jiné problematické aspekty. Acta 
Universitatis Carolinae Iuridica. 2/2020.  
252 Školský zákon, § 183 odst. 6 ve spojení s § 161 odst. 5, § 161a odst. 2, § 161b odst. 2, § 161c odst. 6 a 7. 
253 MŠMT. Národní program rozvoje vzdělávání v České republice. Bílá kniha. 2001. Např. s. 18, 20 nebo 38.  
254 Školský zákon, § 4 odst. 2. 
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Zákonná konstrukce nároků na publikaci RVP pak také odpovídá doktrinálnímu vymezení. 

Zveřejnění (umožňující dálkový přístup) nemá navzdory jejich významu v systému kurikulárních 

dokumentů na jejich platnost z dikce zákona vliv.255 

Co se týká abstraktní povahy vnitřních předpisů, tedy požadavku neurčitého počtu 

adresátů a druhového vyjádření předmětu, lze první uvedený požadavek považovat bez dalšího za 

naplněný, když jsou adresáti vymezeni jako množina charakterizovaná určitými společnými 

znaky.256 Ke druhému požadavku pak musíme konstatovat, že je naplněn také, když je vymezen 

druhově k určitému jedinečnému oboru vzdělávání.  

 Výše uvedené vede ve svém souhrnu k závěru, že i v případě vnitřních předpisů jsou za 

předpokladu, že obstojí vztah nadřízenosti MŠMT, naplněny všechny jejich pojmové znaky. Autor 

však shledává v konstrukci RVP coby vnitřních předpisů zásadní nedostatky. 

První problém je problémem právním a vyplývá ze samotné povahy vnitřních předpisů. 

Spočívá v zajištění jejich zákonnosti, zejména pak zákonnosti jejich obsahu. Jak NSS i ÚS soud 

shodně poznamenávají, soudy nejsou oprávněny k tomu, aby v obecné rovině přezkoumávaly 

a hodnotily vnitřní předpisy, respektive jejich zákonnost. Ta je sice bez výjimek uváděna za jejich 

charakteristický znak, jak trefně poznamenává Frumarová, „…[j]e však otazné, kdo vlastně 

vykonává dozor nad zákonností těchto předpisů a kdo je oprávněn, resp. povinen sjednat 

nápravu v případě, že jsou tyto předpisy v rozporu se zákonem, tj. například jdou nad jeho 

rámec či upravují určité věci odchylně od zákona“.257  

Zda je vnitřní předpis v rozporu se zákonem může soud zkoumat teprve v rámci 

konkrétního případu, ve kterém byl tento aplikován, nikoliv přezkumem vnitřního předpisu 

samotného. Jak výslovně uvádí NSS: „…[N]elze soudně napadat přímo vnitřní předpis, 

zpochybňovat lze pouze jeho aplikaci v konkrétním případě“.258 S výjimkou zvláštní zákonné 

úpravy zrušování nezákonných služebních předpisů259 tedy není zajištěna soudní kontrola 

a možnost zrušení takového vnitřního předpisu soudem.260 Tento zásadní nedostatek konstrukce 

RVP coby vnitřních předpisů je dle mínění autora v kontextu jejich významu ve vzdělávacím 

systému zcela nepřijatelný. Jakkoliv může být míra jejich závaznosti či konkrétnost určení 

předmětu různými autory i soudy posuzována rozdílně, zcela evidentně mají zásadní 

a bezprostřední dopad na reálnou podobu vzdělávání.  

 
255 Školský zákon, § 4 odst. 5, a contrario. 
256 Srov. též usnesení NSS, č. j. 1 Ao 1/2011-49. Pozn. 173, bod 8.  
257 FRUMAROVÁ. Pozn. 251, s. 33. 
258 Usnesení NSS, č. j. 1 Ao 1/2011-49. Pozn. 173, bod 20. 
259 Srov. ustanovení § 11 a § 12 zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve spojení s ustanovením § 101e a násl. SŘS 
(řízení o zrušení služebního předpisu). 
260 FRUMAROVÁ. Pozn. 251, s. 34. 
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V této chvíli je ale na místě přisvědčit NSS, když si povšiml, že „v oblasti určování obsahu 

a forem realizace vzdělání ve školách nemá stát naprostou diskreci“.261 A dále v souvislosti 

s čl. 33 Listiny (právem každého na vzdělání a povinností školní docházky) vzpomenul slova 

předního českého odborníka na ústavní právo Filipa: „vzdělání a školství může být zneužito 

určitým politickým režimem jako nástroj indoktrinace mladé generace stejně účinně jako 

monopolní ovládnutí rozhlasu a televize. Proto je třeba čl. 33 vždy vykládat v souvislosti 

s ostatními zde uvedenými základními právy a svobodami“.262  

V ústavní rovině velmi vágně formulované právo na vzdělání je v navazujících formách 

(tj. školský zákon, jeho prováděcí předpisy a konečně jednotlivé úrovně kurikulárních 

dokumentů) postupně se blížícím skutečnému vzdělávání konkretizováno. V zákonné rovině 

představuje další krok ve vymezení jeho obsahu školský zákon, který má ovšem z povahy zákonné 

úpravy také jisté limity konkrétnosti svého obsahu. Mezistupněm mezi ním a vzděláváním na 

každé jednotlivé škole na základě jedinečného ŠVP je právě RVP.  

Z výše uvedeného nadto vyplývá druhý, spíše praktický problém. V souladu s doktrinálním 

vymezením vnitřních předpisů NSS vzpomíná povinnost správních orgánů v případě, že jsou jim 

adresované vnitřní předpisy v rozporu se zákonem. V předmětném usnesení NSS soud uvádí, že 

„jsou-li některé v nich obsažené pokyny v rozporu s normativními právními akty, pak je 

povinností správního orgánu je neaplikovat, případně je vyložit a aplikovat způsobem, který je 

konformní se zákonem či s mezinárodními závazky České republiky“. Těžko říci, do jaké míry 

NSS a následně ÚS uvažovaly při této argumentaci o reálném životě škol. Autor se nicméně 

domnívá, že není zcela na místě od ředitelů škol očekávat, že budou ochotni, popřípadě schopni 

se pouštět do posuzování zákonnosti příslušných RVP a případně jejich příslušné části, které jsou 

(mohou být) v rozporu s normativními právními akty,263 při tvorbě jednotlivých ŠVP neaplikovat, 

respektive je aplikovat konformně s českým právním řádem. Zvláště pak, pomyslí-li na svou 

zákonnou odpovědnost za soulad ŠVP s příslušným RVP264 či tezi, že „nedodržení RVP může být 

např. důvodem k odnětí finančních prostředků škole“ (viz předmětná usnesení NSS a ÚS).  

Na základě uvedeného se autor domnívá, že NSS a ÚS dospěly v předmětných usneseních 

k nesprávným závěrům. Nesprávným z toho důvodu (pomineme-li v tuto chvíli dle autora 

nesprávné posouzení konkrétnosti určení předmětu RVP, což vedlo k vyloučení formy OOP 

z úvah), že v zásadě ignorovaly ÚS již dříve judikovanou zásadu,265 „že při posuzování povahy 

 
261 Usnesení NSS, č. j. 1 Ao 1/2011-49. Pozn. 173, bod 30. 
262 FILIP. Pozn. 80, s. 120.  
263 Tedy zejména se školským zákonem. 
264 Školský zákon, § 164 odst. 1 písm. b) ve spojení s § 5 odst. 1. 
265 Usnesení ÚS ze dne 18. 11. 2010, sp. zn. Pl. ÚS 14/08. 
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napadeného aktu je třeba brát v potaz účel právní úpravy institutu OOP, který reflektuje 

povinnost státu poskytovat ochranu veřejným subjektivním právům občanů,“266 což forma 

vnitřních předpisů značně komplikuje. Autor nadto v předmětných usneseních spatřuje možnou 

snahu soudu vyhnout se (i s výhledem do budoucna) autoritativnímu posuzování případné kolize 

veřejného zájmu na existenci povinné školní docházky, jejíž obsah je rámcově stanoven právě 

RVP, a ústavně chráněnými právy dětí a jejich rodičů (tj. v tomto případě zásahu do jejich práv na 

respektování jejich náboženského a filozofického přesvědčení).267 

5.2.3.3 K programovacím úkonům 

Je patrné, že samotný název z RVP programovací úkon nečiní. Jistě však lze říci, že RVP 

skutečně částečně modelují budoucí stav a nástroje či prostředky k jeho dosažení, tedy že do 

značné míry plánují činnost vykonavatelů veřejné správy. Výše dovozená míra a rozsah závaznosti 

RVP nicméně indikuje, přinejmenším v některých částech, jejich regulativní charakter, a to 

v intenzitě přesahující doktrinální vymezení programovacích úkonů. Nadto se autor domnívá, 

že ve věci vnějšího působení RVP se nedá říci, že by byly RVP toliko indikativní. Nesoulad určitých 

dokumentů (učebnic a učebních textů, podkladů k žádosti o zápis do školského rejstříku aj.) 

s obsahem příslušných RVP má bezprostřední důsledky na právní postavení daných subjektů. Dle 

mínění autora je tedy na místě programovací úkony jakožto jednu z uvažovaných forem správní 

činnosti v případě RVP z úvah zcela vyloučit. 

5.2.4 Dílčí závěr k právní formě RVP 

V této podkapitole byli identifikováni adresáti RVP a vymezena závaznost, jež RVP vůči 

těmto adresátům mají. Na závaznost RVP bylo pohlíženo optikou hlediska formální závaznosti, 

která byla doplněna hlediskem obsahové závaznosti. Dovozeno bylo, že je na RVP třeba hledět 

spíše jako na závazný dokument, a to zejména ve vztahu k hlavním adresátům – školám, 

respektive jejich ředitelům zejména ve vztahu k tvorbě (vydávání) ŠVP. 

Z uvažovaných forem správní činnosti byly vyřazeny programovací úkony, neboť dovozená 

míra závaznosti RVP přesahuje jejich doktrinální vymezení. Při posuzování naplnění pojmových 

znaků OOP a vnitřních předpisů pak autor došel k rozdílným závěrům než NSS a ÚS 

v předmětných usneseních. V první řadě je dle mínění autora předmět RVP možné považovat za 

určený dostatečně konkrétně, aby mohl v materiálním pojetí naplnit pojmový znak OOP. Jednak 

 
266 Usnesení ÚS, sp. zn. I. ÚS 1831/11. Pozn. 188, část I., odst. 3. 
267 Ibid., odst. 9. 
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přinejmenším konkretizuje povinnosti škol (ředitelů) ohledně tvorby ŠVP, jednak však také 

nepochybně konkretizuje právo na vzdělání ve spojení s povinností školní docházky. 

Naproti tomu konstrukce RVP coby vnitřních předpisů trpí dle soudu autora natolik 

závažnými nedostatky, že je pro účely, jež má tento typ kurikulárního dokumentu ve vzdělávacím 

systému zastávat, zcela nevhodná. Nemožnost soudního přezkumu zákonnosti RVP a požadavek, 

aby škola (ředitel) případnou nezákonnost (vnitřních předpisů) posoudila a následně RVP 

způsobem konformním se zákonem (ne)aplikovala, představují významné trhliny v právní jistotě 

nejen primárních adresátů RVP, ale také všech ostatních zúčastněných ve vzdělávacím systému.  

Říká-li ÚS v předmětném usnesení s odkazem na kategorický požadavek (školského) 

zákona ohledně souladu RVP s nejnovějšími vědeckými poznatky268 a příslušné oponentury, které 

se nadto na základě systematického a logického výkladu ustanovení § 4 odst. 2 ve spojení s odst. 3 

věta poslední nevztahují na všechny RVP, „že se v jakékoliv oblasti vzdělávání nejedná (a nemůže 

jednat) o tvorbu a oponenturu RVP bez zákonné opory,“ zapomíná, že takové tvrzení platí pouze 

do okamžiku, kdy tak příslušné orgány skutečně činí. Případná náprava v rámci podnětů uvnitř 

státní správy (ale i vně) by byla závislá na vůli těch samých orgánů, jejichž nezákonný postup má 

být zhojen. Bez možnosti soudního přezkumu nezbývá než znovu vzpomenout výše citovaných 

slov Filipa. 

Na základě učiněného výkladu by tedy měly být RVP považovány za činnost veřejné správy 

nabývající formy OOP. Obraťme se ale nyní v úvahách na okamžik k formě nařízení. Již 

v podkapitole 3.4 bylo řečeno, že forma nařízení by z v této práci sledovaných kurikulárních 

dokumentů připadala vzhledem k jejich původci (MŠMT) v úvahu pouze ve vztahu k RVP. Také 

bylo řečeno, že je v případě prováděcích právních předpisů podle ustanovení čl. 79 odst. 3 Ústavy 

k jejich vydání třeba výslovného zmocnění v zákoně a že školský zákon takové zmocnění 

neobsahuje. Formu nařízení pak nelze pro RVP dovodit ani výkladem.  

Pohlédneme-li však na doktrinálně vymezené základní charakteristické znaky nařízení, 

tj. podzákonnost, abstraktnost, obecnost a jednostrannost, musíme dospět k závěru, že pokud by 

k tomu měl zákonodárce vůli, nic by mu nebránilo (školským) zákonem pro RVP formu 

prováděcího právního předpisu stanovit. Zákonodárce by tímto způsobem mohl zhojit nedostatek 

současné právní úpravy a zvýšit právní jistotu jejích adresátů. 

 
268 Školský zákon, § 4 odst. 2. 
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5.3 K právní formě ŠVP 

Ze tří sledovaných typů kurikulárních dokumentů zbývají k podrobení úvahám o jejich 

právní povaze ještě ŠVP, stojící na nejnižším stupni systému. Podle nich se dle ustanovení § 3 

odst. 2 školského zákona uskutečňuje vzdělávání v jednotlivých školách. Slouží pak mimo jiné 

k prokázání, že podmínky stanovené k zajištění vzdělávání jsou na konkrétní škole v souladu 

s právními předpisy.269 

 Za tím účelem mají být ve ŠVP rozvedeny a konkretizovány obsahové, materiální, 

organizační a další podmínky pro realizaci vzdělávání. Jak již víme, jsou pro jejich tvorbu dikcí 

školského zákona závazné příslušné RVP. Dále pak mohou být ředitelé škol v závislosti na druhu 

vzdělávání při jejich tvorbě vázáni podzákonnými právními předpisy, které blíže specifikují 

požadavky či pravidla některých dílčích aspektů vzdělávání (např. ukončování vzdělávání, či 

návaznost oborů vzdělání pro uchazeče přijímané do nástavbového studia).270 Míra jejich 

obecnosti je ve vztahu k RVP, (NPV) a školskému zákonu nejnižší. 

Co se týče vydávání ŠVP, je touto kompetencí nadán ředitel školy.271 Ten musí ŠVP před 

jeho vydáním projednat s pedagogickou radou.272 V případě, že je na základě ustanovení § 167 

školského zákona při škole zřízena školská rada, také s ní. Ředitel školy není názory příslušných 

orgánů vázán, k názorům pedagogické rady však musí literou zákona alespoň přihlédnout. Zákon 

nesvěřuje oprávnění zasahovat do tvorby a vydávání ŠVP žádnému dalšímu subjektu (s výjimkou 

povinnosti projednání příslušného ŠVP se zaměstnavateli na úrovni středního školství, ani zde 

však není ředitel závěry takového projednání vázán).273 Nadto lze uvést, že snaha o vysokou 

autonomii škol při poskytování vzdělávání je jedním z důvodů, proč nebyl na ministerské úrovni 

vydán vzorový ŠVP. S vydáním modelových ŠVP už však počítá již vzpomenutá Strategie 

vzdělávací politiky ČR do roku 2030+. 

V této podkapitole se pokusíme identifikovat jednotlivé adresáty ŠVP a míru závaznosti 

ŠVP ve vztahu k těmto adresátům. Soudy se právní povaze samotných ŠVP na rozdíl od RVP 

prozatím nevěnovaly. Znovu ale nahlédneme do předmětných usnesení NSS a ÚS ohledně právní 

 
269 PUŠKINOVÁ, Monika. § 21 Práva žáků, studentů a zákonných zástupců dětí a nezletilých žáků. In: Pozn. 84, 
s. 107. 
270 Vyhláška č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní 
zkouškou; Nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném 
vzdělávání. 
271 Školský zákon, § 5 odst. 3. 
272 ŠVP nepochybně představuje „zásadní pedagogický dokument“ podle ustanovení § 164 odst. 2 školského 
zákona.  
273 KATZOVÁ. Pozn. 73, s. 21. 
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povahy RVP (viz kapitola čtvrtá) a pokusíme se zjistit, zda soudy nenaznačily určité své úvahy 

k právní povaze ŠVP alespoň mezi řádky. 

5.3.1 Povaha a závaznost ŠVP 

Primárně plyne z dikce ustanovení § 3 odst. 2 ve spojení s § 7 odst. 2 školského zákona 

bezprostřední závaznost ŠVP pro školy (a školská zařízení). Vedle zásad a obecných cílů 

vzdělávání musí škola jí poskytovaný druh vzdělání v určitém oboru uskutečňovat v souladu s pro 

ten účel vytvořeným ŠVP, a dále v souladu s příslušným RVP v rozsahu, ve kterém tento ŠVP 

přesahuje. Za poskytování vzdělávání v souladu s příslušnými kurikulárními dokumenty pak dle 

ustanovení § 164 odst. 1 písm. b) školského zákona odpovídá ředitel školy. V případě, že škola 

takovéto vzdělávání neposkytuje, provede na základě toho orgán, který vede školský rejstřík, 

výmaz této školy ze školského rejstříku.274 

Pro ředitele školy je ŠVP nadto závazný také ve vztahu k nejrůznějším úkonům spojeným 

s průběhem vzděláváním, z nichž některé jsou výslovně označeny jako případy rozhodování 

o právech a povinnostech v oblasti státní správy.275 Z těchto uveďme například následující. 

Zamítá-li ředitel školy žádost o přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle 

ustanovení § 17 odst. 3 školského zákona, může proto být vedle nesplnění jiných podmínek 

důvodem nevykonání zkoušek z učiva nebo části učiva ročníku, který žák nebo student nebude 

absolvovat. Obsah a rozsah těchto zkoušek sice z dikce školského zákona stanovuje ředitel školy, 

musí však při tom vycházet z příslušného ŠVP. Právě ten závazně stanovuje příslušné učivo. 

Dále musí ředitel školy zohlednit obsah příslušného ŠVP v případě rozhodování 

o přestupu, změně oboru vzdělání či přerušení vzdělávání podle ustanovení § 66 školského 

zákona. Je to právě ŠVP, který stanoví, co jsou odpovídající znalosti nezbytné k pokračování 

vzdělávání po uplynutí doby přerušení vzdělávání, má-li žák nastoupit do vyššího ročníku, než ve 

kterém mu bylo vzdělávání přerušeno. Totéž platí ve vztahu ke stanovení obsahu, rozsahu 

a kritériím hodnocení rozdílové zkoušky při přestupu či změně oboru vzdělání, pokud k ní ředitel 

přistoupí. 

Ve věci přestupu žáka vzniká do jisté míry kuriózní, byť logická situace. Ředitel školy, 

do které se žák hlásí, totiž musí v případě stanovení rozdílové zkoušky zohlednit i ŠVP té školy, ze 

které chce žák přestoupit. Zde je tak možné spatřit i jistou míru závaznosti „cizího“ ŠVP. Podobně 

musí být v případě přestupu nebo převedení žáka do jiné základní školy podle ustanovení § 49 

 
274 Školský zákon, § 150 odst. 1 písm. c). 
275 Školský zákon, § 165 odst. 2. 
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odst. 1 a 2 školského zákona vytvořeny v souladu s odst. 3 podmínky pro vyrovnání rozdílů ve 

znalostech žáka vyplývající z odlišnosti obou ŠVP.  

Nelze nicméně říci, že by byl ŠVP v uvedených případech pro ředitele nepřekročitelný. 

Zmíněná ustanovení školského zákona mu umožňují se od závazného ŠVP odchýlit, lze však 

soudit, že pouze ve smyslu snížení nároků stanovených příslušným(i) ŠVP, nikoliv obráceně. 

Ve výčtu adresátů, vůči nimž má ŠVP závazný charakter, nelze opomenout ani pedagogické 

pracovníky školy, kteří jsou dle ustanovení § 7 odst. 7 školského zákona těmi, kdo reálně 

vzdělávání podle příslušného ŠVP zajišťují (na realizaci ŠVP se však v praxi vzdělávání podílejí 

(měli by) i všichni ostatní zaměstnanci školy). Co je napsáno ve ŠVP, je pro pedagogické 

pracovníky při poskytování vzdělávání závazné. V závislosti na konkrétním ŠVP to mohou být 

vedle samotného již obyčejně velmi specificky vymezeného vzdělávacího obsahu uspořádaného 

typicky do předmětů, či obdobných ucelených částí učiva, například konkrétní metody výuky 

a hodnocení.  

Bylo řečeno, že ŠVP je primárně závazný pro školy, respektive jejich ředitele, a to ve vztahu 

k jejich hlavní činnosti – poskytování vzdělávání, a dále pedagogické pracovníky na této škole 

vzdělávání realizující. 

Vedle výše uvedeného se také může z povahy věci zdát, že jsou ŠVP určeny („adresovány“) 

především žákům škol. Položme si tedy nyní otázku, jak je to vůči žákům se závazností ŠVP. 

Školský zákon spojuje se ŠVP pro žáky určité právní následky ve vztahu k několika 

klíčovým okamžikům vzdělávání jakožto procesu. Těmi jsou napříč všemi druhy vzdělávání 

především postoupení do vyššího ročníku276 a ukončení vzdělávání277 se zvláštní úpravou pro 

konzervatoře.278 Totiž do vyššího ročníku postoupí dikcí školského zákona žák, který na konci 

druhého pololetí prospěl ze všech povinných předmětů stanovených příslušným ŠVP. V případě 

základního vzdělávání v zásadě splývá podmínka ukončení vzdělávání s podmínkou postoupení 

do vyššího ročníku. V případě středního školství je pak úspěšné ukončení vzdělávání vázáno na 

úspěšné vykonání „závěrečné zkoušky“ (závěrečné zkoušky, maturitní zkoušky, absolutoria).279 

Jak stanoví § 73 a § 90 odst. 1 školského zákona, je účelem závěrečné zkoušky ověřit, jak žáci 

dosáhli cílů vzdělávání stanovených RVP a ŠVP v příslušném oboru vzdělání. Připomeňme, že na 

základě ustanovení § 4 odst. 1 školského zákona stanoví RVP mimo jiné i podmínky ukončování 

vzdělávání a ŠVP s nimi musí být v souladu. 

 
276 Školský zákon, § 52 odst. 1 a § 69 odst. 4. 
277 Školský zákon, § 54, § 72 ve spojení s § 73 a § 79. 
278 Školský zákon, § 89 až 90. 
279 Školský zákon, § 72 a § 89. 
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Výše uvedené znamená, že je-li dle ustanovení § 2 odst. 2 písm. b) školského zákona 

jedním z obecných cílů vzdělávání získání všeobecného vzdělání nebo všeobecného a odborného 

vzdělání, lze tohoto cíle dosáhnout toliko úspěšným ukončením daného druhu vzdělání. Aby žák 

úspěšně ukončil daný druh vzdělání, musí tak učinit podle příslušného ŠVP (a RVP). Jinými slovy, 

dosáhnout určitého stupně vzdělání je možné pouze na základě a v souladu s konkrétním ŠVP. 

Ustanovení § 22 odst. 1 písm. a) školského zákona sice stanoví, že jsou žáci povinni řádně 

docházet do školy nebo školského zařízení a řádně se vzdělávat, když zároveň ustanovení § 3 

odst. 2 ve spojení s § 7 odst. 2 stanoví, že vzdělávání v jednotlivé škole se uskutečňuje podle ŠVP 

(a RVP). Tomu je ale třeba rozumět jako povinnosti vyvíjet úsilí směřující k zákonem 

a vzdělávacími programy předpokládaným cílům (ve svém důsledku právním následkům), nikoliv 

jako povinnosti těchto dosáhnout. Školský zákon zde tedy v uvedených případech zakládá 

hmotněprávní předpoklady jistých právních následků – postoupení do vyššího ročníku 

a (řádného) ukončení vzdělávání. Explicitně školský zákon závaznost ŠVP vůči žákům 

nestanovuje. 

Dále jsou ŠVP nepochybně určeny některým správním a kontrolním orgánům za účelem 

plnění jim svěřených úkolů v oblasti školské správy. Vedle ČŠI, jež je ustanovením § 174 odst. 2 

písm. c) školského zákona nadána kompetencí zjišťování a hodnocení naplňování ŠVP (obsah 

příslušného ŠVP zde představuje kritérium hodnocení) a následné kontroly souladu ŠVP 

s právními předpisy a příslušným RVP, jsou jimi kupříkladu zřizovatelé, MŠMT či odbory školství 

krajských úřadů, kteří se ŠVP pracují v rámci plnění svých zákonem svěřených úkolů.  

V neposlední řadě je za adresáty ŠVP (subjekty, vůči nimž směřuje výkon veřejné správy 

příslušných nositelů) zřejmě možné označit také rodiče žáků, pro ty však mají, byť významný, 

toliko indikativní význam. Obecně není tento na místě zcela opomíjet, neboť jsou to právě rodiče, 

kdo má po většinu období vzdělávání podle školského zákona značný vliv na volbu školy. 

O závaznosti ŠVP vůči rodičům však hovořit nemůžeme. 

Nyní je na základě výše uvedeného třeba konstatovat, že o závazném charakteru ŠVP 

nemůže být pochyb. Bezprostředně závazné je ŠVP vůči škole, na níž je podle příslušného ŠVP 

poskytováno vzdělávání, respektive řediteli této školy a jejím pedagogickým pracovníkům. 

Dovodili jsme pak také, že (ne)naplnění podmínek stanovených příslušným ŠVP má právní 

následky i pro žáky dané školy. Podobně jako u RVP tedy dochází autor k závěru, že nestanovení 

formy, ve které mají ŠVP vcházet v život, představuje nedostatek vyžadující zhojení.  
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5.3.2 Test modelových východisek 

Jak již bylo řečeno, má ŠVP bezprostřední závaznost vůči škole, respektive řediteli této 

školy a jejím pedagogickým pracovníkům. Již na základě uvedeného můžeme z úvah vyloučit 

formy správní činnosti neregulativní povahy, tj. programovací úkony. Prováděcí právní předpis je 

evidentně třeba vyloučit také. Nyní se zaměřme na dvě zbývající potenciální formy správní 

činnosti, kterých by mohly ŠVP nabývat – OOP a vnitřní předpisy.  

5.3.2.1 K opatření obecné povahy 

Obdobným postupem jako v případě RVP podrobíme ŠVP testu pojmových znaků OOP. 

ŠVP vydává coby orgán školské správy ředitel školy, podmínka závaznosti úkonu je na základě 

výše uvedeného splněna. Litera ustanovení § 171 SŘ je tak naplněna, když se zároveň evidentně 

nejedná o právní předpis ani rozhodnutí. 

Pojmový znak obecně vymezeného okruhu adresátů je v případě ŠVP naplněn také, na 

čemž nemůže nic změnit ani skutečnost, že je nepochybně vymezen úžeji než v případě RVP. 

Adresátem ŠVP je v primárně samotná škola, a dále vedle každého ředitele dané školy také každý 

jemu podřízený pracovník (v míře určené příslušným ŠVP). Byť je možné v každé chvíli jmenovitě 

určit všechny adresáty, vůči kterým má ŠVP bezprostřední závaznost, je jejich množina vymezena 

obecnými znaky.  

Ve věci konkrétnosti určení předmětu ŠVP nyní nahlédněme do předmětných usnesení 

NSS a ÚS. V předmětném usnesení NSS v rámci úvah o právní povaze RVP říká soud toto: „Výuka 

ve školách ostatně ani neprobíhá přímo na základě … [RVP], nezbytnou mírou podrobnosti 

a konkrétnosti se vyznačují teprve školní vzdělávací programy (Nejvyššímu správnímu soudu 

nicméně na tomto místě nepřísluší hodnotit právní povahu posledně zmíněného typu 

vzdělávacích programů).“ Zde soud (ÚS následně argumentaci přejímá) jako by naznačoval, že 

(na rozdíl od RVP) je míra konkrétnosti předmětu ŠVP dostatečná, aby naplnila tento pojmový 

znak OOP. S tím se autor ztotožňuje, ovšem s dodatkem, že předmět úpravy RVP a ŠVP není 

možné považovat za totožný. A to nikoliv tak, že rozdíl spočívá v míře konkrétnosti určení v zásadě 

stejného předmětu. Předmětem úpravy ŠVP je konkretizace a rozvedení podmínek uskutečňování 

vzdělávání na konkrétní škole. Autor tak na základě uvedeného dochází k závěru, že i v případě 

ŠVP mohou být definiční znaky OOP považovány za naplněné a ŠVP by tedy mohly této formy 

správní činnosti nabývat. 
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5.3.2.2 K vnitřním předpisům 

Základní charakteristický znak vnitřních předpisů – vztahy nadřízenosti a podřízenosti 

původce a adresáta – lze bez dalšího považovat za naplněný ve vztahu k pedagogickým 

pracovníkům školy realizujícím vzdělávání.280 Co se týče ředitele dané školy, splývá v zákonné 

konstrukci pozice původce ŠVP a jeho adresáta. Škola jako právnická osoba zde představuje 

nositelku činnosti pro níž je vydáván ŠVP a to ředitelem této činnosti.281 Ředitel je pak jako 

zaměstnanec282 této právnické osoby vnitřním předpisem vázán v rozsahu činnosti školy, pro 

kterou byl příslušný ŠVP vydán. Na tom nic nemění ani fakt, že v některých (výše uvedených) 

případech tak činí v přenesené působnosti.283 

Pojmový znak omezené závaznosti vnitřních předpisů je taktéž naplněn. Ty působí 

primárně dovnitř dané organizace. Vnější účinky ŠVP vůči žákům projevující se jako 

hmotněprávní předpoklady určitých právních následků zde dle mínění autora nejsou na překážku. 

Svou povahou se tak ŠVP mohou blížit v oddíle 3.4.2 vzpomenutým „provozním“ či „ústavním“ 

řádům, vydávaných určitými zařízeními za účelem poskytování nějaké služby (v tomto případě 

poskytování vzdělávání). Ze zákonného vymezení již víme, že i nároky na publikaci jsou v případě 

ŠVP nízké, na jejich platnost vliv nemá. 

Co se týká souladu s právními předpisy a setrvání v jejich mezích, jde o podmínku 

školským zákonem výslovně stanovenou a není předmětné ji v obecné rovině u ŠVP posuzovat. 

Na rozdíl od RVP však v případě ŠVP právní řád jasně říká, který subjekt veřejné správy je ve 

vztahu k zákonnosti ŠVP nadán kontrolní pravomocí (ČŠI). Z výše uvedeného autor dovozuje, že 

(i) forma vnitřních předpisů je v případě ŠVP zcela přípustná. 

5.3.3 Dílčí závěr k právní formě ŠVP 

V tomto oddílu byli vymezeni hlavní adresáti ŠVP a dále byla pozornost věnována 

závaznosti, kterou ŠVP vůči jednotlivým adresátům mají. Dovozeno bylo, že ŠVP mají 

bezprostřední závaznost vůči škole, respektive řediteli školy a jejím pedagogickým pracovníkům. 

Díky těmto závěrům bylo možno z úvah jaké formy ŠVP nabývají (měly by nabývat) možné 

bez dalšího vyloučit programovací úkony, vzhledem k původci ŠVP pak i prováděcí právní 

 
280 Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících, § 2 odst. 1, věta za středníkem. 
281 PUŠKINOVÁ. Pozn. 98, s. 23–26. 
282 Ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve spojení s ustanovením § 131 školského 
zákona. 
283 Školský zákon, § 165 odst. 1. 
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předpisy. Z testu naplnění pojmových znaků zbylých dvou hypotetických forem, totiž OOP 

a vnitřních předpisů, pak vyplynulo, že by v teoretické rovině mohly nabývat obou. 

S ohledem na zmíněné kontrolní pravomoci ČŠI se však autorovi nejeví nemožnost 

případného soudního přezkumu zákonnosti ŠVP jako zásadnější problém, ovšem v přísném 

kontrastu s výše zdůrazněnou nezbytností možnosti soudního přezkumu RVP (viz podkapitola 

5.2). I z toho důvodu dochází autor k závěru, že v případě ŠVP se jako nejvhodnější forma činnosti 

veřejné správy, jenž by měly nabývat, jeví forma vnitřního předpisu. 

Opět se nabízí otázka, jakým způsobem je možné z pohledu jejich adresátů řešit právně 

vadné ŠVP. Jak bylo již uvedeno, soudy nejsou oprávněny v obecné rovině přezkoumávat vnitřní 

předpisy samotné. Mohly by k tomu přistoupit až v okamžiku přezkumu tvrzeného zásahu do 

právní sféry při realizaci vzdělávání konkrétního žáka na konkrétní škole (a zřejmě i v případě 

sporu školy a pedagogického pracovníka na této škole vzdělávání realizujícího).  

Vzhledem k absenci vhodnějšího nástroje by tento přezkum museli legitimovaní iniciovat 

nejspíše prostřednictvím žaloby na ochranu před nezákonným zásahem podle ustanovení § 82 

a násl. SŘS. V případě rozhodování ředitele školy podle ustanovení § 165 odst. 2 školského 

zákona, tedy rozhodování v oblasti státní správy, pak zřejmě prostřednictvím žaloby proti 

rozhodnutí správního orgánu podle ustanovení § 65 a násl. SŘS.  

To se nicméně autorovi nezdá v případě ŠVP jako zásadnější nedostatek. Zvláště 

s vědomím faktu, že sám školský zákon svěřuje v této věci kompetence také konkrétnímu 

kontrolnímu orgánu – ČŠI. Na tu se mohou subjekty, které se domnívají, že bylo nezákonným 

způsobem zasaženo do jejich práv a povinností, stanoveným způsobem obrátit.284 

Doplňme, že uvedené závěry jsou v souladu s pohledem doktríny. Ta ŠVP také přisuzuje 

formu vnitřních předpisů,285 ovšem bez podrobnějšího rozvedení svých úvah, a do určité míry 

zřejmě odvozením od (dle autora nesprávného) posouzení právní povahy RVP soudy (viz 

kapitola čtvrtá).  

 
284 Školský zákon, § 173 až 176. 
285 RIGEL, Filip. § 5 Školní vzdělávací programy. In: Pozn. 84, s. 45. 
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ZÁVĚR 

Meritum této práce bylo zaměřeno na právní povahu vymezené množiny kurikulárních 

dokumentů vzdělávacího systému České republiky. Pozornost byla věnována kurikulárním 

dokumentům státní a školní úrovně podle školského zákona ve znění pozdějších předpisů – 

rámcovým vzdělávacím programům (RVP) a školním vzdělávacím programům (ŠVP), pro které 

byl vydán příslušný RVP. A dále Národnímu programu vzdělávání podle předchozí právní úpravy., 

tj. školského zákona ve znění účinném do 30. 9. 2020. Hlavním cílem práce bylo analyzovat 

podstatné právní aspekty jednotlivých typů kurikulárních dokumentů a jejich vzájemných vztahů, 

a dále posoudit, zda současná právní úprava adekvátně reflektuje jejich předpokládané funkce 

a význam ve vzdělávání. 

Za tím účelem byly v první kapitole pohledem materiálně souvisejících oborů pedagogiky 

a sociologie vymezeny stěžejní pojmy vzdělá(vá)ní a kurikulární dokumenty. Vzděláním 

(jednotlivce) tak byl pro účely této práce rozuměn vymezený souhrn znalostí, schopností, 

dovedností a hodnotových orientací, získaných prostřednictvím státem organizovaného procesu 

vzdělávání, který je zabezpečován státem uznanou soustavou institucí, a jehož výsledkem je určitý 

státem předvídaný kvalifikační stupeň vzdělání. Pojem kurikulární dokumenty byl 

prostřednictvím nadřazeného pojmu kurikulum, respektive zamýšlené kurikulum vymezen jako 

množina v čase proměnných předpisů autoritativně stanovující obsahové, organizační 

a metodické podmínky vzdělávání.  

Druhá kapitola pak čtenáře seznámila s nejvýznamnějšími okamžiky rozvoje a projevy 

kurikula ve vývoji vzdělávání v Českých zemích. Seznáno mimo jiné bylo, že se kurikulární 

dokumenty v praxi začaly prosazovat zejména v souvislosti s rozvojem státem organizovaného 

vzdělávání v dobách tereziánských reforem jako nástroj unifikace podmínek státem 

organizovaného vzdělávání. Ne vždy však sledovaly stejné cíle, ty podléhaly a podléhají idejím 

držitele moci, což se zvláště neblaze projevovalo v dobách nesvobody. Také zkušenosti s nimi vedly 

po změně režimu k vytvoření současného systému kurikulárních dokumentů, jež ze své 

víceúrovňové povahy na jedné straně ponechává stanovení cílů a vymezení obecného rámce 

vzdělávání v rukou státu (RVP, a dříve NPV), na straně druhé poskytuje jednotlivým školám 

určitou míru autonomie ve volbě prostředků k dosahování stanovených cílů a v konkretizaci 

obsahu a podmínek vzdělávání (ŠVP). 

 Třetí kapitola nejprve vymezila relevantní prameny práva a poté se zaměřila na konstrukci 

systému regionálního školství podle školského zákona. Seznáno bylo, že ten chápe vzděláním 

výsledek procesu vzdělávání. Poskytování vzdělávání podle školského zákona, respektive podle 
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vzdělávacích programů uvedených v ustanovení § 3 školského zákona pak představuje činnost 

zákonem chápanou jako pojem škola.  

V rámci navazujícího výkladu k systému kurikulárních dokumentů podle školského 

zákona bylo shledáno, že zákonná konstrukce nestanovuje pro sledované kurikulární dokumenty 

právní formu, ve které mají tyto vstupovat v život. To vedlo k otázce, zda je tato mezera právní 

úpravy problémem, který vyžaduje řešení, či zda se jedná o problém praxí či výkladem překonaný 

a tedy zásah nevyžadující. Připomenutí poznatku nauky správního práva, totiž že právo stanovuje 

určitou formu činnosti veřejné správy zejména v případech, kdy má mít jednání správního úřadu 

(orgánu) právní důsledky pro fyzickou nebo právnickou osobu nebo v případech, kdy by postup 

správy mohl vést k porušení práv a svobod, vedlo další úvahy k posouzení, zda sledované 

kurikulární dokumenty takové kritérium naplňují. Nadto byla ve třetí kapitole identifikována 

množina potenciálních forem činnosti veřejné správy, jež by mohly (měly) kurikulární dokumenty 

nabývat, potvrdila-li by se výše uvedená hypotéza. Identifikovanými formami regulativní povahy 

bylo opatření obecné povahy a vnitřní předpisy. Uvažovanou byla i forma neregulativní povahy, 

tzv. programovací úkony. Výčet za účelem úvah de lege ferenda k právní formě RVP doplnilo 

nařízení. Tyto formy správní činnosti byly charakterizovány a byly vymezeny jejich pojmové 

znaky. Zvláštní pozornost byla věnována vývoji a závěrům judikatury k právní povaze opatření 

obecné povahy, tedy jejímu příklonu k materiálnímu pojetí tohoto institutu.  

Kapitola čtvrtá byla věnována dosavadní nepočetné judikatuře NSS a ÚS k právní povaze 

RVP, typu kurikulárního dokumentu státní úrovně podle školského zákona. Tou se soudy zabývaly 

nejprve v rámci řízení před NSS, u kterého se skupina rodičů domáhala zrušení části RVP ZV 

z důvodu tvrzeného rozporu s jejich (jejich dětí) základními právy a svobodami, neboť tak činili 

právě prostřednictvím návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části dle § 101a 

a násl. SŘS. NSS v nemeritorním rozhodnutí konstatoval, že RVP nenabývají formy opatření 

obecné povahy, neboť není dostatečně konkrétně určen jejich předmět, nýbrž nabývají formy 

vnitřních předpisů, v čehož důsledku byl návrh v celém rozsahu odmítnut. ÚS se v řízení o ústavní 

stížnosti proti tomuto rozhodnutí s argumentací NSS ztotožnil a obdobně dovodil, že RVP 

představují „typovou podobu“ jednoho z tzv. vnitřních aktů správy – formy blízké vnitřním 

předpisům. Aby bylo možno zodpovědět výše formulované otázky, byla právní povaha 

jednotlivých typů kurikulárních dokumentů v kapitole páté podrobena detailnějšímu rozboru. 

Co se týče NPV, kurikulárního dokumentu státní úrovně dříve zaujímající v jejich 

hierarchii nejvyšší pozici, který byl ovšem novelou školského zákona z roku 2020 ze systému 

kurikulárních dokumentů vyňat, zůstal jeho rozbor v čistě teoretické rovině, neboť nebyl v době 

účinnosti předchozí úpravy vůbec přijat. Školský zákon ve znění účinném do 30. 9. 2020 zůstával 
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v otázce vymezení NPV relativně stručný a nepodařilo se přesvědčivě identifikovat potenciální 

právní důsledky, jež NPV býval mohl mít. Autor tak na základě dostupných poznatků došel 

v souladu s doktrínou k závěru, že by takový dokument představoval zřejmě příklad 

tzv. programovacího úkonu, formy činnosti neregulativní povahy sloužící k modelaci žádoucího 

budoucího stavu vzdělávacího systému a předpokládaných nástrojů a prostředků k jeho dosažení. 

Ani kdyby NPV v systému kurikulárních dokumentů setrval, by autor o nezbytnosti výslovného 

stanovení jeho právní formy přesvědčen nebyl. Za pozitivní aspekt vyřazení NPV ze zákonné 

úpravy lze považovat odstranění rozporu s faktickým stavem, tj., že nebyl nikdy přijat.  

Rozbor právní povahy druhého typu kurikulárního dokumentu státní úrovně – RVP – vedl 

k o poznání zajímavějším závěrům. Souhrnem poznatků hledisek formální a obsahové závaznosti 

RVP bylo dovozeno, že je ve vztahu k jeho hlavním adresátům, tj. školám (jejich ředitelům) a státu 

(jeho kontrolním a dalším orgánům, jimž jsou svěřeny úkoly v oblasti školské správy) třeba k RVP 

přistupovat jako k dokumentu závaznému. Hypotéza, že RVP mají mít pro určité subjekty, tj. školy 

(jejich ředitele), právní důsledky, případně že by mohlo jejich vydání a provádění vést k porušení 

práv a svobod, byla potvrzena a následně tak bylo přistoupeno k testům naplnění pojmových 

znaků jednotlivých identifikovaných forem správní činnosti coby modelových východisek.  

Forma programovacích úkonů byla z úvah vyloučena. Co se týče forem opatření obecné 

povahy a vnitřních předpisů, došel autor k závěru, že by mohly RVP nabývat obou. Ovšem pouze 

za předpokladu, že by v případě druhé jmenované formy obstála podmínka vztahu nadřízenosti 

a podřízenosti škol a MŠMT. O té má autor pochybnosti a v budoucnu by ji rád podrobil 

detailnějšímu zkoumání. Za předpokladu jejího vyvrácení by bylo možno formu vnitřních 

předpisů bez dalšího vyloučit. Bez ohledu na závěry takového zkoumání však v konstrukci RVP 

coby vnitřních předpisů autor shledává jiné zásadní nedostatky – právní a praktický. Právní 

spočívá v nemožnosti soudního přezkumu jejich zákonnosti, který je možný pouze v rámci 

konkrétního případu, ve kterém je vnitřní předpis aplikován, nikoliv přezkumem samotného 

vnitřního předpisu. To dle mínění autora představuje nedostatek veskrze závažný, neboť je to 

právě RVP, který po obecně formulovaném školském zákoně vkládá jinak relativně vágně 

formulovanému právu na vzdělání a s ním související povinnosti reálný obsah. Praktický 

nedostatek autor spatřuje v povinnosti správního orgánu (ředitele) neaplikovat vnitřní předpisy 

(tj. RVP při vydávání ŠVP), jsou-li v nich obsažené pokyny v rozporu s normativními právními 

akty, případně je vyložit a aplikovat způsobem, který je konformní se zákonem či s mezinárodními 

závazky České republiky. Ukládat takovou povinnost ředitelům škol, respektive očekávat, že tak 

budou proaktivně činit a tím hojit případnou nezákonnost RVP coby vnitřního předpisu, se 

autorovi jeví jako scestné. 
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Naproti tomu bylo v rámci testu naplnění pojmových znaků OOP dovozeno, že lze 

v rozporu se závěry NSS a ÚS považovat předmět RVP za určený dostatečně konkrétně jako 

vymezení povinného obsahu, rozsahu a podmínek vzdělávání pro konkrétní a jedinečný obor 

vymezených druhů vzdělávání. Dovodit pro RVP formu OOP výkladem bylo tudíž zcela na místě. 

Jednou z ambic této práce bylo podrobit relevantní judikaturu NSS a ÚS k právní povaze 

RVP (ZV) kritickému pohledu. A v tomto ohledu autorovi nezbývá, než závěry soudů odmítnout 

jako nesprávné. V tuto chvíli by měl zákonodárce zasáhnout a ke zvýšení právní jistoty přistoupit 

k novele školského zákona, kterou by právní formu RVP stanovil výslovně. Mohl by tak učinit 

stanovením formy OOP, případně prováděcího právního předpisu. Autor se vzhledem k množství 

jednotlivých RVP a jejich typicky značnému rozsahu přiklání k první uvedené variantě. 

Konečně bylo přistoupeno k detailnějšímu posouzení právní povahy ŠVP a úvahám 

k formám, jež by měl nabývat. Jeho bezprostřední závaznost byla dovozena ve vztahu ke škole (na 

níž je podle něj poskytováno vzdělávání), respektive jejímu řediteli a pedagogickým pracovníkům 

na této škole vzdělávání realizujícím. Určité právní důsledky plynoucí z příslušných ŠVP byly 

nicméně dovozeny i ve vztahu k žákům. Následně bylo i v případě ŠVP dovozeno, že by mohly 

nabývat jak formy OOP, tak formy vnitřních předpisů (zde už bez pochybností o vztazích 

nadřízenosti a podřízenosti). Vzhledem k rozdílné úrovni tohoto typu kurikulárního dokumentu, 

tj. školní, v systému nejnižší, a zákonem stanovené kontrolní pravomoci ČŠI ve vztahu 

k zákonnosti příslušného ŠVP dospěl autor k závěru, že vhodnou formu představuje forma 

vnitřního předpisu. Nicméně i ta by měla být zákonodárcem výslovně stanovena. 

Autor doufá, že předkládaná práce přispěje k debatě o samotné podstatě a funkci 

kurikulárních dokumentů podle školského zákona, jež ve značné míře determinují reálnou 

podobu vzdělávání. Byť nemá stát v určování konkrétního obsahu a forem realizace vzdělávání 

naprostou diskreci, je nepochybně tím, kdo v něm hraje ústřední roli. Dle mínění autora pak 

nesmí ani na okamžik ustat ve snahách vzdělávací systém zdokonalovat, a to i po ryze právní 

stránce věci. 
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Právní povaha kurikulárních dokumentů 

vzdělávacího systému ČR. 

ABSTRAKT 

Tato práce se zabývá vybranou množinou kurikulárních dokumentů v českém právním 

řádu zakotvenou zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším 

odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Pozornost se 

zaměřuje na rámcové vzdělávací programy (RVP) a školní vzdělávací programy (ŠVP), pro něž 

byly vydány příslušné RVP, a v teoretické rovině také na Národní program vzdělávání dle 

školského zákona ve znění zákona č. 101/2017 Sb., účinném do 30. 9. 2020. 

V době očekávání významných obsahových změn státní úrovně kurikulárních dokumentů, 

a v jejich důsledku i změn úrovně školní, je cílem práce analyzovat podstatné právní aspekty 

jednotlivých typů kurikulárních dokumentů a jejich vzájemných vztahů, a dále posoudit, zda 

současná právní úprava adekvátně reflektuje jejich předpokládané funkce a význam ve 

vzdělávání. Za tím účelem však nejprve vymezuje stěžejní pojmy a poskytuje stručný vhled do 

historie vývoje kurikula. 

Práce shledává v platné právní úpravě nedostatek v podobě absentujícího stanovení právní 

formy, v níž mají sledované kurikulární dokumenty vcházet v život, a následně zkoumá, zda 

a jakým způsobem je tuto mezeru právní úpravy vzdělávacího systému třeba zhojit. 

Aplikací párových metod abstrakce a konkretizace, analýzy a syntézy, a indukce a dedukce 

poskytuje práce právní argumentaci vedoucí k závěru o potřebnosti takové nápravy a dále 

upozorňuje na argumentační a praktické nedostatky dosavadní relevantní judikatury Nejvyššího 

správního soudu a Ústavního soudu České republiky. Jako zásadní se potřeba nápravy jeví 

zejména ve vztahu k RVP, jejichž soudy dovozená právní forma činnosti veřejné správy, tj. forma 

vnitřních předpisů, vylučuje možnost přímého soudního přezkumu jejich zákonnosti, a nadto 

staví ředitele škol coby orgány veřejné správy při tvorbě ŠVP do nezáviděníhodné situace. 

Vzhledem k tomu, že dosavadní rozhodovací praxe soudů neumožnila efektivně 

překlenout uvedenou mezeru výkladem, nabízí práce alternativy řešení a poskytuje zákonodárci 

odůvodněné doporučení de lege ferenda výslovně stanovit pro RVP formu opatření obecné 

povahy, případně prováděcího právního předpisu, pro ŠVP pak výslovně stanovit formu vnitřního 

předpisu.  

Klíčová slova: kurikulární dokument, vzdělávání, školský zákon, formy činnosti veřejné správy, 
opatření obecné povahy, vnitřní předpis, rámcový vzdělávací program, RVP, školní vzdělávací 
program, ŠVP. 



 
 

The legal nature of the curriculum documents of 

the Czech Republic’s educational system 

ABSTRACT 

This thesis treats the selected set of curriculum documents within the Czech legal 

framework laid down by the Act No. 561/2004 Collection of Law, on Pre-school, Basic, Secondary, 

Tertiary Professional and Other Education (the Education Act), as amended. The focus aims 

towards the Framework Educational Programmes (FEP) and School Educational Programmes 

(SEP), for which the relevant FEPs were issued. The National Educational Programme according 

to the Education Act as amended effective until 30. September 2020 is also taken into 

consideration on a theoretical level. 

In the times of expecting considerable state-level curriculum documents contents changes, 

and consequent changes on the school level, this thesis aims to analyse substantial legal aspects 

of each type of curriculum documents and their mutual effects and to assess, whether the current 

legal framework reflects their presumed use and meaning appropriately. With that goal, the key 

notions are defined first though and a brief insight into the curriculum historical development is 

provided.  

The thesis identifies an insufficiency within the valid legislation as the legal forms the 

curriculum documents should take are not laid down and consequently examines whether and 

how this legal loophole of the education system needs to be addressed. 

The legal reasoning of the thesis leading to the conclusions on the necessity of such remedy 

is based on an application of the paired methods of abstraction and concretization, analysis and 

synthesis, and induction and deduction. Also, shortcomings of the reasoning, as well as practical 

shortcomings of the relevant jurisprudence of the Supreme Administrative Court and the 

Constitutional Court of The Czech Republic, are pointed out. The necessity of the remedy is 

expressing particularly strongly concerning the FEPs, as the courts had deduced their legal form 

of internal regulation which, however, excludes a direct judicial review of their compliance with 

the law, and which puts school headmasters into an unenviable position. 

Since the court’s current decision-making practice has not facilitated efficient bridging 

of the abovementioned gap in the legislation by sole interpretation, solution alternatives are 

submitted, and the legislator is provided with the reasoned recommendation de lege ferenda. 

That consists of explicitly stipulating the legal forms of public administrative activities for both 



 
 

FEP and SEP. The form of measure of a general scope or an implementing regulation is 

recommended regarding the first referred to, the form of internal regulation regarding the latter. 

Key words: curriculum document, education, the Education Act, forms of public administrative 
activities, measure of a general scope, internal regulation, framework educational programme, 
FEP, school educational programme, SEP. 
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